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VOORWOORD 
 
 
 
In 1994 kreeg ik als relatief nieuwbakken Amsterdammer de gelegenheid mijn bestuurs-kundige 
expertise, mijn interesse voor ‘minderhedenbeleid’ en mijn belangstelling voor de stad 
Amsterdam in te zetten in een boeiend promotieonderzoek aan het Instituut voor Migratie- en 
Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Jarenlang ging ik me verdiepen in 
de vraag wat politici en beleidsmakers voor ogen hadden met de Amster-damse confectieateliers, 
goeddeels ‘Turkse’ bedrijvigheid in de informele sfeer. Bij aanvang van het project werden met 
grote regelmaat invallen gedaan in de confectieateliers, terwijl de bedrijvigheid jarenlang 
ongemoeid leek te zijn geweest. Hoe kon ik deze ‘omslag’ begrijpen? Om een antwoord te 
formuleren op deze vraag ondernam ik een omvattende speurtocht naar het doen en laten van 
diverse betrokkenen in vele verschillende organisa-ties. Het voorliggende proefschrift is het 
resultaat van dit zoekproces. 
 In de loop van het onderzoek werd mijn enthousiasme voor het onderwerp aan-gevuld 
met hoofdbrekens van analytische aard. De diverse betrokkenen keken op verschil-lende 
manieren tegen de confectieateliers aan. Zij wezen op heel uiteenlopende aspecten van de 
bedrijvigheid, zoals de grootscheepse ontduiking van belasting- en premiebetaling, het succesvolle 
ondernemersinitiatief, de veronachtzaming van de arbeidsomstandigheden, de welkome bron van 
werkgelegenheid of de omvangrijke participatie van illegalen. Boven-dien raakten de 
Amsterdamse confectieateliers aan verschillende beleidsterreinen, onder meer die van immigratie, 
integratie, fraudebestrijding, arbeidsverhoudingen en stimulering van ondernemerschap. Ik stond 
voor de lastige opgave hoe ik grip kon krijgen op een veld met zoveel verschillende actoren en 
uiteenlopende perspectieven. Ik heb gekozen voor een aanpak die mij in staat stelde om in de 
politieke en bestuurlijke kakofonie over de Amster-damse confectieateliers de grondtonen en 
basisakkoorden te beluisteren. Tijdens een verblijf in Engeland bestudeerde ik de wijze waarop 
Britse politici en beleidsmakers met de confectieateliers in Londen omgingen. Van deze excursie 
leerde ik wat zo opmerkelijk is aan de ‘Nederlandse’ gang van zaken. 
 Al tijdens mijn juridisch bestuurswetenschappelijke opleiding aan de Universiteit van 
Tilburg was mijn interesse gegroeid voor vraagstukken in de sfeer van migratie, inte-gratie en 
beleid. In 1989-1990 deed ik een onderzoeksstage bij het Centrum voor Onder-zoek van 
Maatschappelijke Tegenstellingen (COMT) van de Universiteit van Leiden. Ik participeerde in 
een onderzoek over de relatie tussen onderzoekers en beleidsfunctionaris-sen op het terrein van 
het minderhedenbeleid, waarover ik – met de begeesterende begelei-ding van Paul Frissen – mijn 
afstudeerscriptie schreef. Als docent aan het Centrum voor Beleid en Management van de 
Universiteit Utrecht (1991-1994) kon ik – geïnspireerd door Philip Idenburg – mijn fascinatie 
voor beleid en politiek verder exploreren. 
 Tijdens mijn promotieonderzoek werd nadrukkelijk mijn interdisciplinaire belang-stelling 
gevoed. Het project was ingebed in een samenwerkingsverband van zes onder-zoekers met 
verschillende disciplinaire achtergronden, die uiteenlopende aspecten van de Amsterdamse 
confectieateliers belichtten en tegelijkertijd probeerden hun bevindingen met elkaar in verband te 
brengen. Ik heb het erg prettig gevonden om in deze bijzondere onder-zoekssetting te werken. 
Hiervoor dank ik Adem Kumcu, Stephan Raes, Jan Rath, Flavia Reil en Aslan Zorlu. Volgens mij 
is een dergelijk samenwerkingsverband niet alleen stimulerend voor de onderzoekers maar ook 
bevorderlijk voor de resultaten. Aan Flavia Reil dank ik bovendien mijn kennismaking met de 
wereld van de confectieateliers. Jan Rath ben ik erkentelijk voor zijn commentaar op enkele 
concepthoofdstukken en de introductie in zijn internationale netwerk van onderzoekers. 
Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn promotor Rinus Penninx en co-promotor Henk van de 
Graaf. In constructieve besprekingen gaven zij – ieder met eigen nadrukken – feedback op mijn 
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ideeën en commentaar op mijn teksten. Ik dank hen voor de inzichten die zij met mij hebben 
gedeeld en voor hun vertrouwen in een goede afloop. 
 Ik dank ook Rob Hoppe en Meindert Fennema voor hun begeleiding in een eerdere fase 
van dit project. Mede aan de hand van hun suggesties en commentaar heb ik gemeend dat een 
adequate ordening in de perspectivische complexiteit onontbeerlijk is voor een goed begrip van 
het politieke reilen en zeilen rond de Amsterdamse confectie-ateliers. Het voorliggende 
manuscript draagt nog altijd sporen van onze gesprekken. Ook ben ik Marijke Mossink 
erkentelijk voor haar commentaar op de eerste concepthoofd-stukken en haar aanmoediging bij 
het schrijven. Aan de bemiddeling van Meindert Fennema dank ik bovendien mijn positie als 
gastonderzoeker aan de Local Economy Policy Unit van de South Bank University, een 
stimulerende uitvalsbasis voor mijn onderzoeks-besognes in Londen. Ook ben ik blij geweest met 
suggesties en aanmoediging van andere collega’s van de afdeling politicologie, in het bijzonder 
Liesbeth Bervoets, John Grin en Maarten Hajer. Met plezier denk ik terug aan de kameraadschap 
en humor van Wouter van de Brug, Stefan Dudink, Mireille Gemmeke, Martin Ket, Eric Meurs, 
Abdullah Mohamoud en Kirsten Smit. Met nadruk noem ik Anne Loeber met wie ik jarenlang de 
kamer deelde en die tijdens het gehele proces een metgezel en vriendin was in meerdere 
opzichten. 
 Het IMES heeft dit project gefinancierd en is me altijd een steun in de rug geweest. Aan 
de ontmoetingen met collega’s daar heb ik prettige herinneringen. In het bijzonder dank ik 
Heleen Ronden voor de vormgeving van het manuscript. 
 Ik memoreer nadrukkelijk de mensen die mij in interviews of gesprekken informa-tie 
hebben verschaft over ‘het veld’. Zowel van mijn Nederlandse als Britse informanten heb ik 
doorgaans een grote bereidheid tot medewerking ondervonden. Zij hebben mij hiermee een grote 
dienst bewezen. 
 Voor mijn werkzaamheden in Londen hebben Mike Fenton, Mike Gibson en wijlen Sam 
Aaronovitch van de Local Economy Policy Unit aan de South Bank University mij gastvrij 
ontvangen. Paul de Clerck heeft mij in contact gebracht met Emma Craig. Mijn verblijf bij haar 
maakte mijn ‘Londen-ervaring’ compleet. Verder dank ik Prodromos Panayiotopoulos (alias Mike 
Pany) voor alle informatie en de aangename samenwerking. 
 Brigitte Boomer, Luuk Mallee, Sim van der Meer, Manfred Petsch en Barbara Schmitt 
hebben me in de laatste fase geholpen bij de tekstcorrectie. Michael Dallas dank ik voor zijn 
waardevolle assistentie bij het maken van de Engelse samenvatting. 
 Ik laat niet onvermeld dat dit onderzoeksproject bergen papier heeft gekost. Voor mij is 
de tijd gekomen om in herbebossing te investeren, al was het maar om de door mij verbruikte 
bomen te compenseren. 
 Mijn ouders hebben mij liefdevol aangemoedigd in mijn ontwikkeling. Hoewel mijn vader 
dit project niet meer heeft meegemaakt, weet ik dat het hem geboeid zou hebben en dat hij 
verheugd zou zijn geweest over de afronding. Mijn moeder dank ik voor haar warme en oprechte 
belangstelling voor het verloop van het project. 
 Ik ben blij met de vrienden en vriendinnen die er op verschillende manieren voor mij 
waren en zijn. Ik dank vooral mijn geliefde en levensgezel Marc van der Meer voor zijn 
aanmoediging en steun. Ik vermeld ten slotte onze kinderen Sara en Casper die in de loop van dit 
project geboren zijn. Hun komst heeft mijn proefschriftbezigheden aangenaam onderbroken. 
Hun aanwezigheid is een voortdurende bron van geluk en ontspanning. 
 
 
Haarlem, maart 2004 
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1 INLEIDING 
 
 
 

‘Tot een jaar geleden opereerden de illegale Turkse naaiateliers in Amsterdam in het diepste geheim. 
Toen werd het ‘Konfectie Interventie Team’ opgericht om de illegale ateliers te bestrijden. Politiek 
Den Haag wilde van de illegalen af, terwijl Amsterdam de werkgelegen-heid wilde behouden. Van 
de duizend atelierhouders zijn er nu vierhonderd over. De bestrijding is gelukt, de sanering niet.’ 

 
Zo opent Marjon van Royen haar artikel in NRC Handelsblad van 8 oktober 1994. Ook in andere 
media wordt in 1994 met grote regelmaat melding gemaakt van invallen door het Confectie-
interventieteam,1 een samenwerkingsverband van de Vreemdelingendienst, het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor, de Belastingdienst en de Dienst Inspectie Arbeids-verhoudingen (de 
opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid),2 bijgestaan door het 
Openbaar Ministerie, de politie en de Gemeentelijke Sociale Dienst. Het is deze diensten in korte 
tijd blijkbaar menens geworden om korte metten te maken met de bedrijvigheid in de 
Amsterdamse confectieateliers. Wat is er aan de hand in de con-fectieateliers? Waarom worden ze 
binnengevallen? En waarom juist nu? 
 
 
 
1.1 Bestrijding van de Amsterdamse confectieateliers 
 
In het begin van de jaren negentig opereren in Amsterdam naar schatting zo’n duizend 
confectieateliers die werk bieden aan duizenden werknemers (Raes 2000: 69-79; Raes, Rath, 
Dreef, Kumcu & Reil 2002: 89-94; Zorlu & Reil 1997: 757). Dat in dit tijdvak zoveel 
confectieateliers in de hoofdstad zijn te vinden is opmerkelijk in het licht van het omvang-rijke 
reorganisatieproces dat de Nederlandse confectiesector in de voorgaande decennia heeft 
doorgemaakt. In het begin van de jaren zestig was de Nederlandse confectie-industrie op het 
hoogtepunt van haar bloei en was zij, na de metaalsector, de grootste bedrijfstak van Nederland. 
Veel van de kledingproductie had plaats in Amsterdam, van oudsher een cen-trum van productie 
en handel in textielwaren. Op haar top in het begin van de jaren zestig telde de bedrijfstak 
landelijk ongeveer 63.000 werknemers. Eén op de zes werknemers was werkzaam in Amsterdam. 
Maar na de piekperiode in het begin van de jaren zestig maakte de confectie-industrie een enorme 
teloorgang door. Tegen het midden van de jaren zeven-tig dreigde de confectiesector zelfs uit 
Nederland te verdwijnen. In vergelijking met de buitenlandse markt waren de lonen te sterk 
gestegen. En in dat verband zagen Nederlandse confectionairs zich genoodzaakt in de jaren zestig 
en zeventig een aanzienlijk aandeel van de productie af te staan aan zogeheten lagelonenlanden. 
Deze ontwikkeling ging gepaard met een enorme daling van de werkgelegenheid in de 
Nederlandse confectie-industrie. Van de 63.000 werknemers in 1961 resteerden er in 1972 nog 
41.000 en in 1980 nog maar 17.680 (met uitzondering van thuiswerkers) (Raes 2000: 64-69; Raes 
et al. 2002: 90-91; Reil & Korver 2001: 1-3). De neergang trof de grotere steden, maar vooral 
Amsterdam. Pas in de jaren tachtig kwam de neerwaartse ontwikkeling tot stilstand. En dan doet 
zich de markante ontwikkeling voor dat vanaf het begin van de jaren tachtig, in de nadagen van 
het ingrijpen-de reorganisatieproces, de Amsterdamse confectiesector een verrassende opleving 
                                                 
1 De oorspronkelijke naam van dit team luidt Coördinatie-team loonconfectie. Maar ook de namen Projectteam en 
Konfectie Interventie Team komen voor. Om aan te sluiten bij de in de praktijk meest gebruikte aanduiding en om 
eveneens een zo consequent mogelijke spelling aan te houden, hanteer ik in dit proefschrift de naam Confectie-
interventieteam (CIT). 
2 In mei 1994 gaat de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) – samen met de Loontechnische Dienst (LTD) en de 
Arbeidsinspectie – op in de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-heid (I-SZW). Na de 
fusie wordt I-SZW omgedoopt in Arbeidsinspectie. 
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door-maakt. Juist wanneer de opinie heeft postgevat dat in Nederland niet langer plaats is voor 
kledingproductie, wordt in de Amsterdamse confectieateliers of loonconfectiebedrijven weer 
voornamelijk kleding geassembleerd.3 Deze nieuwe ontwikkeling is echter niet in de officiële cijfers 
terug te vinden (Bloeme & Van Geuns 1987a; Van Geuns 1992; Tap 1983). 
 In de jaren tachtig zijn het enkele vooral uit Turkije afkomstige immigranten die de 
confectiesector in Amsterdam nieuw leven inblazen. Dat Amsterdam een traditionele rol heeft in 
de productie en handel van textielwaren, dat het World Fashion Center (het centrum van de 
handel in kleding in Nederland) in Amsterdam is gevestigd, dat overheids-organen de 
bedrijvigheid (aanvankelijk) de ruimte laten, en dat Amsterdam een grote concentratie van 
immigranten kent, zijn factoren die aan deze nieuwe dynamiek bijdragen. Omdat ondernemers in 
deze sector slechts een laag startkapitaal nodig hebben schieten de ateliers als paddestoelen uit de 
grond. In 1980 zijn er nog maar zo’n tien ateliers, maar in enkele jaren loopt dit aantal op tot 
enkele honderden. Door hun informele manier van produceren kunnen de ondernemers 
concurreren met ateliers in lagelonenlanden. Bijna alle respectabele confectiebedrijven, zoals 
Vanilia, Sandwich, Foxy Fashion en Helena Hart gaan zelf of via tussenpersonen met deze 
ateliers in zee. Maar ook winkelketens als M&S Mode, C&A en V&D laten hun kleding in deze 
ateliers vervaardigen. De belangrijkste opdrachtgevers zijn echter de uit Groot-Brittannië 
afkomstige Indiërs en Pakistani, met bedrijven als Flash 5 en Trinity (Van Putten & Lucas 1987; 
Reil & Korver 2001; Smit & Jongejans 1989). Vooral eind jaren tachtig en begin jaren negentig is 
de expansie in de loonconfectie enorm. De stad Amsterdam herbergt in de piekperiode 1992-
1993 naar schatting zo’n duizend ateliers in Amsterdam (Raes 2000: 69-79; Raes et al. 2002: 89-
94; Zorlu & Reil 1997: 757). Met een gemiddelde bezetting van tussen de vijftien en twintig 
werknemers gaat het begin jaren negentig om duizenden werknemers. Volgens Raes is het 
alleszins redelijk om voor de periode 1992-1993 uit te gaan van een aantal tussen de 19.000 en 
20.000 werknemers (Raes 2000: 78; Raes et al. 2002: 93). Maar deze bloei is van korte duur. Na 
1993 kalft het aantal ateliers snel af en verdwijnt een groot deel van de Amsterdamse bedrijvigheid 
als sneeuw voor de zon. In 1997 zouden nog slechts zo’n veertig tot vijftig ateliers in Amsterdam 
opereren (Kumcu 2001: 76; Raes 2000: 73; Raes et al. 2002: 92-93). Andermaal blijkt voor de 
assemblage van kleding in Amsterdam geen plaats meer te zijn. Terwijl ook andere steden in 
geïndustrialiseerde landen een vergelijkbare dynamiek in de confectiesector kennen, is het alleen 
in Amsterdam dat de confectieateliers in de jaren negentig nagenoeg verdwijnen.4 
 
In tabel 1.1 en figuur 1.1 wordt het geschatte aantal confectieateliers in Amsterdam in de periode 
1981-1997 weergegeven. 

                                                 
3 Het deel van het productieproces waar uit aangeleverde stoffen en accessoires volgens een model van de opdrachtgever 
kleding in elkaar wordt genaaid wordt ook wel aangeduid als loonconfectie(sector). In sommige gevallen krijgt de 
loonconfectionair de stof ‘gesneden’ aangeleverd. In andere gevallen worden in het loonconfectiebedrijf ook stoffen 
gesneden en kledingstukken gestreken. In de loop van de jaren tachtig en negentig neemt een groeiend aantal 
atelierhouders ook deel aan groothandelwerkzaamheden of import- en exportactiviteiten (Raes et al. 2002: 91-93; zie Raes 
2000: 55-56 voor een beschrijving van de activiteiten in de confectie-industrie; zie Reil & Korver 2001 voor een 
uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden in de confectieateliers). 
4 Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Green, Grenier & Stepick, Light & Ojeda, Panayiotopoulos & Dreef, Ram et al., 
Zhou in Rath 2002a. 
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Tabel 1.1 Het geschatte aantal confectieateliers in Amsterdam in de periode 1981-1997 
 
Jaar Aantal ateliers Jaar Aantal ateliers
1981 
1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

105 
117 
192 
217 
275 
310 
400 
550 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

  800 
1.000 
  900 
  600 
  300 
  100 
40-50 

 
Bron: Raes 2000: 73. 
 
 
Figuur 1.1 Het geschatte aantal confectieateliers in Amsterdam in de periode 1981-1997 
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Bron: Raes 2000: 73; zie ook Raes et al. 2002: 92. 
 
 
De opleving van de Amsterdamse confectie-industrie kent ook een ander aspect van dynamiek. 
De vele confectieateliers is doorgaans een kort leven beschoren. Vaak bestaan de ateliers korter 
dan een jaar, in enkele gevallen zelfs korter dan een dag. En in een snel tempo komen er steeds 
weer bedrijven bij. Alleen al in 1990 zouden – volgens gegevens van het handelsregister – bijna 
250 nieuwe bedrijven van start zijn gegaan, bijna een kwart van het totaal. Deze dynamiek volgt 
in een bepaalde mate de kalender van de mode: het aantal bedrijven neemt af in de laagseizoenen 
van december tot februari en van juli tot september, en neemt weer toe in de hoogseizoenen. De 
korte levensduur van bedrijven weerspiegelt echter ook de pogingen van ondernemers om 
informele praktijken aan het zicht van functionarissen van onder meer de Belastingdienst, het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen te 
onttrekken (Raes et al. 2002: 92-93). 
Een ander opmerkelijk gegeven is dat in de opleving van de Amsterdamse confectie-industrie in 
de jaren tachtig en negentig immigranten een belangrijk aandeel hebben. De eerste ateliers zijn 
opgezet door uit Turkije afkomstige immigranten. Ook in de jaren erna zijn de meeste 
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ondernemers en werknemers in de confectieateliers van Turkse afkomst, ofwel met de Turkse 
nationaliteit, ofwel met de Nederlandse nationaliteit na naturalisatie. Het gaat hierbij om etnische 
Turken, Koerden, Lazen, of andere bevolkingsgroepen uit Turkije. In 1993 bedraagt het Turkse 
aandeel bijna 60 procent (Raes et al. 2002: 96-97).5 Het is eveneens markant dat in de Amsterdamse 
confectieateliers relatief weinig vrouwen werken, terwijl in dezelfde bedrijvigheid in andere steden in 
de wereld vooral vrouwen de sector domineren.6  
 Opvallend is voorts het grote aantal illegalen dat werkzaam is in de Amsterdamse 
confectieateliers. Het nieuws over de booming business in de confectieateliers brengt een 
immigratiestroom van illegale werknemers uit Turkije teweeg. Velen van hen zijn Nederland 
binnengekomen zonder geldige verblijfspapieren.Vooral in de periodes 1983-1985 en 1989-1991 
zijn veel illegalen in de loonconfectie terechtgekomen (Raes et al. 2002: 98; Zorlu 1997, 1998: 151; 
Zorlu & Reil 1997; zie ook Van Geuns & Van Diepen 1994). En juist in deze periodes beginnen 
veel immigranten een eigen atelier. Geschat wordt dat op het hoogtepunt van de bedrijvigheid – in 
1993 – meer dan tienduizend mensen zonder geldig verblijfsdocu-ment in de sector werkzaam zijn 
(Raes et al. 2002: 99). Maar niet alleen het aantal werknemers en werkgevers zonder geldige 
verblijfstitel is opvallend. Ook worden de Amsterdamse ateliers veelvuldig in verband gebracht met 
tal van andere ‘malafide praktijken’, zoals ontduiking van belasting- en premiebetaling en overtreding 
van diverse wet- en regelgeving (zie bijv. BEA 1992; Bloeme & Van Geuns 1987a). 
 
Hoe positioneert de overheid zich ten opzichte van deze ontwikkelingen? In de naoorlogse periode 
richt de overheid zich op de industrialisering van diverse bedrijfstakken, waaronder de 
confectiesector. Relatief hoge loonkosten in Nederland en groeiende mogelijkheden in trans-port en 
communicatie brengen een verschuiving van diverse assemblageprocessen naar lage-lonenlanden 
met zich mee. In Nederland resulteert deze ‘nieuwe internationale arbeidsdeling’ eind jaren zeventig 
en begin jaren tachtig in een herstructureringsproces van traditionele industriële bedrijfstakken. Ook 
de confectiesector maakt dit proces door. De overheid betracht in dit proces een actieve opstelling; 
met fikse overheidssubsidies worden grote Nederlandse confectiebedrijven gesloten. In de daarop 
volgende periode blijft de overheids-bemoeienis met de Nederlandse confectiebranche uiterst 
beperkt (Van Klaveren 1978).7  
 In de jaren tachtig zien de Amsterdamse bestuurders zich geconfronteerd met een 
enorme werkloosheid, in het bijzonder onder allochtonen. Zij staan welwillend tegenover de 
booming business in de confectieateliers en koesteren de werkgelegenheid voor migrantengroepen. 
 In 1989 vestigen brancheorganisaties de aandacht op diverse ‘illegale praktijken’, zoals de 
tewerkstelling van illegalen, de ontduiking van belasting- en premiebetaling, het niet nakomen van 
Collectieve Arbeidsovereenkomst-(CAO-)bepalingen en andere sociale regelgeving. Zij willen af 
van de ‘oneigenlijke concurrentie’ en het ‘negatieve imago’ van de sector, waartegen zij zelf reeds 
maatregelen trachten te nemen. In februari 1992 voorziet een onderzoeksrapport (BEA 1992) de 
brancheorganisaties van munitie om ‘illegale naai-ateliers’ te bestrijden en te pleiten voor een 
‘geïntegreerde aanpak’ met een nadruk op geïntensiveerde controles en zwaardere straffen. Dit 
pleidooi vindt in ruime mate weer-klank bij Haagse politici en bestuurders. Deze lanceren in 1993 
een ‘Plan van Aanpak’ waarin de suggesties van de brancheorganisaties zijn overgenomen.8 

                                                 
5 Dat het immigranten zijn die in de groei van de Amsterdamse confectiesector in de jaren tachtig en negentig een 
dergelijk groot aandeel hebben is geen novum. In Nederland, als ook in andere geïndustrialiseerde landen, spelen 
immigranten van oudsher een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kledingproductie. In Amsterdam zijn het de 
rooms-katholieke immigranten uit Westfalen en Joodse immigranten uit Oost-Europese landen die in de negentiende 
eeuw de grondslag leggen voor een florerende Nederlandse confectie-industrie (Raes 2000: 57-69). 
6 Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Green, Grenier & Stepick, Light & Ojeda, Panayiotopoulos & Dreef, Ram et al., 
Zhou in Rath 2002a. 
7 Herstructurering heeft ook plaats gevonden in bijvoorbeeld de mijnbouw en de scheepsbouw. Ook in andere 
geïndustrialiseerde landen heeft zich een proces van herstructurering voltrokken. 
8 Kamerstukken 1992-1993, 22 958, nr. 4. 
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 Een belangrijk instrument in het Plan van Aanpak is de uitbreiding van de zogeheten Wet 
Ketenaansprakelijkheid, een regeling waarmee tussenhandelaren verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor de betaling van belastingen en sociale premies.9 Met betrekking tot de confectieateliers 
zelf worden zowel preventieve als repressieve maatregelen genomen. Het initiatief van het Regionaal 
Bureau voor de Arbeidsvoorziening waarmee getracht wordt de confectieateliers van geschikt 
personeel te voorzien vormt een voorbeeld van de preventieve categorie. Repressief beleid betreft 
zogeheten hit and run-acties en nader justitieel onderzoek. Van de zogeheten preventieve maatregelen 
komt niet veel terecht. Ook blijft het uitermate lastig om vat te krijgen op de opdrachtgevers (vgl. 
Braam 1995; Smit & Jongejans 1989). Maar de hit and run-acties in confectieateliers door het 
Confectie-interventieteam (CIT), waarmee naleving van fiscale, sociale en vreemdelingenwetgeving 
wordt nagestreefd, lijken hun uitwer-king niet te missen. Bij de CIT-invallen worden honderden 
illegale werknemers aangetroffen, en in het verlengde van de invallen worden aanzienlijke 
belastingaanslagen, navorderingen inzake premiebetalingen en boetes opgelegd. Het aantal 
confectieateliers vermindert drastisch. In 1994 zijn er al vierhonderd van de duizend verdwenen; in 
1997 opereren nog slechts enkele tientallen confectieateliers in Amsterdam (Kumcu 2001; Raes 
2000; Raes et al. 2002). 
 De sector is geschoond. Daarbij heeft men de werkgelegenheid in de Amsterdamse 
confectieateliers niet weten te behouden. De sinds 1982 betrokken Amsterdamse wethouder Piet 
Jonker van (onder meer) Economische Zaken had het graag anders gezien: 
 

‘Ik heb altijd gezegd: we hadden die markt kunnen binnenhalen. Er waren excessen. Maar er zit daar 
een gigantische deskundigheid die we er nu gewoon uitknijpen (...) Maar nee, dat mocht niet. Tweede 
Kamer en Justitie staan op hun achterste benen. Het volk wil dat die illegalen worden aangepakt.’10 

 
Het herstructureringsproces in de jaren zeventig en begin jaren tachtig heeft geleid tot een fikse 
aderlating van de werkgelegenheid in de Amsterdamse industriële bedrijvigheid.11 Sindsdien 
vormt de groeiende werkloosheid de kopzorg van de Amsterdamse bestuurders (Kloosterman 
1994a). De teloorgang van een autonoom gegenereerde tak van bedrijvigheid in een tijdperk van 
grote werkloosheid wordt door voormalig wethouder Jonker dan ook met lede ogen aangezien: 
 

‘Met de ene hand laat je een hele branche weglopen. En met de andere graai je in de sub-sidiepot 
om de NV Werk op te zetten. De gemeente Amsterdam trekt immers 2 miljoen uit om een 
manager aan te trekken die weer een orgaan moet creëren dat plannen ontwikkelt voor 5000 
gesubsidieerde banen op de tram, bij de stadswacht en voor de bestrijding van graffiti.’ 12 

 
Kennelijk trekt het Amsterdamse stadsbestuur aan het kortste eind als het gaat om het bepalen 
van de koers inzake de aanpak van de confectieateliers. De roep om het behoud van de 
werkgelegenheid in de sector legt het af tegen ingrijpende maatregelen ten aanzien van de 
informeel opererende ateliers. Het is de vraag waarom overheidsinterventie uit-eindelijk uitpakt 
als een rigoureuze schoonmaakoperatie en of daarmee de teloorgang van de sector is voorzien. 
 De ingrijpende aanpak van de Amsterdamse confectieateliers is, ten slotte, ook op-vallend 
in internationaal vergelijkend perspectief. In andere steden in geïndustrialiseerde landen, zoals 

                                                 
9 Deze ketenaansprakelijkheidsregeling dateert van 1982 en is ontworpen om de koppelbazenpraktijken in de bouwsector 
aan te pakken (zie paragraaf 3.2). 
10 NRC Handelsblad, 08-10-1994. De PvdA-wethouder van Economische Zaken doet deze uitlatingen nadat hij als gevolg 
van het aflopen van zijn ambtstermijn en lokale verkiezingen plaats heeft gemaakt voor een opvolger van VVD-signatuur. 
11 Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig hebben ingrijpende industriële aderlatingen plaats in de Amsterdamse regio. 
Diverse industriële vestigingen worden gesloten: Mobil, de scheepswerven NDSM, NSM, ADM, de Amsterdamse haven, 
de dieselmotorenfabriek en de Ford-fabriek. Volgens een aantal betrokkenen hebben diverse werknemers uit de 
teloorgegane industrieën vervolgens emplooi gevonden in de Amsterdamse loonconfectie. Een ander deel zou zijn 
verdwenen in het koffiehuiswezen (NRC Handelsblad, 04-05-1991).  
12 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
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Parijs, Londen, Birmingham, New York, Los Angeles en Miami, is sprake van een vergelijkbare 
dynamiek in de confectiesector. Maar in geen van deze steden wordt de bedrijvigheid zo krachtig 
geschoond als in Amsterdam.13 Dat gegeven maakt de gevaren koers ten opzichte van 
Amsterdamse confectieateliers nog meer intrigerend. 
 
 
 
1.2 Focus op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen 
 
1.2.1 Doelstelling in dit onderzoek 
 
In deze studie wordt de aandacht gericht op de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien 
van de Amsterdamse confectieateliers. Vooral de omslag van het ogenschijnlijke ‘gedogen’ in de 
jaren tachtig naar het ‘aanpakken’ in de jaren negentig trekt de aandacht. Waarom hebben sinds de 
opkomst van de Amsterdamse confectieateliers beleids(re)acties enkele jaren op zich laten wachten 
en waarom wordt er vervolgens zo stevig ingegrepen? Welke factoren dragen bij aan de 
totstandkoming van het ingrijpende beleid in de jaren negen-tig? Op welke wijze en in welke mate 
heeft het politieke en bestuurlijke spel bijgedragen aan beleidsveranderingen ten opzichte van de 
Amsterdamse confectieateliers? 
 Het is interessant om deze politieke en bestuurlijke verwikkelingen te belichten, omdat 
deze, naast economische en sociale factoren, zowel mogelijkheden als beperkingen creëren voor de 
bedrijvigheid in de Amsterdamse confectieateliers (vgl. Kloosterman, Van der Leun & Rath 1999; 
Rath 2000, 2002a).14 Diverse (private, semi-publieke, publieke) actoren in de politieke arena hebben 
– direct dan wel indirect – een rol gespeeld om de opkomst en ontwik-keling van de ‘etnische’ 
bedrijvigheid in de confectieateliers te bevorderen dan wel tegen te werken. En die ‘politieke 
gelegenheidsstructuur’ blijkt daadwerkelijk relevant te zijn. Immers, met de komst van ingrijpende 
overheidsmaatregelen komt aan de bloeiende business van de jaren tachtig en begin jaren negentig 
abrupt een einde. Op welke wijze en in welke mate spelen (semi-)publieke organisaties een rol inzake 
de bloei en teloorgang van de etnische bedrijvig-heid in de Amsterdamse loonconfectie? 
 De centrale doelstelling in dit onderzoek behelst het beschrijven, analyseren en verklaren van 
de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectie-ateliers in 
de periode 1980-1997. Opgemerkt zij dat deze doelstelling een nationaal georiën-teerde bias heeft; 
de aandacht wordt namelijk gericht op de politieke en bestuurlijke ont-wikkelingen in een 
nationale context.15 Voor een beter begrip van de Nederlandse casus maak ik wel een uitstapje 
naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Londen. 

                                                 
13 Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Green, Grenier & Stepick, Light & Ojeda, Panayiotopoulos & Dreef, Ram et al., 
Zhou in Rath 2002a. 
14 Omdat politieke, economische en sociale factoren in onderlinge samenhang van invloed zijn op het reilen en zeilen in 
de confectiesector is het waardevol dat het onderhavige proefschrift deel uitmaakt van een omvangrijk onderzoek naar de 
Amsterdamse loonconfectie dat in 1994 van start is gegaan aan het interdisciplinaire Instituut voor Migratie- en Etnische 
Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Met dit project wordt de dyna-miek in de Amsterdamse 
confectieateliers belicht vanuit verschillende disciplinaire gezichtspunten. Het omvat een zestal deelprojecten: In de eerste 
plaats wordt een studie gemaakt van de veranderingen in de internationale arbeidsdeling en de impact daarvan op de 
locatie van de productie van kleding (Raes 2000). In de tweede plaats worden de managementstrategieën van de Turkse 
ondernemers bestudeerd (Kumcu 2001). In de derde plaats worden de arbeidsverhoudingen en de kwaliteit van de arbeid 
onder de loep genomen (Reil & Korver 2001). In de vierde plaats wordt gekeken naar de wijze waarop arbeidskrachten in 
deze tak van bedrijvigheid worden gerecru-teerd (Zorlu 1997). In de vijfde plaats worden in de onderhavige studie de 
politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in kaart gebracht (zie Raes et al. 2002 voor 
een overkoepelende verslagleg-ging). Ten slotte worden de ontwikkelingen in de Amsterdamse loonconfectie in 
internationaal vergelijkend perspectief geplaatst (Rath 2002a). 
15 Uiteraard spelen ten aanzien van een mondiaal georiënteerde business als de kledingproductie diverse inter-nationale 
politieke ontwikkelingen in de sfeer van internationale betrekkingen en handel een rol. Daarvan wordt elders uitgebreid 
verslag gedaan (Scheffer 1992; Raes 2000). 
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1.2.2 Nieuw perspectief in onderzoek op het terrein van etnisch ondernemerschap 

en informele economieën 
 
In de literatuur is een drietal categorieën te onderscheiden dat primair betrekking heeft op 
economische bedrijvigheid die diverse overeenkomsten vertoont met de ontwikkelingen in de 
Amsterdamse loonconfectiesector. Maar in deze categorieën ontbreekt een expliciete focus op 
complexe politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. 
 In de eerste categorie, waarin ‘etnisch ondernemerschap’ centraal staat, wordt licht geworpen 
op de activiteiten van migrantenondernemers, hun participatie in specifieke niches van het 
economische leven en de ontwikkeling van zogeheten ‘etnische enclaves’. Een centrale gedachtegang 
in dergelijke benaderingen is dat de specifieke etnische en culturele kenmerken en het potentieel van 
sociale netwerken migranten in staat stellen om succesvolle ondernemers te worden.16 In sommige 
studies wordt het potentieel van sociale netwerken genuanceerd. Netwerken zouden migranten niet 
alleen tot voordeel strekken, maar ook nadelen impliceren (Kumcu 2001; Portes & Sensenbrenner 
1993). Ook in het concept ‘etnische economie’ wordt de netwerkgedachte nader uitgewerkt (Light & 
Karageorgis 1994). In sommige gevallen wordt ingegaan op de barrières die migranten ondervinden 
in een ontvangende samenleving, zoals arbeidsmarktsegmentatie langs etnische scheidslijnen, 
waardoor migranten gedwongen zijn tot ondernemerschap (Light 1979). 
 Deze studies bieden geen handvatten voor een studie naar de politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers, omdat nauwelijks wordt ingegaan 
op de rol van (semi-)publieke actoren. En in die (beperkt) voorkomende gevallen waarin de overheid 
ter sprake komt is dat ofwel in termen van beperkende voorwaarden voor ‘etnische’ bedrijvigheid 
(bijvoorbeeld vestigingswetgeving), ofwel in termen van financiële ondersteuning voor etnische 
ondernemers. Daarbij wordt de overheid primair beschouwd als een actor waartegen ondernemers 
zich op verschillende manieren moeten beschermen: ‘bribery, paying penalties, searching for 
loopholes, and organizing protests’ (Waldinger et al. 1990: 47; zie ook Boissevain, Blaschke, 
Grotenbreg, Joseph, Light, Sway, Waldinger & Werbner 1990: 151-155). Voorts wordt in die 
gevallen uitgegaan van de overheid. In een adequate analyse van het politiek-bestuurlijke spel rondom 
de Amsterdamse confectieateliers zou daarentegen gekeken moeten worden naar de rol van een keur 
aan (semi-)publieke actoren, waaronder uiteraard diverse betrokken overheidsorganisaties. Dat spel 
van (semi-) publieke actoren moet voorts niet worden voorgesteld als een marginaal belichte 
contextuele factor voor de economische bedrijvigheid maar als een centraal onderzoeksobject. 
 De tweede categorie literatuur heeft betrekking op de ontwikkeling van ondergrondse 
economieën in ontwikkelde landen. Oorspronkelijk ligt het werkterrein van het onderzoek naar de 
informele economie in steden in de Derde Wereld. Maar sinds het eind van de jaren zeventig wordt 
ook in grootstedelijke gebieden in de Verenigde Staten en West-Europa het bestaan van dergelijke 
ondergrondse economieën – doorgaans een bron van werkgelegenheid voor migrantengroepen – 
bestudeerd.17 In de behandelingen van dergelijke ondergrondse economieën worden politieke 
processen herleid tot het proces van internationale arbeids-deling. In dit proces, dat gekenmerkt 
wordt door onevenwichtige (economische) machts-relaties tussen opdrachtgevers en producenten in 
uitgebreide productieketens, worden de voorkeuren voor locaties van arbeidsintensieve productie 
primair ingegeven door de hoogte van de loonkosten of het reservoir aan flexibele arbeidskrachten. 
De confectiebranche vormt, tezamen met diverse andere branches, een uitgelezen illustratie van 
dergelijke processen van arbeidsdeling (Scheffer 1992; zie bijvoorbeeld ook Ruigrok & Van Tulder 

                                                 
16 Zie o.a. Boissevain, Grotenbreg & Choenni 1984; Bonacich 1993; Bovenkerk & Bovenkerk-Teerink 1983; Choenni 
1997; Light & Bhachu 1993; Light & Bonacich 1988; Portes 1995; Waldinger, Aldrich & Ward 1990. 
17 Zie o.a. Applebaum & Gereffi 1994; Bonacich, Cheng, Chinchilla, Hamilton & Ong 1994; Fernández-Kelly & Garcia 
1989; Piore 1979; Piore & Sabel 1984; Portes 1994; Portes, Castells & Benton 1989; Renooy 1984; Sassen-Koob 1989; 
Sassen 1991. 
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1993). Omdat in studies naar ondergrondse economieën de aandacht primair uitgaat naar mondiale, 
econo-mische processen, ontbreekt specifieke aandacht voor nationale en lokale beleidsontwik-
kelingen. In recenter werk verschuift Sassen de focus meer in de richting van governance mechanisms en 
voorziet zij haar analyse van mondiale economische processen van een nadruk op de regulerende rol 
van ‘de staat’ en de impact van immigratiebeleid (Sassen 1995, 1996). Maar ook deze invalshoek 
schiet tekort als een theoretische ingang voor een expliciete analyse van de politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectie-ateliers, omdat hierbij in onvoldoende 
mate wordt gekeken naar de onderlinge dynamiek tussen diverse (semi-)publieke actoren op 
verschillende beleidsdomeinen. 
 In de categorie literatuur over ondergrondse economieën stellen Fernández-Kelly en García 
– terecht – dat ‘the specific role of the state has been insufficiently examined’ (1989: 247). 
Interessant is dat deze auteurs expliciet ingaan op wijze waarop de kapitalistische staat door middel 
van lokale en federale overheidsorganisaties bijdraagt aan de ontwikkeling van een ondergrondse 
economie. Zij belichten daarbij allereerst enkele aspecten van regelgeving; ze laten bijvoorbeeld zien 
dat in verschillende staten de Labor Code op verschillende wijze wordt geconcretiseerd en dat 
ambtenaren een eigen invulling geven aan regelingen. Ook gaan zij kort in op de beperkte capaciteit 
voor de handhaving van regelgeving en brengen deze in verband met politieke prioriteitenstelling. 
Ten slotte beschrijven zij op summiere wijze dat verschillende diensten op basis van diverse 
regelingen onderscheiden vormen van illegaliteit vaststellen. In het licht van dit proefschrift is het 
relevant dat Fernández-Kelly en García in hun essayachtige bijdrage reppen van de betrokkenheid 
van enkele verschillende overheids-diensten, dat zij – weliswaar op zeer beperkte schaal – 
differentiëren tussen beleidsdomeinen en dat zij enigszins oog hebben voor verschillen in 
perspectieven, onder meer voor verschil-lende visies in het beleidsvormingsproces enerzijds en het 
implementatieproces anderzijds. Maar met hun in empirisch opzicht licht gefundeerde 
vingerwijzingen presenteren zij nog geen theoretische ingang die kan dienen voor een gedegen 
begrip van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse 
confectieateliers. 
 Een derde categorie, ten slotte, wordt gevormd door de bijdragen van enkele onder-
zoekers die meer expliciet dan voorheen het politiek-institutionele raamwerk voor etnisch 
ondernemerschap en informele bedrijvigheid belichten.18 Hoewel deze auteurs in het kader van 
verschillende institutionele sferen gewag maken van diverse (semi-)publieke actoren, wordt met 
deze institutionele uitweidingen geen ingang geboden om de dynamiek tussen verschillende 
(semi-)publieke actoren op verschillende beleidsdomeinen te begrijpen.19 
 
In de thans voorliggende studie naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aan-zien van 
de Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1997 bieden de hierboven besproken 
categorieën geen toereikende handvatten. Zoals ik aan het begin van dit hoofd-stuk heb aangeven 
wordt in dit tijdvak een bijna doodverklaarde sector op imponerende wijze nieuw leven 
ingeblazen en andermaal gedecimeerd. In dit proefschrift staat het politiek-bestuurlijke spel in 
relatie tot deze opkomst en neergang centraal. In het bijzonder fascineert mij de vraag op welke 
wijze een hoofdzakelijk ‘Haagse’ nadruk op het schonen van de sector de ‘Amsterdamse’ roep 
om het behoud van lokale werkgelegenheid heeft kunnen overstemmen. Andere vragen die ik in 
dit verband wil beantwoorden zijn: Hoe wordt in de politiek-bestuurlijke arena in deze periode 
tegen deze bedrijvigheid aangeke-ken? Op welke wijze is de schoonmaakoperatie, die een flink 
aandeel lijkt te hebben in de teloorgang van de bedrijvigheid, totstandgekomen en uitgepakt? 
Waarom is deze ingrijpen-de koers gevaren? Welke instanties en personen zitten erachter en 

                                                 
18 Zie o.a. Freeman & Ögelman 2000; Kloosterman 2000; Kloosterman et al. 1999; Kloosterman & Rath 2001; Rath 
2002b. 
19 Panayiotopoulos (1992) besteedt expliciet aandacht aan lokaal overheidsbeleid in relatie tot de confectieateliers in 
Londen. Omdat zijn empirische bijdrage een theoretisch vertrekpunt ontbeert, kan hieraan evenmin een geschikte aanpak 
worden ontleend. 
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welke zijn hun over-wegingen? Is een dergelijke interventie beoogd? Werden ook andere 
benaderingen en oplossingen gepropageerd? Zo ja, wat is van dergelijke alternatieve suggesties 
terecht-gekomen? Om deze vragen te beantwoorden zet ik de volgende stappen in dit onderzoek. 
 Allereerst ga ik voor het gehele tijdvak 1980-1997 na, welke (belangrijkste) visies actoren 
hebben op de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers. Deze visies vertonen een 
grote variatie. Immers, over deze problematiek buigen zich diverse politiek-bestuurlijke actoren, 
waaronder diverse politici en bestuurders op lokaal en landelijk niveau, politieke partijen, 
pressiegroepen en (semi-)publieke diensten, zoals de Belastingdienst, het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de vakbonden, de werkgeversorganisaties, et cetera. Deze 
actoren hebben een eigen perspectief op de zaak, en hun verschillende opvattingen concur-reren, 
botsen en verschuiven door de tijd heen. Omdat de problematiek aan diverse beleidsdomeinen 
raakt, kunnen de vigerende standpunten ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers niet 
worden herleid tot de belangrijkste opvattingen zoals die binnen een enkel beleidsdomein in 
zwang zijn. Om het brede spectrum aan posities inzake de thema-tiek van de confectieateliers te 
kunnen analyseren, ontwikkel ik een toegesneden instrumen-tarium in de vorm van twee 
theoretisch verankerde redeneringen op politiek-ideologisch niveau. Het gaat om een 
welvaartseconomische redenering en een sociale-structuur-redenering. De sociale-
structuurredenering kent een aantal varianten. Door in de analyse deze achterliggende 
redeneringen te traceren dan wel te expliciteren, kan ik het panorama aan perspectieven 
doorgronden en de vele visies met elkaar in verband brengen. In tegen-stelling tot theoretische 
benaderingen die slechts reppen van ‘de overheid’, of waarin ‘de overheid’ wordt beschouwd als een 
contextuele variabele in relatie tot de economische bedrij-vigheid, is een aanpak waarin ik 
uitdrukkelijk aandacht besteed aan de perspectieven van de diverse (semi-)publieke actoren in 
verschillende bestuurslagen op diverse beleidsdomeinen essentieel voor het begrijpen van het 
complexe politiek-bestuurlijk spel ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers. De analyse 
is er evenwel ook mee gebaat om die complexi-teit aan vigerende opvattingen te ‘temmen’ en 
langs de band van de achterliggende redene-ringen te zoeken naar een helder onderscheid en een 
duidelijke verbinding tussen de vele opvattingen. 
 Na een dergelijke analyse van de baaierd van perspectieven onderwerp ik de politieke en 
bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers aan een contrast 
met vergelijkbare ontwikkelingen in Groot-Brittannië. Zodoende kan ik bezien of de visies die 
schuil gaan achter de Nederlandse aanpak afwijken van de Britse kijk op de zaak. 
 Ten slotte werp ik licht op de wijze waarop het Confectie-interventieteam opereert ten 
opzichte van de Amsterdamse confectieateliers. Het is immers dit team dat de uitvoe-ring van de 
Haagse aanpak krachtig ter hand neemt en een drastische schoonmaakoperatie realiseert. 
 Om een aanpak met dergelijke ingrediënten vorm te geven zoek ik aansluiting bij politi-
cologische inzichten met een bestuurskundige nadruk. In hoofdstuk 2 presenteer ik de theore-tische 
noties die ik in dit proefschrift hanteer. Hieronder volgt eerst een uiteenzetting over de methodische 
aspecten van de gekozen onderzoeksaanpak. 
 
 
 
1.3 Onderzoeksaanpak 
 
In de sociale wetenschappen wordt gebruik gemaakt van experimenten, surveys, histories, analyse 
van archiefgegevens (zoals in economische studies) en case studies. Elke wijze van onderzoek heeft 
voor- en nadelen. Maar de keuze voor een onderzoeksaanpak hangt voor-namelijk af van het type 
onderzoeksvragen en de databronnen. Ook kan een combinatie van onderzoeksstrategieën 
worden vereist (Yin 1994: 1; vgl. Eberg 1997: 26-28). 
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 In deze studie liggen enkele van de onderzoeksstrategieën niet voor de hand. Zo wordt in 
de politieke wetenschappen doorgaans geen experimenteel onderzoek verricht, omdat er geen 
ruimte is om de verklarende variabelen te manipuleren. Die kunnen alleen worden waargenomen. 
Een survey is niet erg geschikt om een real-life context te bestuderen, omdat het variabelen en 
respondenten voorstructureert. Zodoende wordt weloverwogen (mogelijk relevante) informatie 
achterwege gelaten. Voor histories wordt gekozen wanneer de onderzoeker te maken heeft met 
dead past, dat wil zeggen wanneer er geen relevante per-sonen meer in leven zijn om, in 
retrospectief, te rapporteren wat er is gebeurd en wanneer een onderzoeker moet vertrouwen op 
primaire en secundaire documenten, alsmede cultu-rele en fysieke artefacten als belangrijkste 
bewijsbronnen (Yin 1994: 8). Een analyse van archiefgegevens voldoet niet in het geval complexe 
beleidsontwikkelingen voorwerp van studie zijn, omdat veel van de benodigde informatie 
doorgaans niet in dergelijke archieven te vinden is. 
 Vandaar dat voor het beschrijven, analyseren en verklaren van de politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Amsterdam een case study de meest 
geschikte onderzoeksstrategie is. 
 Volgens Yin is een case study ‘an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenom-enon 
and context are not clearly evident’ (1994: 23). Yin stelt dat case studies in het algemeen als 
onderzoeksstrategie worden geprefereerd ‘when a “how” or “why” question is being asked about 
a contemporary set of events over which the investigator has little or no control’ (1994: 9). Naast 
‘hoe-’ en ‘waarom-vragen’ onderscheidt hij ‘ wie-’, ‘wat-’, ‘waar-’ en ‘hoeveel-vragen’. Voor de 
beantwoording hiervan zijn surveys of analyse van archief-gegevens meer aangewezen 
onderzoeksstrategieën. Volgens Yin zijn ‘hoe-’ en ‘waarom-vragen’ ‘more explanatory’ dan de 
‘wie-’, ‘wat-’, waar-’ en ‘hoeveel-vragen’. Contemporary wil zeggen dat de studie betrekking heeft op 
het heden en het recente verleden. Om die reden is de onderzoeker voor een groot deel 
aangewezen op het afnemen van interviews als een techniek voor dataverzameling. Case studies 
kunnen beschrijvend, verklarend en explorerend zijn (Yin 1994: 3-4). 
 Voor de dataverzameling heb ik in de eerste plaats publieke documentatie vergaard. Het 
gaat hierbij om Kamerstukken, bestuurlijke documenten, onderzoeksrapporten, vak-bladen en 
media-informatie. 
 In de tweede plaats heb ik een aantal relevante bijeenkomsten geobserveerd en daar-van 
verslag gedaan. Het betreft hier een politieke manifestatie over de Amsterdamse loon-confectie, 
een vergadering inzake de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers van de commissie 
Economische Zaken en de Amsterdamse gemeenteraad, een Haagse protestdemonstratie van 
illegale werknemers uit de Amsterdamse confectieateliers, bijeen-komsten van de Schone Kleren 
Kampage en zittingen waarbij atelierhouders moesten voorkomen bij de economische 
politierechter te Amsterdam. 
 In de derde plaats heb ik 32 dossiers bestudeerd van zaken over Amsterdamse con-
fectionairs die dienen voor de economische politierechter te Amsterdam. Daarnaast heb ik het 
dossier van ambtelijke stukken inzake de confectieproblematiek van de afdeling Econo-mische 
Zaken van de gemeente Amsterdam onder de loep genomen. 
 In de vierde plaats heb ik 32 interviews afgenomen met informanten van relevante (semi-
)publieke en private organisaties. Het betreft informanten uit het Haagse circuit, het 
Amsterdamse circuit, het Confectie-interventieteam, vertegenwoordigers van betrokken 
werknemers- en werkgeversorganisaties in de confectiesector, medewerkers van de 
Arbeidsvoorziening en enkele informanten uit de confectieproductie en -handel.20 
 Voor het traceren van informatie bij de informanten heb ik gebruik gemaakt van 
halfgestructureerde interviews. Een volledig voorgestructureerde vragenlijst zou me tijdens het 
gesprek te weinig ruimte geven om op relevante gegevens en verbanden nader in te haken. Ten 
                                                 
20 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bronnen die ik heb geraadpleegd ten behoeve van de reconstructie van de 
Nederlandse casus. In die bijlage is ook een overzicht van de informanten opgenomen. 
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behoeve van enige systematisering in de gegevensverzameling heb ik bij het interviewen een 
vragenlijst van een vergelijkbaar format gehanteerd. Dit format heb ik groten-deels ontleend aan 
Sabatier en Jenkins-Smith (1993) en Eberg (1997: 289). Hiermee kunnen verschillende visies op 
de problematiek worden getraceerd en kan onderscheid worden aangebracht tussen het beleid, 
externe gebeurtenissen en meer onveranderlijke contextuele gegevens. Dit onderscheid is 
essentieel wanneer een casus wordt bestudeerd, waarin het beleidsdomein zo nauw verweven is 
met andere beleidsdomeinen. 
 De data-analyse is gebaseerd op de inhoud van alle geschreven gegevensbronnen en 
interviewprotocollen met informanten. 
 
Dit onderzoek is oorspronkelijk opgezet als een single case study (vgl. Yin 1994: 38-41). Bedoeling is 
immers om de politieke en bestuurlijke verwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in de 
periode 1980-1997 te beschrijven, analyseren en te verklaren. Het is evenwel een zeer complexe 
single case study, omdat bij aanvang al duidelijk is dat de politieke en bestuurlijke verwikkelingen ten 
aanzien van de confectieateliers aan diverse beleidster-reinen raken. Van een helder afgebakend 
beleidsdomein is geen sprake. 
 In de loop van het project voel ik de behoefte om het verklarende element te ver-sterken. 
Ik kies er dan voor om de Nederlandse casus te spiegelen aan de politieke en be-stuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Londen. Aan de hand van het contrast met 
de Britse casus kan ik het markante van de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers 
belichten. In bijvoorbeeld de studie van de Britse socioloog Bagley (1973) naar Nederlandse en 
Britse race relations en de studie van de Nederlandse socioloog Entzinger (1984) naar het 
immigratie- en migrantenbeleid in zes West-Europese landen (waaronder Groot-Brittannië) 
wordt ook gespiegeld. Ook deze auteurs hoopten het natio-nale beleid beter te kunnen begrijpen 
door onderzoek van het overheidsbeleid in andere West-Europese landen (zie Schuster 1999: 2-
3). Waarom zijn juist de politieke en bestuur-lijke ontwikkelingen ten aanzien van de 
confectieateliers in Noordoost-Londen geselecteerd als contrastcasus? In Londen opereren al 
eeuwenlang confectieateliers aan de oostzijde van de City. Aanvankelijk zijn het gevluchte 
Hugenoten, maar eind negentiende eeuw bemen-sen vooral Joodse vluchtelingen uit Oost-
Europa de vele confectieateliers. In de naoorlogse geschiedenis nemen de Grieks-Cyprioten – in 
beduidend mindere mate Turks-Cyprioten – en inwoners uit Bangladesh de plaats van de Joden 
in deze tak van bedrijvigheid over.21 Eind twintigste eeuw vinden juist Turken en Koerden uit 
Turkije emplooi in de confectie-ateliers (Anthias 1992; Mavrou 1994; Panayiotopoulos 1993).22 
 Hoewel geen sprake is van een vergelijking maar van een spiegeling, is het toch van 
belang een notie ten behoeve van het hanteren van de vergelijkende methode in acht te nemen. 
Om in een vergelijking de generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten moet in de 
onderzoeksopzet uitgegaan worden van sterk op elkaar lijkende cases, die zoveel omstandigheden 
gemeen hebben dat op die manier de controle wordt vergroot. Het gaat om de Comparable Cases 
Strategy of het Most Similar Systems Design (Hendriks 1996: 10-11; vgl. Przeworksi & Teune 1970; 
Schuster 1999: 3). Wanneer sprake is van twee soortgelijke systemen kan een groot aandeel van 
mogelijke verklarende variabelen constant worden gehouden, zodat de reikwijdte van de analyse 
ten volle kan worden uitgebuit. Groot-Brittannië en Nederland zijn in belangrijke mate 
soortgelijke systemen. Ze behoren beide tot de meest ontwikkelde kapitalistische landen, met een 
vergelijkbaar kapitalistisch produc-tiesysteem dat onderhevig is aan snelle technologische 
veranderingen. Verder zijn beide landen tot op zekere hoogte verzorgingsstaten met een 
regeringsvertegenwoordiging op basis van algemeen kiesrecht. Voorts heeft in beide landen de 
centrale overheid zich na 1945 moeten buigen over de regulering van de immigratie. Ten slotte is 

                                                 
21 De migranten uit Bangladesh werken vooral in de lederwarensector. 
22 Opmerkelijk evenwel is dat de loonconfectie in Londen, in tegenstelling tot die in Amsterdam, voornamelijk wordt 
bevolkt door vrouwen. Alleen onder de Turken en Koerden uit Turkije zijn het vooral mannen die werk-zaam zijn in de 
confectieateliers (Panayiotopoulos 1993; Panayiotopoulos & Dreef 2002). 
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het percentage migranten op de totale bevolking ongeveer gelijk: 5 tot 7 procent. Dat betekent 
dat het hier om getalsmatig zulke kleine aantallen migranten gaat dat ze politiek geen factor van 
bete-kenis vormen (vgl. Schuster 1999: 3).23 
 Wel is er sprake van verschillen in het institutionele raamwerk van Nederland ener-zijds 
en Groot-Brittannië anderzijds. Omdat zoveel factoren in beide landen gelijk kunnen worden 
verondersteld, is een spiegeling van de Nederlandse casus aan de Britse casus met speciale 
aandacht voor institutionele karakteristieken een interessante onderneming. In deze spiegelstudie 
belicht ik de invloed van die institutionele factor op beleidsprocessen.24 
 Een relevant verschil tussen Amsterdam en Londen vormt het inwoneraantal. In Greater 
London wonen ongeveer zeven miljoen mensen, grofweg tienmaal zoveel als in Amsterdam. Om 
de invloed van dit verschil enigszins te niet te doen heb ik mijn aandacht gericht op slechts een 
tweetal wijken (boroughs) in Londen, waarvan het gezamenlijke inwoneraantal alsmede het aantal 
ateliers nagenoeg overeenkomen met de aantallen in de Nederlandse casus. 
 Om zicht te krijgen op de beleidsprocessen met betrekking tot de confectieateliers in 
Londen heb ik voor de volgende werkwijze gekozen. Allereerst heb ik het beleid van de 
rijksoverheid over de periode 1980-1997 achterhaald. In de tweede plaats heb ik het beleid van de 
Greater London Council (GLC) over de periode 1980-1986 (in 1986 is de GLC opge-heven door de 
Conservatieve machthebbers) in beschouwing genomen. In de derde plaats heb ik het 
overheidsbeleid bestudeerd zoals dat gevoerd is door local authorities (de bestuurs-organen van de 
boroughs) over de periode 1980-1997. Londen is opgedeeld in 33 boroughs. Voor het onderzoek 
naar lokaal beleid heb ik me beperkt tot een tweetal boroughs waar sprake is van een hoge 
concentratie aan etnische bedrijvigheid in confectieateliers, te weten Hackney en Haringey.25 In 
elk van beide wijken wonen ongeveer 400.000 mensen. Het inwoneraantal in deze wijken 
tezamen is goed vergelijkbaar met het Amsterdamse aantal ingezetenen. Volgens schattingen van 
informanten en op basis van ruwe onderzoeks-gegevens in lokale rapporten zouden in 1997 in 
Noordoost-Londen (een gebied dat onder meer de kerngebieden Tower Hamlets, Hackney en 
Haringey omvat, maar ook delen van Newham en Enfield) ongeveer 8.000 tot 12.000 
werknemers werken in ongeveer 600 Cut, Make & Trim Units (CMT-units, een veelgebruikte term 
voor confectieateliers aldaar). Omdat deze schatting een groter gebied beslaat dan de door mij 
geselecteerde wijken Haringey en Hackney zullen in deze twee wijken minder confectieateliers 
opereren dan het genoemde aantal van 600. Maar omdat in deze wijken toch de grootste 
concentratie van CMT-units is aan te treffen, kunnen hier voldoende parallellen met de 
Amsterdamse bedrij-vigheid worden verondersteld.26 
 Naast de genoemde verschillen wat betreft inwoneraantal en dichtheid van confectie-
ateliers merk ik nog twee andere verschillen op. Ten eerste zijn de boroughs Hackney en Haringey 
– in Nederlands beleidsjargon geformuleerd – echte ‘achterstandswijken’, met veel migranten en 
een hoge werkloosheid. In Hackney, een wijk waar de industriële herstructurering rake klappen 
heeft uitgedeeld, loopt de werkloosheid zelfs tegen de 20 procent. Een tweede verschil betreft de 
herkomst van de mensen die werkzaam zijn in de confectieateliers. In Amsterdam zijn het 
overwegend Turken. In Londen werken mensen uit verschillende etnische groepen in de CMT-

                                                 
23 Hoewel over het predikaat most similar altijd getwist kan worden is het overduidelijk dat Amsterdam en Londen more 
similar zijn dan bijvoorbeeld Amsterdam en een Indiase stad van vergelijkbaar formaat (vgl. Hendriks 1996: 13). 
24 Zie paragraaf 2.2 waar ik de invloed van instituties op beleidsprocessen theoretiseer, en hoofdstuk 8 waar ik de 
institutionele factor uitwerk. 
25 Aanvankelijk heb ik ook data verzameld over de beleidsprocessen in de borough Tower Hamlets. In de verslag-legging 
wordt evenwel alleen over de beleidsprocessen in Hackney en Haringey gerapporteerd. In de eerste plaats omdat in 
Tower Hamlets niet zozeer kleding wordt gemaakt maar voornamelijk sprake is van productie van leren jassen en andere 
lederwaren (hoofdzakelijk door mensen afkomstig uit Bangladesh). In de tweede plaats omdat het proces van 
dataverzameling in de wijken Hackney en Haringey spoedig voldoende materiaal boven water bracht over het lokale 
overheidsbeleid ten aanzien van de confectieateliers. Dat maakte nadere dataverzameling in Tower Hamlets overbodig. 
26 In de piekperiode begin jaren negentig werkten in de Amsterdamse loonconfectie maximaal zo’n 20.000 mensen in 
10.000 bedrijven (Raes 2000: 69-84; Raes et al. 2002: 93). 
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units. Hackney vertoont wat betreft de participatie van Turken de meeste overeenkomst met 
Amsterdam. Maar geen van beide verschillen staan mijns inziens het contrasteren van de 
Nederlandse casus aan de Britse casus in de weg. 
 Omdat ik twee boroughs in plaats van één borough heb geselecteerd heb ik met meer 
beleidsmedewerkers kunnen spreken. In de borough of Hackney ben ik voorts in de gelegen-heid 
gesteld met diverse beleidsfunctionarissen van gedachten te wisselen. Bovendien heb ik toegang 
gekregen tot een dossier van een ambtenaar in Hackney die zich in de jaren tachtig en negentig 
intensief heeft bezig gehouden met de confectiesector aldaar. 
In totaal heb ik in Groot-Brittannië gesprekken gevoerd met 38 informanten.27 Allereerst heb ik 
met een tiental onderzoekers in het academische circuit van gedachten gewisseld. Daarnaast heb 
ik interviews gehouden met dertien beleidsfunctionarissen binnen het open-baar bestuur, vier 
medewerkers van relevante werkgevers- en werknemersorganisaties en elf medewerkers van 
overige relevante private en (semi-)publieke organisaties. Ten slotte heb ik naar documentatie 
(overheidsstukken, onderzoeksrapporten en media-informatie) gespeurd in diverse bibliotheken. 
 
 
 
1.4 Structuur van het boek 
 
In deze studie kijk ik met een bestuurskundige bril naar het politiek-bestuurlijke spel ten aanzien 
van de confectieateliers in Amsterdam. In dit eerste hoofdstuk verken ik dit spel als 
onderzoeksprobleem en licht ik de keuze voor een bestuurskundig perspectief toe. Tevens geef ik 
in dit eerste hoofdstuk aan met welke onderzoeksstrategie ik de studie ter hand neem. 
 In hoofdstuk 2 volgt de theoretische benadering in dit proefschrift. Hier presenteer ik een 
drietal theoretische handvatten waarmee ik licht kan werpen op de politiek-bestuur-lijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers. In de eerste plaats geef ik een uit-eenzetting 
van een toegesneden instrumentarium om de complexiteit van perspectieven in de 
beleidsprocessen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers te kunnen analyse-ren. Met 
behulp van dit analytische instrumentarium kan ik de verschillende perspectieven ordenen en 
relateren. 
 In de tweede plaats geef ik aan dat ik aan de hand van een spiegeling van de Neder-landse 
casus aan de Britse casus het markante van de Nederlandse politics kan blootleggen. Voorts schets 
ik in dit verband kortweg in welke richting die karakteristieken gezocht kunnen worden. 
 Een derde theoretische ingang die in hoofdstuk 2 aan bod komt betreft de expliciete 
aandacht voor uitvoeringsprocessen. Uitgangspunt hierbij is dat juist in het uitvoerings-proces 
beleid wordt gemaakt. Aan de hand van deze theoretische notie kan het functio-neren van het 
Confectie-interventieteam en de uitwerking van de in gang gezette beleids-aanpak worden belicht. 
 In de hoofdstukken 3, 4 en 5 volgt een eerste analyse van het empirische materiaal. Voor 
de diverse suggesties die worden aangedragen om de problematiek van de Amster-damse 
confectieateliers aan te pakken, traceer of expliciteer ik de achterliggende redenerin-gen. Deze 
drie empirische hoofdstukken kennen een ordening in termen van beleidsfasen. Hoofdstuk 3 
betreft de aangedragen oplossingsrichtingen in de periode 1980-1989, de periode waarin de 
problematiek in toenemende mate wordt geproblematiseerd. In hoofd-stuk 4 worden de 
oplossingsrichtingen gepresenteerd zoals die in de periode 1989-1994 worden geventileerd. Deze 
periode kenmerkt zich nadrukkelijk door de beleidsvoor-bereiding van en besluitvorming over de 
overheidsaanpak van de confectieateliers. In hoofdstuk 5 volgen de aangedragen suggesties in de 
periode 1994-1997. In deze periode wordt nadrukkelijk de uitvoering van de in gang gezette 
overheidsmaatregelen ter hand genomen. In hoofdstuk 6 onderwerp ik deze analyse aan een 
nadere beschouwing. 
                                                 
27 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de bronnen die ik heb geraadpleegd ten behoeve van de reconstructie van de Britse 
casus. In die bijlage is ook een overzicht van de informanten opgenomen. 
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 In hoofdstuk 7 en 8 voorzie ik de analyse van de Nederlandse casus van een contrast met 
de Britse kijk op vergelijkbare bedrijvigheid in Londen. In hoofdstuk 7 presenteer ik de Britse 
casus. In hoofdstuk 8 destilleer ik uit het contrast met de Britse casus het bijzondere van de 
Nederlandse beleidsontwikkelingen. 
 In hoofdstuk 9 schenk ik aandacht aan de handhavingspraktijken van het Confectie-
interventieteam (CIT). Aan de hand van deze exercitie schets ik welke slinger beleidsuit-voerders 
kunnen geven aan voorgenomen beleidsinitiatieven. Uit het contrast met de Britse casus blijkt het 
functioneren van het CIT dermate markant te zijn, dat het een ‘uitvergro-ting’ van de CIT-
initiatieven in de verslaglegging rechtvaardigt. 
 In het laatste hoofdstuk – hoofdstuk 10 – volgen de samenvatting en de conclusies.
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2 HANDELINGSTHEORIEËN, REDENERINGEN, 
INSTITUTIES EN IMPLEMENTATIEDYNAMIEK 

 
 
 
In de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectie-
ateliers participeren diverse actoren. De bezetting van het politieke toneel varieert door de 
tijd heen. De actoren kijken op verschillende wijzen tegen de problematiek aan en vinden 
in het licht van die verschillende visies bepaalde oplossingen meer adequaat dan andere. 
Vele suggesties worden aangedragen, maar uiteindelijk lijkt een tamelijk repressieve aanpak 
te domineren. 
 In dit hoofdstuk behandel ik enkele theoretische noties uit de politicologie, de 
bestuurskunde in het bijzonder, waarmee ik inzichtelijk tracht te maken waarom en op 
welke wijze de ‘goede bedoelingen’ van beleidsmakers uiteindelijk tot een teloorgang van 
industriële bedrijvigheid hebben geleid. In dit boek staat een bestuurskundig perspectief 
centraal. Dat wil zeggen dat ik de aandacht richt op beleidsmakers, -uitvoerders en doel-
groepen. Onder beleidsmakers versta ik al diegenen (overheidsorganen, politieke vertegen-
woordigers, maatschappelijke bewegingen, et cetera) die, vanuit een visie op de inrichting 
van de samenleving, invloed pogen uit te oefenen op de ontwikkeling van het beleid (vgl. 
Grin & Van de Graaf 1994: 350). 
 Ik bespreek een drietal theoretische handvatten, waarmee grip wordt geboden op 
de politieke en bestuurlijke dynamiek in de Amsterdamse casus. In paragraaf 2.1 reik ik 
theore-tische noties aan om de verschillende visies op de problematiek op een 
systematische wijze in kaart te brengen en de onderlinge verhouding tussen de 
gezichtspunten te begrijpen. In paragraaf 2.2 ga ik in op de stempel die instituties drukken 
op de beleidsprocessen. Institu-tionele karakteristieken kunnen licht werpen op de vraag 
waarom in het beleidsdebat bepaalde gezichtspunten het ‘winnen’ van andere. In paragraaf 
2.3 ten slotte bespreek ik relevante inzichten van de implementatietheoretici, teneinde de 
uitvoeringsdynamiek bij de bestrijding van de ‘illegale naaiateliers’ te kunnen belichten. 
 
 
 
2.1 Handelingstheorieën en redeneringen 
 
In paragraaf 2.1.1 benader ik de variëteit aan gezichtspunten op een bestuurskundige wijze. 
In paragraaf 2.1.2 presenteer ik vervolgens een raamwerk waarmee de verschillende ziens-
wijzen kunnen worden begrepen. In paragraaf 2.1.3 ten slotte borduur ik op dit raamwerk 
voort en presenteer ik twee op de casus toegesneden ideaaltypische redeneringen. Dit 
ideaaltypische instrumentarium bevordert een adequate analyse van de perspectivische 
complexiteit in de Amsterdamse casus. 
 
 
2.1.1 Handelingstheorieën: betekenisgeving aan feiten, problemen en 

oplossingen 
 
In het bijzonder sinds de jaren zeventig bestaat een aanzwellende literatuur over ‘visies’ op 
politieke problemen en daaraan gekoppelde suggesties en oplossingen. Dergelijke literatuur 
is gebaseerd op onderzoekingen naar het evalueren en ontwerpen van beleid, maar hangt 
ook samen met studies naar politieke elites, besluitvorming, de politieke cultuur, psycho-
logisch cognitieonderzoek en argumentatietheorie. Visies of gezichtpunten in een 
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beleidsrelevante setting blijken te worden aangeduid met zeer verschillende termen, zoals 
appreciative system (Vickers 1965), beliefs about cause-effect relationships (Thompson 1967), validity 
assumptions (Suchman 1967), impact model (Freeman & Sherwood 1970), theory in practice 
(Argyris & Schön 1974), cognitive maps (Axelrod 1976), argumentatie (Van Eemeren, 
Grootendorst & Kruiger 1978), theory of action (Patton 1978), policy-making framework 
(Lindblom & Cohen 1979), political messages and political reasoning (Vedung 1982), frame (Schön 
& Rein 1994), beleidstheorie (Hoogerwerf 1982, 1984), handelingstheorie (Van de Graaf & 
Hoppe 1989; Grin & Van de Graaf 1994), policy belief system (Sabatier & Jenkins-Smith 
1993), rationaliteit (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1991), et cetera.1 
 Ik kies in dit boek consequent voor de term handelingstheorie. Schön en Rein om-
schrijven handelingstheorieën (zij hebben het over frames) als ‘underlying structures of 
belief, perception, and appreciation’ (Schön & Rein 1994: 23). Grin en Van de Graaf (1994: 
350) omschrijven een handelingstheorie als ‘het geheel van veronderstellingen achter het 
handelen van een actor in een concreet geval’.2 De term beleidstheorie reserveren zij voor 
een handelingstheorie van een beleidsactor en betreft ‘het geheel aan argumentaties van de 
actor over het beleid, en kenniselementen achter die argumentaties’ (1994: 350). Beleid 
definiëren zij als ‘een politiek bekrachtigd plan, bestaande uit doelen (gewenste situaties), 
middelen (verrichtingen om de doelen te realiseren) en instrumenten (die verrichtingen 
mogelijk maken of bevorderen)’ (1994: 351). Met nadruk stellen zij dat beleidsproblemen 
geen gemeenschappelijk gegeven zijn, maar dat de definitie van een beleidsprobleem wordt 
bepaald door de handelingstheorie van de actor in kwestie. Een probleem is nooit gegeven, 
maar wordt geconstrueerd (Grin & Van de Graaf 1994: 351; Schön 1983). Handelingstheorie 
is mijns inziens een zeer geschikte Nederlandse term, die verwijst naar specifieke probleem-
oplossingscombinaties, waarbij veelal impliciet de stap van feiten naar oordelen wordt 
gezet. Bovendien wordt met de term een expliciete koppeling gemaakt tussen denken en 
handelen. 
 Met aandacht voor handelingstheorieën wordt ook de nadruk gelegd op betekenis-
geving in plaats van op belangen. Lange tijd stonden in de politicologie belangen centraal. 
Meer recente benaderingen benadrukken evenwel betekenis(geving) ofwel meaning, omdat 
hiermee meer aan de werkelijkheid kan worden tegemoet gekomen (Fischer 1980; Thomp-
son, Ellis & Wildavsky 1990). Dat belangen alleen in het licht van bepaalde opvattingen 
bestaan, is een notie die al door Weber werd gesignaleerd: 
 

‘Interessen (materielle und ideelle), nicht Ideeen beherrschen unmittelbar das Handeln der 
Menschen. Aber die “Weltbilder”, welche durch Ideen geschaffen wurden, haben sehr oft als 
Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln 
fortbewegt’ (Max Weber, geciteerd in Fennema 1994: 147). 

 
Niettemin duurt het enige tijd voordat deze notie in de naoorlogse politieke wetenschap 
voet aan de grond krijgt. Ook in dit proefschrift staat betekenisgeving centraal; de uitkom-
sten van besluitvorming worden niet beschouwd als het resultaat van politiek getouwtrek 
en bureaucratisch conflict over belangen, maar als een uitdrukking van wedijverende, soms 
onverenigbare, handelingstheorieën. Binnen het model van de politics of meaning (Sederberg 
1984) wordt het gedrag van beleidsmakers geleid door hun handelingstheorieën. In hande-
lingstheorieën liggen de gepercipieerde belangen besloten. Eerst in het licht van handelings-
theorieën krijgen feiten betekenis en worden belangen, problemen en oplossingen gecon-
strueerd. De logica van politieke besluitvorming moet dan ook bestudeerd worden in 
                                                 
1 Deze opsomming van termen die alle duiden op onderliggende veronderstellingen die aan (voorgesteld) beleid 
ten grondslag liggen ontleen ik grotendeels aan Hoogerwerf (1984: 495). 
2 Ook bij doelgroepen zijn handelingstheorieën te destilleren. 
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termen van verschillende en wedijverende (of zelfs interacterende) handelingstheorieën. 
Wanneer handelingstheorieën tegenstrijdigheden bevatten, is sprake van een beleids-
controverse. 
 
 
2.1.2 Handelingstheorieën in het licht van het model van gelaagde 

oordeelsvorming van Fischer 
 
Schön en Rein achten het van belang de handelingstheorieën te expliciteren, maar zij wijzen 
erop dat de handelingstheorieën niet altijd expliciet en veelal zelfs ‘tacit’ zijn (1994: 23).3 
Een onderzoeker moet daarbij alert zijn op verschillen tussen wat actoren zeggen (rhetoric) 
en wat ze doen (action), alsmede op verschillen tussen handelingstheorieën op centraal en 
lokaal niveau, alsmede die tussen handelingstheorieën van beleidsvormers en -uitvoerders 
(1994: 35-36).4 
 Om als onderzoeker de verschillende handelingstheorieën van actoren te kunnen 
ontrafelen, is het noodzakelijk om het concept handelingstheorie op een heldere manier te 
operationaliseren. Daartoe introduceer ik het model van gelaagde oordeelsvorming van 
Frank Fischer (1980, 1995). Fischer heeft een geslaagde poging ondernomen om evaluatie-
initiatieven verder te brengen dan het bevragen van de effectiviteit en de efficiëntie van 
beleidsprogramma’s door ook de doelstellingen van het beleid zelf aan een onderzoek te 
onderwerpen. Van de Graaf en Hoppe (1989: 125) stellen voor om het gelaagde evaluatie 
model van Fischer te hanteren als een weergave van handelingstheorieën (vgl. Van Est 
1999: 106), omdat zowel evaluaties als handelingstheorieën politieke oordeelsvorming 
betreffen. 
 Fischer onderscheidt eerste- en tweede-orde evaluatie. Eerste-orde evaluatie betreft 
allereerst de vraag of met een beleidsmaatregel of -programma daadwerkelijk het doel 
wordt bereikt. Wanneer deze vraag aan de orde is spreekt Fischer van een technisch-analytisch 
vertoog. In de tweede plaats wordt de vraag gesteld of het beleidsprogram relevant is in de 
concrete probleemsituatie. Een dergelijke insteek benoemt Fischer als een contextueel vertoog. 
Tweede-orde evaluatie betreft allereerst de vraag of het beleidsprogramma of -maatregel 
een bijdrage levert aan de maatschappij als geheel. Het gaat hier volgens Fischer om een 
systeem vertoog. En in het kader van tweede-orde evaluatie wordt ook de vraag gesteld of 
fundamentele idealen of ideologie van de sociale orde een grondslag verschaffen voor een 
gelegitimeerde oplossing van conflicterende oordelen. Wanneer deze vraag centraal staat 
heeft Fischer het over een ideologisch vertoog. 
 Het model van Fischer fungeert als een raamwerk om een volledig beleidsargument 
te expliciteren. Met dit raamwerk kunnen de handelingstheorieën in de Amsterdamse casus 
op een systematische wijze in kaart worden gebracht. De kracht van de benadering van 
Fischer schuilt in de eerste plaats in het feit dat de argumentatie te categoriseren is naar de 
aard van het vertoog. In de tweede plaats kan met behulp van deze benadering worden 
nagegaan welke actor in het politieke en beleidsdebat conform welk vertoog redeneert. In 
de derde plaats kan aan de hand van het model van Fischer worden bekeken in hoeverre 
vragen worden beantwoord en problemen worden opgelost. Het meest belangrijke ken-
merk van het model van Fischer is mijns inziens dat het een beoordeling betreft van empi-
rische en normatieve aspecten in samenhang. 
 

                                                 
3 Tacit knowledge is geïntroduceerd door Polanyi in The Tacit Dimension (1966). 
4 Zie hiervoor de inzichten van de implementatietheoretici en de noties over de street-level bureaucracy in paragraaf 
2.3. 
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De structuur van de handelingstheorieën wordt schematisch weergegeven in figuur 2.1. 
 
 
Figuur 2.1 Verschillende lagen van argumenten en onderwerpen in het beleidsdebat 
 
Orde Niveau Onderwerp van argumentatie 
Eerste-orde vertogen Technische verificatie 

(Technisch-analytisch vertoog) 
 
 
 
Situationele rechtvaardiging 
(Contextueel vertoog) 

Evaluatie van effectiviteit en 
efficiëntie van de middelen ten 
aanzien van het bereiken van de 
doelen 
 
Definiëren van het probleem in de 
onderzochte situatie en bekijken of 
de doelen en middelen bijdragen 
aan de oplossing van het 
probleem. 
Er wordt betekenis gegeven aan 
beleidsdoelen en -middelen, die 
aangeeft in welke mate 
beleidsdoelen en -middelen geacht 
worden bij te dragen aan de 
oplossing van het gepercipieerde 
probleem 
 

Tweede-orde 
vertogen 

Systeemondersteuning 
(Systeemvertoog) 
 
 
 
 
Rationele keuze 
(Ideologisch vertoog) 

Waardesystemen en 
maatschappijvisies worden 
gerechtvaardigd in termen van hun 
bijdrage aan de voorgestane 
sociale orde 
 
Voorkeuren over de 
maatschappelijke orde worden 
bediscussieerd voorzover die 
geacht worden te worden 
beïnvloed door het beleid 

  
Bron: Van Est 1999: 106; Fischer 1980, 1995; Grin & Van de Graaf 1994: 355. 
 
 
Hieronder licht ik de vertogen en niveaus van oordeelsvorming nader toe.5 
 
Het niveau van eerste-orde vertogen 
 
In een technisch-analytisch vertoog (technische verificatie) wordt het beleidsprogramma geëva-
lueerd in termen van empirisch waarneembare uitkomsten. Centrale vragen zijn: 
1a. Leiden de beleidsmiddelen aantoonbaar tot de beoogde doelen? 
1b. Zijn er neveneffecten of onverwachte effecten die afbreuk doen aan de doel-

bereiking? 
1c. Bereikt het beleidsvoorstel het doel op efficiëntere wijze dan alternatieve beleids-

voorstellen? 
 
Dit vertoog richt zich op kwantificeerbare doelen van een beleidsplan. Kosten-baten-, 
risico-baten-, kosten-effectiviteit-analyses zijn geijkte middelen op dit niveau. 
                                                 
5 Zie voor de kern van het model van gelaagde oordeelsvorming Fischer 1995: 20-22. 
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In een contextueel vertoog (situationele rechtvaardiging) wordt de rechtvaardiging van gestelde 
beleidsdoelen aan een normatief en empirisch onderzoek onderworpen. Centrale vragen 
zijn: 
2a. Passen de beleidsdoelstellingen in de bestaande en de te verwachten probleem-

situatie? 
2b. Zijn er omstandigheden in de situatie die een uitzondering op het doel recht-

vaardigen? 
2c. Zijn twee of meer doelen in gelijke mate opportuun in de gegeven situatie? 
 
Een dergelijk rechtvaardigingsvertoog maakt gebruik van kwalitatieve benaderingen, zoals 
die gehanteerd worden in sociologisch en antropologisch onderzoek. 
 
Het niveau van tweede-orde vertogen 
 
In een systeemvertoog (systeemondersteuning) wordt bekeken of het beleidsdoel bijdraagt aan 
het welzijn van de samenleving als geheel. Centrale vragen zijn: 
3a. Draagt het beleidsdoel bij aan het welzijn van de samenleving als geheel? 
3b. Leiden het beleidsdoel en de bijbehorende normatieve veronderstellingen tot onver-

wachte problemen met belangrijke maatschappelijke gevolgen? 
3c. Leiden beleidsdoelstellingen tot een rechtvaardige verdeling? 
 
Op dit niveau liggen vraagstukken omtrent maatschappelijke verhoudingen (sociale recht-
vaardigheid, raciale rechtvaardigheid, et cetera), de verhouding markt-overheid, de ideolo-
gische en (partij)politieke dimensies van problemen, vragen en oplossingen. In dit vertoog 
wordt een stap buiten de specifieke situatie gezet en worden ‘ruimere’ criteria aangelegd om 
het beleid te beoordelen dan in het voorgaande vertoog. 
 
Een ideologisch vertoog (rationele keuze6) is gericht op fundamentele waarden, die ten grond-
slag liggen aan de inrichting van de samenleving en instituties. Centrale vragen zijn: 
4a. Verschaffen de fundamentele idealen (of ideologie) van de aanvaarde maatschappij-

orde een grondslag voor een legitieme en rechtvaardige oplossing van strijdige 
doelen? 

4b. Indien de bestaande maatschappijorde niet in staat is fundamentele waardeconflicten 
te beslechten, zijn er dan andere maatschappijordes die daartoe wel in staat kunnen 
worden geacht? 

4c. Wordt de eventuele aanvaarding van een alternatieve ideologie en corresponderende 
maatschappijorde ondersteund door empirische bevindingen en normatieve reflectie? 

 
Op dit niveau worden filosofische en ethische vragen gesteld en wordt gezocht naar diep 
liggende waarden. 
 
Het niveau van de eerste-orde vertogen omvat zowel empirische als normatieve elementen. 
Op dit niveau worden de normatieve en empirische vragen en antwoorden beperkt tot het 
gegeven beleidsgebied of -project. Op dit niveau wordt echter geen (partij)politieke of ideo-
logische discussie gevoerd. 

                                                 
6 In navolging van Fischer verwijst de term ‘rationele keuze’ hier naar het ideologische argumentatieniveau. 
Opgemerkt zij evenwel dat in de sociale en economische wetenschappen de term ‘rationele keuze’ doorgaans 
betrekking heeft op de conceptualisering dat individuele voorkeuren gegeven zijn en dat individuen deze voor-
keuren optimaal proberen na te streven.  
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Een systeemvertoog en een ideologisch vertoog daarentegen dragen een politiek en ideolo-
gisch karakter. Normen zijn voorwerp van discussie. Tweede-orde oordeelsvorming is over 
het algemeen zeldzamer dan eerste-orde oordeelsvorming (Grin & Van de Graaf 1994: 362; 
Schön 1983). 
 Bij elk vertoog staat een aantal typen van onderwerpen, vragen en antwoorden cen-
traal, welke in een ander vertoog niet aan de orde zijn. Deze onderwerpen, vragen en ant-
woorden kunnen zowel een descriptief als een prescriptief karakter dragen. Het is interes-
sant om na te gaan welke actor volgens welk vertoog redeneert en of dat ook passend is 
voor de betrokken actor. 
 Een nadruk op handelingstheorieën maakt het ook mogelijk om actoren te 
clusteren in coalities. Coalities zijn gemeenschappen van beleidsactoren die met elkaar een 
hande-lingstheorie (of beleidstheorie) delen, in het bijzonder voor wat betreft de tweede-
orde opvattingen (vgl. Grin & Van de Graaf 1994: 355). 
 
 
2.1.3 Een welvaartseconomische redenering en een sociale-

structuurredenering 
 
Handelingstheorieën, zoals ik die in het vorige hoofdstuk heb geïntroduceerd, zijn altijd 
onlosmakelijk verbonden met specifieke actoren, bijvoorbeeld bestuurders van de gemeen-
te Amsterdam of ambtenaren van een Haags departement. In het licht van een bonte verza-
meling van handelingstheorieën problematiseren de vele betrokken actoren de thematiek 
van de Amsterdamse confectieateliers op verschillende manieren, suggereren zij diverse 
oplossingsrichtingen en verdedigen zij een gevarieerd instrumentarium. Deze complexiteit 
hangt alleszins samen met het feit dat de thematiek van de Amsterdamse confectieateliers 
aan vele beleidsdomeinen raakt en een ‘eigen’ afgebakend en uitgekristalliseerd beleids-
domein ontbeert. Het politieke veld is derhalve niet te ordenen in termen van voor- en 
tegenstanders van één of enkele probleemformulering(en) of oplossingsrichting(en). Omdat 
de benaderingen van de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers alsmede de 
aangedragen suggesties zeer divers zijn, helemaal door de tijd heen, expliciteer ik in dit 
proefschrift niet voor alle aangedragen probleem-oplossingskoppels uitvoerig de achterlig-
gende handelingstheorie op de vier door Fischer onderscheiden niveaus van oordeelsvor-
ming. Een dergelijke omvangrijke exercitie zou weinig inzicht genereren. In plaats daarvan 
heb ik twee ideaaltypische argumentaties geconceptualiseerd die uitsluitend betrekking heb-
ben op het tweede-orde niveau van politieke oordeelsvorming. Deze twee ideaaltypische 
argumentaties op tweede-orde niveau (dat wil zeggen op het niveau van systeemondersteu-
ning en rationele keuze) benoem ik hierna consequent als (ideaaltypische) redeneringen. Aan 
de hand van deze twee redeneringen belicht ik de ideologisch en politiek georiënteerde 
overeenkomsten en verschillen tussen de handelingstheorieën. In de analyse ga ik na welke 
van beide redeneringen een pleidooi voor een eerste-orde probleem-oplossingskoppel 
vergezelt, zonder daarbij op iedere eerste-orde argumentatie afzonderlijk in te gaan. Door 
in de analyse uitdrukkelijk in te zetten op het traceren dan wel expliciteren van de ideaal-
typische tweede-orde redeneringen kan ik de argumentatieve complexiteit in de casus 
hanteren. 
 
Een ideaaltype is een concept dat ik ontleen aan Max Weber. Om de empirische werkelijk-
heid te analyseren heeft Weber ideaaltypen geïntroduceerd. Ideaaltypen zijn gedachte-
constructies en geen exacte beschrijving van de werkelijkheid. In zijn benadering wordt een 
ideaaltypische constructie over de empirische werkelijkheid gelegd en kunnen zodoende de 
overeenkomsten en verschillen tussen model en werkelijkheid worden belicht. Het rationele 
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bureaucratiemodel van Weber is een voorbeeld van een dergelijk ideaaltype. Dit model 
bestaat uit een aantal regels die moeten bewerkstelligen dat een organisatie een zo efficiënt 
mogelijk instrument in handen van een bestuurder is (Weber [1921] 1972). Het begrip 
ideaaltype betekent overigens niet dat Weber het rationele bureaucratiemodel ideaal of 
wenselijk vindt. Hij constateert slechts een ontwikkeling waarbij organisaties steeds meer 
van dit model weg hebben. De ideaaltypen in het onderhavige proefschrift zijn ook gedach-
teconstructies, in casu theoretisch verankerde redeneringen op het niveau van de tweede-
orde oordeelsvorming. Ik ga hiermee alleen enigszins afwijkend van de Weberiaanse wijze 
te werk. Ik leg de ideaaltypische redeneringen namelijk niet over de tweede-orde argumen-
taties in de Amsterdamse casus teneinde de uit dit contrast voortkomende overeenkomsten 
en verschillen te belichten. Maar ik probeer de argumentaties in het empirische materiaal te 
herleiden tot een van beide ideaaltypische redeneringen om zodoende de baaierd van han-
delingstheorieën op verschillende beleidsdomeinen te kunnen ordenen, classificeren en met 
elkaar in verband te brengen. 
 Voor de constructie van de beide ideaaltypische redeneringen op tweede-orde 
niveau ben ik geïnspireerd door twee ‘talen van beleid’ zoals Bobrow en Dryzek (1989) die 
hebben onderscheiden, te weten de welvaartseconomische taal en de sociale-structuurtaal.7  
                                                 
7 Bobrow en Dryzek (1989) onderscheiden vijf ‘talen’ in de publieke besluitvorming en de beleidsanalyse, te weten 
(1) welfare economics, (2) public choice, (3) social structure, (4) information processing en (5) political philosophy. In dit proef-
schrift selecteer ik de welvaartseconomische en de sociale-structuurtaal voor de constructie van een tweetal ideaal-
typische redeneringen. De overige drie talen die Bobrow en Dryzek onderscheiden, te weten die van de public 
choice, de information processing en de politieke filosofie zijn, zoals ik hieronder zal uiteenzetten, daartoe niet of onvol-
doende geschikt. 
De public choice ofwel de economische theorie van de politieke besluitvorming is een stroming die na de Tweede 
Wereldoorlog wordt ontwikkeld binnen de disciplines van de (micro)economie en de politicologie. Het gaat hier-
bij om theorieën die handelen over de methode van besluitvorming op het gebied van collectieve goederen. 
Beleidsanalisten in deze stroming gaan na welke besluitvormingsstructuur nodig is voor de omzetting van conflic-
terende voorkeuren in collectieve resultaten. Op grote schaal wordt gebruik gemaakt van deductieve analyse-
methoden en wiskundige modellen, waarbij wordt uitgegaan van het ‘methodologisch individualisme’. Een public 
choice benadering heeft vooral oog voor government failure, en inspireert doorgaans tot institutionele hervorming in 
de richting van een kleine, responsieve en gedecentraliseerde overheid. De voornaamste vertegenwoordigers van 
deze stroming zijn Arrow, Baumol, Buchanan, Downs, Musgrave, Niskanen, Olson, E. Ostrom, V. Ostrom, Riker 
en Tullock. De benadering is vooral wetenschappelijk van aard en wordt nauwelijks als ‘taal’ in de beleidspraktijk 
gehanteerd. Voor de analyse van het beleidsdebat over de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers is 
een public choice taal dan ook niet relevant (Bobrow & Dryzek 1989: 44-61; Van den Doel 1978: 18-21). 
De taal van information processing wordt aangetroffen in een breed scala aan subdisciplines in de sociale en natuur-
wetenschappen, zoals de cognitieve psychologie, besliskunde, informatiekunde, organisatiekunde, communicatie-
wetenschap, politieke besluitvorming et cetera. Vele vormen van praktische beleidsanalyse kennen een dergelijke 
benadering. Getracht wordt verbeteringen aan te brengen in de wijze waarop individuen en organisaties tot oorde-
len komen, keuzes maken, omgaan met informatie en problemen oplossen. De nadruk ligt op informatie, die ver-
ondersteld wordt imperfect en duur te zijn. De informatieverwerkingscapaciteit van mensen en organisatie wordt 
geacht beperkt te zijn, maar vatbaar voor verbetering. Zowel het model van rationele besluitvorming (Simon’s 
bounded rationality, 1957) als het model van incrementele besluitvorming (Lindblom’s disjointed incrementalism, 1959, 
1968) kunnen aan een benadering van informatieverwerking ten grondslag liggen en een specifieke inkleuring 
geven aan gesignaleerde problemen en oplossingen. Deze benadering kent een zeer grote methodologische diver-
siteit, variërend van grootschalige computermodellen tot impressionistische observatie. Maar als een concreti-
sering van handelingstheorieën is de taal van de informatieverwerking niet geschikt, omdat het primair een onder-
zoeks- en analysetaal is, die door de actoren in het beleidsdebat over de Amsterdamse confectieateliers niet wordt 
gebezigd (Bobrow & Dryzek 1989: 78-100). 
De taal van de politieke filosofie ten slotte is een interdisciplinair project van de politieke wetenschappen, de filosofie 
en de rechtswetenschappen (en in mindere mate van de economie en de sociologie). Theoretische thema’s in de 
politieke filosofie zijn grofweg in twee categorieën in te delen, te weten de utilitaristische en de (neo-)Kantiaanse. 
De politieke filosofie kan een waardevolle rol spelen bij het onderzoeken van de normatieve dimensie van over-
heidsbeleid. Vele concrete handelingstheorieën gaan aan het filosofische niveau voorbij, maar de politieke filosofie 
kan de blinde vlekken van handelingstheorieën aanvullen. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat over-
heidsbeleid bestaat uit ‘technische’ kwesties in de keuze van middelen onder de beperkingen van politieke haal-
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Voortbordurend op deze twee talen onderscheid ik een welvaartseconomische redenering en een 
sociale-structuurredenering. Deze beide redeneringen worden hieronder theoretisch verankerd. 
De aanleiding voor de constructie van beide redeneringen is gelegen in een eerste beschou-
wing van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Amsterdamse casus. In het eer-
ste hoofdstuk van dit boek heb ik geschetst dat de Amsterdamse confectieateliers uitein-
delijk met ferme hand worden bestreden, de lokale roep om behoud van werkgelegenheid 
voor allochtonen ten spijt. Op het eerste gezicht kunnen in deze gang van zaken beide re-
deneringen worden getraceerd. In een ‘Haagse’ handelingstheorie inzake fraudebestrijding 
en oneigenlijke concurrentie lijkt op het eerste gezicht een welvaartseconomische redene-
ring te worden gebezigd. In een pleidooi voor werkgelegenheid voor allochtonen in Am-
sterdam lijkt een sociale-structuurredenering te worden gevolgd.8 
 
Bij deze ‘vertaling’ van de twee talen naar de beide redeneringen op tweede-orde niveau 
rijst een tweetal vragen: Op welke wijze kun je de talen zien als argumentaties op het niveau 
van de rationele keuze (ideologisch vertoog) en op welke wijze kun je de talen zien als argu-
mentaties op het niveau van systeemondersteuning (systeemvertoog)? Hieronder presenteer 
ik de twee talen als ideaaltypische redeneringen op beide niveaus. 
 
Niveau van de rationele keuze 
 
Op het niveau van de rationele keuze worden voorkeuren over de maatschappelijke orde 
bediscussieerd voorzover die geacht worden te worden beïnvloed door het beleid. Een 
dergelijk ideologisch vertoog is gericht op fundamentele waarden, die ten grondslag liggen 
aan de inrichting van de samenleving en instituties. Daarbij wordt de keuze beslecht over 
de gewenste taak van de overheid en de gewenste verhouding van de overheid tot de 
samenleving. Op het niveau van de rationele keuze wordt geargumenteerd in ideologische 
termen. Ideologieën worden beschouwd als ‘integrated systems of beliefs, values, and 
methods for realizing or changing the world’ (Fischer 1995: 157). Ideologieën zijn wereld-
beelden die mensen helpen bij de betekenisgeving en interpretatie van empirische feiten. 
Ideologieën zetten de waarden vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid in verschillende 
volgorden. Gelijkheid kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd in juridische en procedurele 
termen (bijvoorbeeld stemrecht) of in concrete sociaal-economische factoren. Ook behel-
zen ideologieën ideeën over het gewenste proces van sociale verandering. In tactische zin 
gaat het om de keuze voor hervormingen ofwel revolutie (1995: 158-160). Hieronder 
bespreek ik de ideologische noties van de welvaartseconomische redenering en de sociale-
structuurredenering. 

                                                                                                                                               
baarheid, niet uit louter morele oordelen. De politieke filosofie is daarom als benadering voor beleidsanalyse 
ontoereikend. Politiek-filosofische morele argumentaties verwijzen veelal naar clean cases en zijn in de complexe 
werkelijkheid doorgaans niet direct toepasbaar. Ook de grote diversiteit en verdeeldheid binnen de politieke filo-
sofie draagt niet bij aan een eenduidige manier van redeneren ten behoeve van beleidsactoren. Als concrete taal 
van beleidsactoren kan de politieke filosofie niet worden bestempeld (Bobrow & Dryzek 1989: 101-116). Wel is 
het mogelijk om filosofische argumentaties in handelingstheorieën op het niveau van de rationele keuze te trace-
ren of te reconstrueren. Voor de welvaartseconomische en de sociale-structuurtaal zal ik op beknopte wijze de 
filosofische noties op het rationele keuzeniveau belichten. 
8 In dit proefschrift onderscheid ik een welvaartseconomische redenering en een sociale-structuurredenering. Op 
sommige plaatsen gebruik ik ook andere termen zoals welvaartseconomische sfeer, welvaartseconomisch beleid, 
welvaartseconomische aanpak, welvaartseconomische coalitie, sociale-structuurcoalitie, sociale-structuurvisie, 
sociale-structuurperspectief, sociale-structuursuggestie, sociale-structuurinitiatief, et cetera. Hiermee introduceer ik 
geen nieuwe analytische terminologie maar geef ik vorm aan een gevarieerde wijze van formuleren. In al deze 
gevallen is de coalitie, de visie, het perspectief, de suggestie, het initiatief, de sfeer, het beleid, de aanpak, de coa-
litie, et cetera, geïnspireerd op een van beide redeneringen. 
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In een welvaartseconomische redenering staan de ruilverhoudingen tussen vrije burgers centraal.9 
Maatschappelijke dynamiek wordt bewerkstelligd door individueel ondernemerschap veel-
eer dan door publiek handelen. De overheid voorziet in de organisatie en facilitering van 
ruilrelaties, in het minimaliseren van inefficiënties in dergelijke private uitwisselingen, en in 
het herstellen van marktimperfecties. Overheidshandelen moet worden gerechtvaardigd; 
individuele voorkeuren en middelen niet. Regels beperken de macht van de overheid, 
garanderen het recht op privé-eigendom en een ‘eerlijke concurrentie’ tussen individuen, en 
maximaliseren de bewegingsruimte voor individuele actoren. De overheid staat in beginsel 
neutraal tegenover inhoudelijke resultaten van eerlijke markttransacties en voelt zich niet 
geroepen tot herverdelingstaken (vgl. March & Olsen 1995: 242). Een minimalistische over-
heidsopvatting prevaleert. De overheid dient zich in wezen alleen te beperken tot het corrige-
ren van marktimperfecties. In de welvaartseconomische redenering is het utilitaristische 
gedachtegoed terug te vinden. Deze traditie grijpt terug op de laat achttiende-eeuwse filo-
sofie van Jeremy Bentham. Bentham was van mening was dat de publieke zaken geregeerd 
zouden moeten worden door het principe ‘the greatest good for the greatest number’. In 
een welvaartseconomische redenering worden alle voorkeuren gekwantificeerd en afge-
wogen in termen van kosten en baten. Welvaartseconomie maakt een vergelijking mogelijk 
van voorkeuren en voorziet dus in een grondslag voor de ontwikkeling van besluitvor-
mingsregels gericht op the greatest good voor het grootste aantal mensen. Deze benadering 
heeft de sociale wetenschappen gedomineerd in de twintigste eeuw, vooral de economie 
(Fischer 1995: 165). 
 In een welvaartseconomische redenering worden de waarden vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid als volgt geordend: vrijheid van de burgers ten opzichte van de overheid 
en juridische en procedurele gelijkheid prevaleren boven sociale en economische gelijkheid 
en rechtvaardigheid. 
 
In een sociale-structuurredenering wordt beargumenteerd dat de overheid zich in haar taken niet 
behoeft te beperken tot het corrigeren van marktimperfecties. De overheid wordt zelfs 
geacht om actief te streven naar een meer gelijke verdeling van sociale en economische 
middelen en capaciteiten in de samenleving. Ook in een dergelijke herverdelende overheids-
opvatting staan de ruilverhoudingen tussen particulieren centraal, maar probeert de overheid 
in tegenstelling tot de minimalistische overheid actief de maatschappelijke resultaten te 
beïnvloeden. De focus ligt daarbij op het herverdelen van rechten en middelen, en op het 
beïnvloeden van capaciteiten van groepen in de samenleving. Verschillen in uitgangspositie 
mogen ruilverhoudingen niet belemmeren, zo wordt geredeneerd. Eventueel kunnen op 
systeemniveau bijvoorbeeld expliciete pleidooien worden gevoerd voor herverdeling van 
inkomen en welvaart of voor politieke emancipatie van bepaalde groepen. In vergelijking 

                                                 
9 De op de economische wetenschap geënte welvaartstheorie bevat drie elementen: 1) Het formuleren van de voor-
waarden, die vervuld dienen te worden wil de gezamenlijke welvaart van individuen in een bepaalde groep optimaal 
zijn; 2) Het bestuderen van de wijze waarop die voorwaarden kunnen worden verwezenlijkt door middel van de 
instituties van die groep en door middel van het beleid dat binnen het kader van deze instituties door de groep 
wordt gevoerd; 3) Het kritisch beoordelen van de bestaande groepsinstituties en het bestaande groepsbeleid uit 
oogpunt van de gezamenlijke welvaart. Pareto, Barone, Lange, Tinbergen en Baumol hebben het sub 2 geformu-
leerde probleem van de welvaartstheorie toegespitst op de vraag hoe de economische orde op de gezamenlijke 
welvaart van de individuen inwerkt. Van den Doel (1978) legt zich toe op de vraag welke organisatie van de 
publieke sector de individuele voorkeuren omzet in de toedeling van schaarse middelen, waarvan de effecten een 
welvaartsoptimum het dichtst benaderen. De benadering van Van den Doel behelst een integratie van de econo-
mie en de politicologie, toegespitst op een democratische besluitvormingsmethode in de publieke sector. Het 
politieke doel van deze benadering is duidelijk te maken dat en op welke wijze economische problemen (werk-
loosheid, inflatie, sociale onzekerheid, milieuvervuiling) oplosbaar kunnen zijn door middel van democratische 
besluitvorming (Van den Doel 1978: 22-23).  
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met de minimalistische overheidsopvatting is men in een herverdelende overheidsopvatting 
niet zozeer bevreesd voor een te grote invloed van de overheid, maar veeleer voor de 
manier waarop particuliere machtsconcentraties de democratie in gevaar kunnen brengen. 
Derhalve wordt van de overheid verwacht niet alleen haar eigen macht en invloed te beper-
ken, maar ook regulerend en beperkend op te treden ten aanzien van ongelijkheden in pri-
vate middelen en capaciteiten (vgl. March & Olsen 1995: 243).10 
 Sociale-structuurredeneringen kunnen geënt zijn op diverse politiek-filosofische en 
sociale theorieën. In een sociale-structuurredenering wordt in ieder geval teruggegrepen op 
het gedachtegoed van Immanuel Kant. Voor Kantianen worden handelingen geëvalueerd 
in termen van hun intrinsieke kwaliteiten. Zij beschouwen de morele juistheid van hande-
lingen, anders dan de welvaartseconomen, niet als ondergeschikt aan de gevolgen van die 
handelingen. Voor de juistheid van een handeling is het noodzakelijk om meer te weten 
dan louter de cash value voor de gehele populatie. Handelingen dienen ook afgemeten te 
worden aan de principes van moraliteit die de Kantiaanse traditie als universeel beschouwt. 
In het licht van dit gedachtegoed wordt het algemeen belang bevorderd door het morele 
recht van individuen te beschermen, te promoten, te respecteren, te faciliteren, et cetera. 
Rawls, een neo-Kantiaan, wijst in zijn boek A Theory of Justice (Oxford 1971) het principe 
van utiliteit – ‘the greatest good for the greatest number’ – af als de fundamentele basis 
voor een ideale sociale orde. Volgens hem verschaft utiliteit, de dominante morele regel 
zoals geaccepteerd in kapitalistische samenlevingen, onvoldoende basis voor de verzoening 
van publieke en private belangen op een juiste manier. Volgens Rawls moet in de conceptie 
van een goede samenleving het utilitaristische principe ondergeschikt worden gemaakt aan 
een op intrinsieke rechten gebaseerd principe van rechtvaardigheid (Fischer 1995: 164-168). 
 In een herverdelende opvatting dient de overheid zich dus niet te beperken tot het 
corrigeren van marktimperfecties, maar is het gewenst dat de overheid een bredere agenda 
hanteert waarbij herverdeling centraal staat.  
 Een sociale-structuurredenering kent ook een eigen volgorde van de waarden vrij-
heid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Op rationele keuze niveau worden sociale en economi-
sche gelijkheid en rechtvaardigheid benadrukt boven vrijheid van de burgers ten opzichte 
van de overheid en juridische en procedurele gelijkheid. 
 
In figuur 2.2 vat ik de grootste verschillen tussen de welvaartseconomische redenering en 
de sociale-structuurredenering op het niveau van de rationele keuze samen. 
 
 
Figuur 2.2 Redeneringen op het niveau van de rationele keuze 
 
Welvaartseconomische redenering Sociale-structuurredenering 
Nadruk op: 
 Minimalistische overheid; overheid beperkt 

zich tot het corrigeren van 
marktimperfecties 

 Vrijheid van de burgers ten opzichte van 
de overheid 

 Juridische en procedurele gelijkheid 

Nadruk op: 
 Herverdelende overheid; overheid beperkt 

zich níet tot het corrigeren van 
marktimperfecties 

 Sociale en economische gelijkheid 
 Rechtvaardigheid 

                                                 
10 Interessant is dat een herverdelende overheid ook een legitimerende of mobiliserende rol vervult ten aanzien van de vor-
ming en ontwikkeling van identiteiten. Alle individuen maken onderscheid en trekken grenzen tussen zichzelf en 
anderen, stellen criteria vast voor het bepalen van inclusion en exclusion. Aan de hand van dergelijke criteria van in- 
en uitsluiting worden gevoelens van solidariteit ontwikkeld en wordt de grondslag voor politieke identiteiten ge-
legd. Individuen of groepen voelen zich solidair met andere individuen of groepen op basis van burgerschap, ras, 
etniciteit, nationaliteit, religie, leeftijd, territorium, gender, klasse, et cetera. Een herverdelende overheid legitimeert 
of mobiliseert bepaalde solidariteitsgevoelens en identiteiten (vgl. March & Olsen 1995: 63). 
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Niveau van de systeemondersteuning 
 
Op het hierboven besproken niveau van de rationele keuze wordt verwezen naar de ideale 
samenleving. Op het niveau van de systeemondersteuning fungeert het bestaande regime 
als referentiekader (Fischer 1995: 163). Op dit niveau wordt bezien of een beleidsdoel com-
patibel is met of instrumenteel is voor de institutionele praktijken en de waarden van de 
bestaande sociale orde. Doelen en veronderstellingen worden onderzocht op hun bijdrage 
aan het grotere common good, algemeen belang, of algemeen welzijn van de samenleving. 
 Op dit niveau liggen vraagstukken omtrent maatschappelijke verhoudingen (sociale 
rechtvaardigheid, raciale rechtvaardigheid, et cetera), de verhouding markt-overheid11, de 
ideologische en (partij)politieke dimensies van problemen en oplossingen. Van speciaal 
belang op dit niveau van systeemondersteuning zijn de politieke en economische mechanis-
men waarmee de doelen en waarden van de bestaande maatschappelijke orde bereikt 
kunnen worden. Opvattingen over dergelijke mechanismen hebben onder meer betrekking 
op (Sabatier 1987: 667, geciteerd in Fischer 1995: 113): 
• De juiste verhouding tussen markt- en overheidsactiviteiten. 
• De juiste verhouding van macht en gezag tussen de verschillende bestuurslagen. 
• De identificatie van sociale en politieke groepen, van wie het welzijn het meest belang-

rijk wordt beoordeeld. 
• De stellingnamen inzake belangrijke beleidsconflicten, zoals economische ontwikkeling 

versus bescherming van het milieu. 
 
Zowel in een welvaartseconomische redenering als in een sociale-structuurredenering 
wordt zoiets als een democratisch-kapitalistische orde verondersteld. Er is sprake van een 
voortdurende spanning tussen kapitalisme en democratie, ofwel preciezer geformuleerd een 
spanning tussen het streven naar kapitalistische efficiëntie en politieke gelijkheid.12 Kapita-
lisme en democratie zijn nimmer simultaan te realiseren. Kapitalisme is georganiseerd rond 
de principes van kosten-baten en het najagen van winst. En efficiënte markttransacties 
genereren sociaal-economische ongelijkheden. Democratie daarentegen wordt geregeerd 
door principes van politieke rechten en het streven naar gelijkheid. Het politieke systeem in 
een democratie streeft naar sociale gelijkheid tussen alle burgers. En daarmee produceert 
een democratisch-kapitalistische orde te allen tijde een trade-off tussen efficiëntie en gelijk-
heid. Politieke actoren kunnen één van beide componenten op strategische wijze negeren 
teneinde de andere sterker te benadrukken. In een welvaartseconomische redenering wordt 
de nadruk gelegd op de kapitalistische orde; in een sociale-structuurredenering gaat de aan-
dacht juist uit naar het democratisch gehalte. Alleen als de spanning tussen de partijen erg 
hoog oploopt, kan de argumentatie naar het niveau van de rationele keuze verschuiven. 
Een argumentatie op het niveau van rationele keuze en een argumentatie op het niveau van 
systeemondersteuning dragen beide een politiek en ideologisch karakter. Alleen worden op 
het niveau van systeemondersteuning strategische aspecten benadrukt en op het niveau van 
rationele keuze meer de fundamenteel ideologische aspecten (Fischer 1995: 148-150). 
                                                 
11 Zowel op het niveau van rationele keuze als op het niveau van systeemondersteuning worden argumentaties 
aangevoerd over de verhouding overheid-maatschappij. Op het niveau van de rationele keuze ligt de beslissing of 
een overheid zich wel of niet dient te beperken tot het corrigeren van marktimperfecties, of dat een bredere taak-
opvatting wenselijk is. Indien een bredere taakopvatting wenselijk is worden op het niveau van systeemonder-
steuning argumentaties aangevoerd inzake de mate waarin en de wijze waarop de overheid moet of mag ingrijpen 
in de samenleving teneinde de gewenste maatschappelijke verhoudingen te realiseren. 
12 Doordat wordt uitgegaan van een democratisch-kapitalistische orde, hebben beide redeneringen alleen betrek-
king op westerse democratische ordes en worden andersoortige regimes impliciet uitgesloten. 
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In een welvaartseconomische redenering op het niveau van systeemondersteuning wordt het maat-
schappelijke systeem geconceptualiseerd als een wisselwerking tussen een abstracte markt en 
een abstracte overheid. De markt wordt beschouwd als het primaire coördinatiemechanisme 
dat bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn. Aan maatschappelijke neveneffecten van het 
marktmechanisme wordt voorbij gegaan. Voor de overheid die in tegenstelling tot de be-
stuurlijke werkelijkheid wordt geconceptualiseerd als één actor, is de taak weggelegd om 
fouten van de markt te corrigeren. De nadruk in een dergelijk welvaartseconomisch denken 
ligt op effectiviteit en efficiëntie (Bobrow & Dryzek 1989: 27-43). Vanuit een welvaarts-
economisch perspectief wordt aan implementatie van beleid geen aandacht geschonken; 
uitvoering wordt beschouwd als een mechanisch verlengstuk van beleidsvoorbereiding en 
besluitvorming. De maatschappij wordt geacht te zijn samengesteld uit instrumenteel 
georiënteerde rationele individuen, die met behulp van het marktmechanisme altijd hun 
eigen belangen optimaal weten na te streven.13 Aan noties van gemeenschap, organisaties, 
belangengroepen et cetera wordt voorbijgegaan. In een welvaartseconomische redenering 
wordt geen aandacht geschonken aan herverdelings- en uitvoeringsvraagstukken. 
 Voor het bevorderen van de collectieve welvaart wordt doorgaans het Pareto-
criterium gesuggereerd, een besliscriterium dat het mogelijk maakt oordelen over de ge-
wenste welvaartsverdeling te ontwijken en conclusies te trekken die bij elke welvaarts-
verdeling gelden (Van den Doel 1978: 58-59). Het is een criterium voor collectieve wel-
vaart, waarvan gezegd zou kunnen worden dat het niet bij voorbaat is uitgesloten dat 
daarover onder de leden van een groep communis opinio bestaat. Het criterium van Pareto 
houdt in dat de collectieve welvaart geacht wordt te zijn toegenomen als de welvaart van 
één of meer leden van de betreffende groep groter wordt zonder dat de welvaart van één of 
meer andere leden van die groep kleiner wordt (1978: 59). In een welvaartseconomische 
redenering voldoet een pareto-optimale situatie, ongeacht of deze als rechtvaardig wordt 
beoordeeld.14 
 
Vervolgens verdient op deze plaats het verschil tussen micro en macro kosten-baten 
afwegingen nadere toelichting. In de vorige paragraaf (2.1.2) heb ik uiteengezet dat in het 
technisch-analytische vertoog overwegingen van effectiviteit en efficiëntie worden bena-
                                                 
13 De welvaartseconomische benadering wordt in de literatuur ook betiteld als een rationele benadering. Aan de 
hand van het prisoners’ dilemma wordt de rationele benadering bekritiseerd. Immers, het dilemma laat zien dat indi-
viduen die afzonderlijk rationele keuzes maken gezamenlijk tot suboptimale beslissingen komen. De overheid is 
de aangewezen actor om het prisoners’ dilemma, ofwel de marktimperfecties, op te lossen. 
14 Het criterium van Pareto houdt niet alleen een maatstaf in voor de bepaling van de richting van de welvaarts-
vergroting maar ook voor de bepaling van het eindpunt daarvan. De collectieve welvaart is volgens het criterium 
optimaal, zodra het niet meer mogelijk is het welvaartsniveau van één of meer individuen te verhogen zonder dat 
van één of meer andere individuen te verlagen. Tegen dit criterium zijn veel bezwaren gerezen. Veel theoretische 
bezwaren berusten op het misverstand dat het criterium een waardeoordeel inhoudt. Sen (1970) bijvoorbeeld 
bekritiseert dit criterium met het argument dat als iedereen het eens is over een waardeoordeel, dat het dan geen 
waardeoordeel is (Bobrow & Dryzek 1989: 34). Maar Sen en anderen interpreteren het criterium ten onrechte als 
een norm. Pareto zelf ontkende sterk dat hij recepten voor een zo groot mogelijk geluk of welzijn wilde geven als 
wel een ethisch neutraal criterium voor het beoordelen van economische doelmatigheid (Van den Doel 1978: 59-
60). Wel is het zo dat bij paretiaanse verbeteringen de welvaart bijvoorbeeld in zeer ongelijke mate kan zijn toege-
nomen. Praktische bezwaren tegen het Pareto-criterium betreffen het probleem dat welvaartsveranderingen die 
voldoen aan het criterium niet vaak voorkomen. Bijna elke vooruitgang in welvaart voor sommigen gaat samen 
met achteruitgang voor anderen. Teneinde dit bezwaar te ondervangen is, voortbouwend op pionierswerk van 
Kaldor en Hicks, in de latere literatuur het compensatiebeginsel geformuleerd, dat ook wel het neoparetiaanse 
criterium wordt genoemd. De neoparetianen gebruiken als beoordelingscriterium of de verliezers door de win-
naars al dan niet schadeloos kunnen worden gesteld. Zij betogen niet dat de verliezers schadeloos moeten worden 
gesteld, want een voorschrift hierover zou interpersonele nutswaardering of nutsvergelijking inhouden, terwijl het 
criterium van Pareto nu juist is geformuleerd om die te vermijden (Van den Doel 1978: 61). 
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drukt. In deze paragraaf blijkt dat ook in een welvaartseconomische redenering op het 
niveau van systeemondersteuning gedacht wordt in termen van effectiviteit en efficiëntie. 
Hoe is dit te begrijpen? Op het niveau van technische verificatie gaat het over de effectivi-
teit en efficiëntie van een bepaalde maatregel. En in een welvaartseconomische redenering 
op het niveau van systeemondersteuning gaat het om noties van effectiviteit, efficiëntie, 
kosten-baten denken ten aanzien van de samenleving als geheel. We zouden kunnen spre-
ken van een micro-respectievelijk een macro-kosten-baten analyse (vgl. Fischer 1995: 122). 
 
In een sociale-structuurredenering op het niveau van systeemondersteuning wordt expliciet reke-
ning gehouden met het bestaande sociale systeem en met verdelingsvraagstukken van groepen 
en individuen ten opzichte van elkaar. Centraal daarbij staat sociologisch redeneren (en den-
ken in termen van verbetering) over de inhoud van beleid met betrekking tot integratie, mobi-
liteit, moraal, werkgelegenheid, welzijn, et cetera. Weinig aandacht wordt daarbij geschonken 
aan efficiëntie en kosten-baten denken (Bobrow & Dryzek 1989: 62-77). Relevant is infor-
matie over een concrete en/of plaatselijke situatie. Zowel individuen als groepen vormen 
doelgroepen van overheidsbeleid. Wanneer groepen voorwerp vormen van overheidsbeleid 
is het van belang die groepen te definiëren. Groepsdefinities kunnen echter tamelijk con-
troversieel zijn. Marxisten bijvoorbeeld kunnen de klassenverhoudingen (de relatie tot de 
productiemiddelen) benadrukken, terwijl niet-marxisten juist belang kunnen hechten aan 
etnisch, religieus, of nationaal lidmaatschap. Het probleem is dat veel mensen tot verschil-
lende groepen behoren en dat zij een wisselend belang aan deze groepen toekennen. Hoe 
moeilijk beleidscategorieën ook zijn vast te stellen, de sociale-structuurredenering gaat 
ervan uit dat sleutelcategorieën kunnen worden geïdentificeerd en dat beleid gericht op 
deze categorieën een correctie aanbrengt in het distributieconflict. Het maatschappelijke 
verdelingseffect van beleid staat centraal.15 
 
In figuur 2.3 vat ik de grootste verschillen tussen de welvaartseconomische redenering en 
de sociale-structuurredenering op het niveau van systeemondersteuning samen. 

                                                 
15 Een welvaartseconomische redenering en een sociale-structuurredenering dienen niet te worden beschouwd als 
een ‘rechts’ respectievelijk een ‘links’ georiënteerde redenering. Het verschil is beter in disciplinaire termen te begrij-
pen. Illustratief is dat de invloedrijke Nederlandse welvaartseconoom J. van den Doel in de periode 1967-1973 
parlementariër is geweest voor de sociaal-democraten. In een welvaartseconomische redenering wordt primair een 
economische gedachtegang gevolgd. Het is een wetenschappelijke manier van denken, waarin het marktmechanis-
me als primair coördinatiemechanisme fungeert. Nu wordt het economische proces geacht niet enkel winstmaxi-
malisatie na te streven, maar juist groepswelvaart te genereren. Onder groepswelvaart verstaan welvaartsecono-
men niet de materiële welstand van de groep, maar het groepswelzijn voor zover dat afhankelijk is van economische 
factoren. En daaronder worden ook immateriële aspecten begrepen. Omdat welvaartseconomen de economische 
redenering dus flink oprekken zijn er volgens hen voldoende mogelijkheden om een optimale welvaart te bewerk-
stelligen. Daarmee is voor welvaartseconomen een sociale-structuurredenering in wezen overbodig. In een sociale-
structuurredenering, geënt op de sociale wetenschappen, echter wordt het marktmechanisme bekritiseerd omdat 
het evidente ongelijkheden tussen sociale groepen zou genereren; een pareto-optimale situatie kan als onrecht-
vaardig worden beoordeeld. Het ligt voor de hand dat beide redeneringen met elkaar in conflict kunnen geraken 
over de vraag of een situatie wel of niet als een marktimperfectie kan worden getypeerd. 



 36

Figuur 2.3 Redeneringen op het niveau van systeemondersteuning 
 
Welvaartseconomische redenering Sociale-structuurredenering 
Nadruk op: 
 Kapitalistische component van 

democratisch-kapitalistische orde 
 Kosten-baten analyse 

Veronachtzaming van: 
 (Her)verdelingsvraagstukken van groepen 

en individuen ten opzichte van elkaar 
 Uitvoeringsdynamiek 

Nadruk op: 
 Democratische component van 

democratisch-kapitalistische orde 
 (Her)verdelingsvraagstukken van groepen 

en individuen ten opzichte van elkaar 
 

 
 
Sociale-structuurredenering: twee dimensies op het niveau van systeemondersteuning 
 
In een sociale-structuurredenering staan op het niveau van systeemondersteuning (her)ver-
delingsvraagstukken centraal. (Her)verdelingsvraagstukken kennen diverse varianten. In dit 
onderzoek wordt een tweetal dimensies van een sociale-structuurredenering uitgewerkt, te 
weten de dimensie klasse en de dimensie politieke in- en exclusie. Uiteraard zijn andere en na-
dere concretiseringen mogelijk bij sociale-structuurredeneringen op systeemniveau. Niette-
min voldoen in het onderzoek naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien 
van de Amsterdamse confectieateliers deze beide dimensies. Immers, het gaat in de Am-
sterdamse casus vooral om pleidooien voor en tegen vormen van overheidsingrijpen in 
economische dynamiek, argumentaties voor en tegen (her)verdeling, en betogen waarbij de 
massale aanwezigheid van allochtonen, legaal dan wel illegaal, in de bedrijvigheid wel of 
niet wordt benadrukt. 
 
Dimensie klasse 
 
In één dimensie wordt een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal verdedigd. Het gaat 
hier om de dimensie klasse. Hierbij kan worden gepleit voor bescherming van arbeid ten 
opzichte van kapitaal.16 Ook kan sprake zijn van een bescherming van kleinkapitaal in 
relatie tot grootkapitaal. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesuggereerd de petty bourgeoisie in de 
Amsterdamse loonconfectie te ‘beschermen’ tegen de invloed van het grootkapitaal, in casu 
de opdrachtgevers, wordt tussen beide categorieën een onevenwichtige relatie veronder-
steld die voorkomt uit de verhoudingen in de productieketen. Een dergelijke situatie kan 
door een herverdelende overheid worden gecorrigeerd. Ook kan stimulering van werkgele-
genheid worden bepleit. De overheid bevordert daarbij ofwel de positie van de arbeiders 
ofwel de positie van kleine ondernemers. 
 In een welvaartseconomische redenering worden op het niveau van systeemonder-
steuning (her)verdelingsvraagstukken veronachtzaamd. Een in juridisch opzicht gelijke 
uitgangspositie van de marktpartijen wordt gepropageerd. De marktkrachten wordt opti-
male ruimte geboden. Maar het spel van de markt dient wél volgens de juiste spelregels te 
worden gespeeld. Wanneer deze spelregels (deels) door de spelers worden genegeerd, is het 
de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat deze regels weer in acht worden geno-
men. Arbeid en kapitaal hebben zich beide aan de vigerende regels te houden. De dimensie 
klasse speelt in een welvaartseconomische redenering dan ook geen rol. 

                                                 
16 In een antikapitalistische variant wordt arbeid geacht te prevaleren over kapitaal. 
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Dimensie politieke in- en exclusie 
 
In een sociale-structuurredenering kan de overheid ook aan de hand van een andere dimen-
sie ‘(her)verdelen’. Het gaat dan om de dimensie van politieke inclusie en exclusie. In de 
sfeer van het Nederlandse migrantenbeleid worden inwoners in drie groepen gecatego-
riseerd: autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen. De term autochtonen heeft 
betrekking op de inheemse of oorspronkelijke bewoners. Allochtonen zijn van elders 
afkomstige, niet-inheemse bewoners. Illegale allochtonen zijn niet-inheemse bewoners 
zonder een geldige verblijfstitel. Legale allochtonen zijn niet-inheemse bewoners met een 
geldige verblijfstitel. Aan de hand van deze categorisering kunnen drie (realistische) varian-
ten van politieke in- en exclusie worden vastgesteld: 
1. Gepleit kan worden voor inclusie van autochtonen, legale allochtonen en illegale 

allochtonen. Van exclusie is geen sprake. 
2. Gepleit kan worden voor inclusie van autochtonen en legale allochtonen en exclusie 

van illegale allochtonen; 
3. Gepleit kan worden voor inclusie van autochtonen en exclusie van legale allochtonen 

en illegale allochtonen.17 
 
In theorie bestaat een vierde variant waarin alle drie de groepen worden uitgesloten, maar 
die komt in de praktijk niet voor. Ten slotte is er, eveneens alleen in theorie, een vijfde 
variant te onderscheiden waarin gepleit wordt voor inclusie van autochtonen en illegale 
allochtonen, en exclusie van legale allochtonen. Maar ook deze variant zal in de empirische 
werkelijkheid niet zijn te traceren. Dus volstaat voor de analyse het hierboven onderschei-
den drietal varianten van de dimensie in- en exclusie.18 
 In figuur 2.4 geef ik de varianten schematisch weer. 
 
 
Figuur 2.4 Varianten van de dimensie in- en exclusie in een sociale-structuurredenering op 

het niveau van systeemondersteuning 
 
Inclusie Exclusie 
Autochtonen, legale allochtonen, illegale allochtonen Geen 
Autochtonen, legale allochtonen Illegale allochtonen 
Autochtonen Legale allochtonen, illegale allochtonen 
 
 
In een sociale-structuurredenering kan op de volgende manier worden gecategoriseerd: 
1. autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen, zonder een onderscheid te 

maken tussen deze categorieën; 

                                                 
17 Deze variant is bijvoorbeeld terug te vinden in het Oostenrijkse vakbondsbeleid. Gächter (2000) beschrijft hoe 
de Oostenrijkse vakbonden inheemse werknemers in bescherming nemen ten opzichte van zowel de legale als de 
illegale ‘allochtonen’. 
18 In de internationale literatuur over immigratie- en migrantenbeleid wordt doorgaans een drietal groepen onder-
scheiden, te weten 1) staatsburgers, 2) allochtonen die over sociaal-economische rechten beschikken maar politie-
ke rechten ontberen en 3) illegalen die niet over een geldige verblijfstitel beschikken (zie bijv. Hammar 1985). Soy-
sal (1994) benoemt deze drie categorieën als respectievelijk 1) citizens, 2) denizens en 3) illegal workers. In mijn proef-
schrift is deze categorisering om drie redenen ontoereikend. In de eerste plaats omdat hierbij geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen autochtone en allochtone citizens. In de tweede plaats omdat een ‘legale allochtoon’ zowel 
een citizen als een denizen kan zijn. In de derde plaats omdat in mijn onderzoek de categorie denizen niet behoeft te 
worden onderscheiden. 
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2. autochtonen en legale allochtonen, met uitsluiting van illegale allochtonen; 
3. autochtonen, met uitsluiting van legale allochtonen en illegale allochtonen. 
 
In een welvaartseconomische redenering wordt op het niveau van systeemondersteuning 
geen onderscheid gemaakt tussen autochtonen en allochtonen. Etniciteit is gedepolitiseerd. 
Wel wordt, doorgaans impliciet, een strikt onderscheid gehanteerd tussen legalen en illega-
len. Alleen legalen kunnen deelnemen aan de samenleving; illegalen worden volgens de 
vigerende regels uitgesloten van het collectief. In figuur 2.5 geef ik deze variant schematisch 
weer. 
 
 
Figuur 2.5 De (enige) variant van de dimensie in- en exclusie in een welvaarts-

economische redenering op het niveau van systeemondersteuning 
 
Inclusie Exclusie 
Legalen Illegalen 
 
 
Een overzicht van de ideaaltypische redeneringen 
 
Hierboven heb ik een uiteenzetting gegeven van de ideaaltypische redeneringen op het 
niveau van de rationele keuze en het niveau van systeemondersteuning. Met behulp van dit 
analytische instrumentarium kan ik de verschillende handelingstheorieën ten aanzien van de 
Amsterdamse confectieateliers ordenen en met elkaar in verband brengen. 
 Ik merk nog op dat het onderscheid tussen een welvaartseconomische redenering 
en een sociale-structuurredenering verwantschap vertoont met het onderscheid tussen een 
deontologische en een teleologische ethiek. Voor de deontoloog (of plichtsethicus) is 
zedelijk handelen primair handelen in overeenstemming met de regels; regels die ontleend 
zijn aan een goddelijk of anderszins ideale orde, of aan de heersende normen in zijn maat-
schappij. Een juridische aanpak prevaleert. Een teleologische ethiek (of doelethiek) veron-
derstelt een actor die door middel van politiek handelen, beoogt doelbewust vorm te geven 
aan de toekomst van de samenleving en die zijn normen daarvoor afhankelijk stelt van zijn 
doelvoorstellingen op langere en kortere termijn. Een beleidsmatige of ontologische bena-
dering staat centraal (Van de Graaf & Hoppe 1989: 161-173). 
 
In figuur 2.6 presenteer ik een schematisch overzicht van de ideaaltypische redeneringen op 
het niveau van de tweede orde. 
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Figuur 2.6 Ideaaltypische redeneringen op tweede-orde niveau 
 
  

Welvaartseconomische 
redenering 

 
Sociale-
structuurredenering 
 

 

 
Niveau van  
rationele keuze 
 

 
A: Minimalistische overheid; 
overheid dient zich te 
beperken tot correctie van 
marktimperfecties. 
Nadruk op vrijheid ten 
opzichte van de overheid, 
juridische en procedurele 
gelijkheid 

 
B: Herverdelende 
overheid; overheid dient 
zich niet te beperken tot 
correctie van 
marktimperfecties. 
Nadruk op sociale en 
economische gelijkheid 
en rechtvaardigheid  
 

 

 
Niveau van 
systeemondersteuning 
 

 
O/W: Nadruk op 
kapitalistische component 
van democratisch-
kapitalistische orde en 
kosten-baten analyse. 
Veronachtzaming van 
(her)verdelingsvraagstukken 
en uitvoeringsdynamiek 
 
 
O: In het samenlevings-
concept wordt geen 
aandacht besteed aan een 
betere verdeling tussen 
arbeid of kleinkapitaal 
enerzijds en grootkapitaal 
anderzijds; het spel moet 
volgens de vigerende 
rechtsregels worden 
gespeeld. 
 
 
W: In het samenlevings-
concept wordt, doorgaans 
impliciet, onderscheid 
gemaakt tussen legalen en 
illegalen, waarbij illegalen 
op juridische gronden 
worden uitgesloten.  

 
P/X: Nadruk op 
democratische 
component van 
democratisch-
kapitalistische orde en 
(her)verdelingsvraagstuk-
ken.  
 
 
 
P: In het samenlevings-
concept wordt aandacht 
besteed aan een betere 
verdeling tussen arbeid 
of kleinkapitaal enerzijds 
en grootkapitaal 
anderzijds. 
 
 
 
 
 
X: In het samenlevings-
concept wordt gepleit 
voor: 
1. Inclusie van 

autochtonen, legale 
allochtonen en 
illegale allochtonen; 

2. Inclusie van 
autochtonen en 
legale allochtonen, 
met exclusie van 
illegale allochtonen; 

3. Inclusie van 
autochtonen, met 
exclusie van legale 
allochtonen en 
illegale allochtonen. 

 

 
Q/Y: Geen of andere dan 
sub P/X geformuleerde 
nadruk op democratische 
component van 
democratisch-
kapitalistische orde en 
(her)verdelingsvraagstuk-
ken  
 
 
Q: In het samenlevings-
concept wordt geen 
aandacht besteed aan 
een betere verdeling 
tussen arbeid of 
kleinkapitaal enerzijds en 
grootkapitaal anderzijds. 
 
 
 
 
 
Y: In het samenlevings-
concept wordt geen 
aandacht besteed aan in- 
en exclusie van 
autochtonen en (legale 
en illegale) allochtonen. 
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Toelichting op figuur 2.6 
 
• Aan de hand van de schematische ordening in figuur 2.6 kan een tweede-orde rede-

nering worden geclassificeerd in termen van 1-3 letters, eventueel voorzien van een 
cijfer. 

• Er is sprake van ofwel een redenering A ofwel een redenering B. In het geval er 
sprake is van redenering A is dit doorgaans (impliciet) een AOW-redenering. In het 
geval er sprake is van een B-redenering komen varianten voor, te weten BP, BQ, BX, BY, 
BPX, BPY, BQX, BQY. 

• De reeksen BX, BPX EN BQX kennen de varianten BX1, BPX1, BQX1, BX2, BPX2, BQX2, 
BX3, BPX3 EN BQX3. 

• Ter verduidelijking van het onderscheid tussen het niveau van de rationele keuze en 
het niveau van systeemondersteuning breng ik de lezer in herinnering dat op het ni-
veau van systeemondersteuning instrumentele en strategische argumentaties worden 
geleverd, en op het niveau van de rationele keuze ideologische. Neem bijvoorbeeld 
een marxist die een samenleving voor ogen heeft met een (kwalitatief) verbeterde 
verhouding tussen arbeid en kapitaal (B-redenering). In dat verband kan hij pleiten 
voor een concrete verbetering van de verhouding arbeid-kapitaal (BP-redenering) of 
juist voor het afzien van verbetering, omdat hij deze als ‘reformistisch’ van aard be-
schouwt (BQ-redenering). Een marxist hangt dus niet per definitie een BP-redenering 
aan, maar kan ten aanzien van een bepaald onderwerp of in een bepaalde situatie ook 
een BQ-redenering volgen. 

• In het geval van handhaving van een op een sociale-structuurredenering geïnspireerd 
arrangement (zoals de handhaving van de regeling inzake de betaling van sociale pre-
mies) kan een welvaartseconomische redenering prevaleren. In dat geval wordt niet 
gereflecteerd op de sociale-structuurarrangementen zelf maar worden deze als gege-
ven beschouwd. 

• Een sociale-structuurredenering is gericht op het mitigeren van de marktverhoudin-
gen en behelst de opvatting dat de markt verkeerde resultaten oplevert en dat daaraan 
iets gedaan moet worden. Indien de uitkomst van de markt als toereikend wordt be-
oordeeld is een sociale-structuurredenering overbodig. In een welvaartseconomische 
redenering gaat het over marktimperfecties in economische zin. In een sociale-structuur-
redenering levert de markt ook imperfecties, maar zijn die imperfecties ‘groter’ dan 
imperfecties in strikt economische betekenis. 

• BQY-redeneringen zijn niet gelijk aan AOW-redeneringen. Beide redeneringen huldigen 
een principieel andere overheidsopvatting. Ik heb een BQY-redenering geconcipieerd 
als een soort restcategorie, als een sociale-structuurredenering waarin noch een betere 
verdeling tussen arbeid en kapitaal, noch aspecten van politieke in- en exclusie 
worden verdedigd. In een BQY-redenering kan onder meer gepleit worden voor een 
bevordering van de positie van kapitaal ten opzichte van de positie van arbeid. Wat 
betreft de dimensie klasse is een BQY-redenering tegengesteld aan een BPY-redenering. 
In een BQY-redenering kan evenwel ook een ander sociale-structuurdimensie worden 
getraceerd, gerelateerd aan een andere categorisering van groepen, bijvoorbeeld een 
indeling in religieuze groepen, culturele groepen, seksen, et cetera. Dergelijke ‘andere’ 
dimensies van sociale-structuurredeneringen heb ik niet uitgewerkt, maar kunnen in 
de analyse worden geëxpliciteerd. 
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2.1.4 Over de dynamiek van handelingstheorieën 
 
Voor de operationalisering van de dynamiek van handelingstheorieën volg ik Schön. Deze 
stelt dat een wijziging in tweede-orde opvattingen, door hem bestempeld als tweede-orde 
reflectie, waarschijnlijker wordt indien zich één of meer van de volgende omstandigheden 
voordoen (Schön 1983; Grin & Van de Graaf 1994: 362-363):  
1. er zijn belangrijke externe gebeurtenissen die tot tweede-orde oordeelsvorming nopen; 
2. de actor wordt door anderen tot tweede-orde oordeelsvorming aangezet, omdat zij 

opmerken wat tot dusver buiten zijn gezichtsveld viel, bijvoorbeeld inconsistenties in 
de eigen handelingstheorie; 

3. er is sprake van verrassingen: handelen blijkt anders uit te pakken dan verwacht. Vooral 
onaangename verrassingen kunnen tot tweede-orde oordeelsvorming leiden. 

 
Maar ook andere factoren kunnen in de visie van Schön bijdragen aan tweede-orde oor-
deelsvorming.19 Over het algemeen kan worden gesteld dat tweede-orde argumentaties rela-
tief stabieler zijn dan eerste-orde argumentaties. Eerste-orde argumentaties vormen als het 
ware een beschermende laag van de handelingstheorie en zijn beduidend meer flexibel.20 
 
Eerste onderzoeksvraag 
 
In het licht van de hierboven (in paragraaf 2.1) beschreven theoretische noties over hande-
lingstheorieën en ideaaltypische redeneringen kan de doelstelling van het onderzoek, zoals 
geformuleerd in het eerste hoofdstuk, worden geconcretiseerd in een eerste onderzoeks-
vraag. Deze luidt: 
 
Welke handelingstheorieën, in het bijzonder welke ideaaltypische redeneringen, kenmerken de politieke en 
bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1997? 
 
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 ga ik deze handelingstheorieën traceren. In het bijzonder ga ik 
hier na welke redeneringen op tweede-orde niveau – zoals onderscheiden in deze paragraaf 
– gekoppeld worden aan de aangedragen eerste-orde oplossingen. Eén van dergelijke ge-
suggereerde oplossingen betreft bijvoorbeeld de uitbreiding van de bestaande ketenaan-
sprakelijkheidsregeling naar de confectiesector. Welke argumentaties voeren voor- en te-
genstanders van uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling aan? Voorstanders van 
uitbreiding van de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling kunnen zich bedienen van een 
welvaartseconomische redenering of een sociale-structuurredenering. En in het laatste geval 
kunnen zich verschillende varianten voordoen. De verschillende redeneringen worden be-
noemd als A, AOW, B, BP, BQ, BX1, BX2, BX3, BY, BPX1, BPX2, BPX3, BPY, BQX1, BQX2, BQX3 en 
BQY. In een AOW-redenering worden de opvattingen op het niveau van systeemonder-
steuning doorgaans impliciet beargumenteerd. 
 Rondom de invoering van de ketenaansprakelijkheidsregeling volgt de VVD 
bijvoor-beeld een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). De PvdA voert een 
groten-deels vergelijkbaar pleidooi wanneer zij stelt dat oneigenlijke concurrentie de 
bedrijfstak te gronde richt. Maar tegelijkertijd benadrukt de PvdA dat malafide 
ondernemers en werk-nemers belasting- en premiegelden onttrekken aan het collectief, en 
dat beter de grote kapi-taalkrachtige werkgevers kunnen worden aangepakt in plaats van de 
                                                 
19 Sabatier (1987, 1993) hanteert vergelijkbare voorwaarden voor wijzigingen in tweede-orde oordeelsvorming, 
maar sluit andere mogelijkheden die leiden tot wijzigingen in tweede-orde oordeelsvorming uit (vgl. Grin & Van 
de Graaf 1994: 363).  
20 Zie Van Est 1999: 107-108; Majone 1989; Sabatier 1987; Van der Wouden 1990: 77-84. 
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‘kleine’ ondernemers en werknemers. Hierin is duidelijk een BP-redenering te traceren. 
Interessant is dat de argumentaties in verschillende contexten kunnen veranderen. Waar 
bijvoorbeeld ten tijde van het kabinet-Lubbers II een A-redenering domineert, wordt onder 
de scepter van het kabinet-Lubbers III een B-redenering gehonoreerd. 
 In hoofdstuk 6 zet ik de gebezigde tweede-orde redeneringen over de periode 1980-
1997 op een rij, neem ik verschuivingen in beschouwing en bezie ik welke redeneringen 
domineren en welke (nagenoeg) afwezig zijn. Duidelijk wordt onder meer hoe een wel-
vaartseconomische redenering inzake fraudebestrijding en oneigenlijke concurrentie domi-
nant wordt over een sociale-structuurredenering waarin wordt gepleit voor werkgelegen-
heid voor migranten in Amsterdam. In dit hoofdstuk wordt ook nagegaan op welke van de 
vier argumentatieniveaus het debat over de Amsterdamse confectieateliers hoofdzakelijk 
wordt gevoerd en welke niveaus niet of nauwelijks aan bod komen. 
 In het huidige hoofdstuk zet ik eerst nog twee volgende theoretische stappen. De 
eerstvolgende stap betreft een korte uiteenzetting over de invloed van instituties op beleids-
processen. Want met handelingstheorieën en redeneringen als theoretische handvatten 
voor het begrijpen van het complexe beleidsdebat inzake de Amsterdamse confectieateliers, 
blijft nog onduidelijk waarom bepaalde handelingstheorieën domineren over andere. Om die 
vraag te kunnen beantwoorden bespreek ik in paragraaf 2.2 theorievorming over de invloed 
van de institutionele factor op de handelingstheorieën. 
 
 
 
2.2 Invloed van de institutionele factor op handelingstheorieën 
 
In de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectie-
ateliers kan ik bij de vele betrokken actoren diverse handelingstheorieën destilleren. Zo 
wordt bijvoorbeeld gehamerd op het tegengaan van beunhazende en frauderende onder-
nemers, de stimulering van de participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt, de promotie 
van etnisch ondernemerschap, het legaliseren van de illegale werknemers, het gedogen van 
informele bedrijvigheid, et cetera. Een handelingstheorie gericht op het bestrijden van 
fraude lijkt de andere handelingstheorieën in de marge te plaatsen. Waarom lukt het een 
bepaalde coalitie van actoren hun handelingstheorie gericht op fraudebestrijding door te 
drukken? Hoe kan worden begrepen dat sommige handelingstheorieën in bepaalde settings 
prevaleren boven andere? Ik volg hierbij één van Schattschneiders centrale vragen: ‘Why do 
some ideas gain currency and others do not[?]’ (Schattschneider 1961: 74; geciteerd in 
Hendriks 1996: 7). In de huidige paragraaf ga ik na welke theoretische inzichten bijdragen 
aan het beantwoorden van deze vragen. 
 Instituties bepalen de ‘machtsverhoudingen’ tussen de handelingstheorieën. Hande-
lingstheorieën zijn niet free-floating, maar komen voort uit instituties (Schön & Rein 1994: 
29). Voor alle handelingstheorieën is de institutionele inbedding relevant. De institutionele 
context kan eigen perspectieven leveren of het kan specifieke rollen, posities, kanalen en 
normen voor discussie en debat presenteren. Wanneer er sprake is van (wedijverende) 
handelingstheorieën is het relevant om deze te beschrijven tegen de achtergrond van het 
institutionele kader. Fennema stelt in dit verband dat de kracht van een vertoog niet alleen 
wordt bepaald door de interne logica van het vertoog, maar ook door de institutionele 
locatie waar ze van uit gaan en het gezag van de betrokken actor (Fennema 1994: 147). 
 Van belang is ook dat instituties kunnen verhinderen dat een probleem of een 
oplossing doordringt in het beleidsdebat; instituties kunnen derhalve zogeheten non-issues 
construeren. Schattschneider (1961) benadrukt al dat ieder bestuurssysteem een geïnstitu-
tionaliseerde desinteresse kent, die er voor zorgt dat sommige strijdpunten zelden of nooit in 
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de aandacht komen. Zowel handelingstheorieën als instituties weerspiegelen opvattingen-
patronen. Handelingstheorieën hebben betrekking op meer korte termijn opvattingen. Institu-
ties worden in dit onderzoek geconceptualiseerd als ‘gestolde dominante opvattingen’, die 
neergeslagen kunnen zijn in culturele en structurele elementen. ‘Gestold’ wil zeggen dat 
betreffende normen de vorm hebben aangenomen van (algemeen) vigerende politieke en sociaal-
culturele waarden en normen over een relatief lange periode, die in relatief geringe mate aan veran-
dering onderhevig zijn. Handelingstheorieën zijn daarentegen meer ‘vloeibaar en verander-
lijk’. Door hun ‘gestolde’ vorm zijn instituties ook te beschouwen als zelfstandige entiteiten, 
die van invloed zijn op handelingstheorieën en de manier waarop deze handelingstheorieën 
doordringen in het politieke en beleidsdebat.21 
 In deze paragraaf presenteer ik theoretische inzichten die licht werpen op de wijze 
waarop instituties een stempel drukken op handelingstheorieën. In de vorige paragraaf heb 
ik aangegeven dat ik bij de analyse van de handelingstheorieën nadrukkelijk aandacht 
schenk aan het traceren of expliciteren van de ideaaltypische tweede-orde redeneringen die 
eerste-orde oplossingsrichtingen begeleiden. In lijn hiermee gaat het in deze paragraaf van-
zelfsprekend ook om het conceptualiseren van de inwerking van de institutionele factor op 
de handelingstheorieën, de ideaaltypische redeneringen in het bijzonder. Echter om de lees-
baarheid te bevorderen blijft de notie van de beide ideaaltypische redeneringen in deze 
paragraaf impliciet en theoretiseer ik hier alleen de invloed van instituties op handelings-
theorieën. 
 
 
2.2.1 Herleefde belangstelling voor instituties 
 
Weber, Veblen en Commons zijn te beschouwen als ‘vroege’ institutionalisten. De naoorlogse 
hoofdstroom in de politicologie is vooral geïnteresseerd in de invloed van de omgeving op de 
politieke actoren; aan de invloed van instituties wordt nauwelijks tot geen belang gehecht. 
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de relatie tussen nationaal en lokaal bestuur object 
van onderzoek. Daarbij wordt geconstateerd dat in een omvangrijke verzorgingsstaat de 
overheid (op centraal én lokaal niveau, alsmede de wisselwerking tussen beide) kennelijk niet 
voldoende effectief en efficiënt functioneert (Hanf & Scharpf 1978). Hiermee komen institu-
tionele aspecten (opnieuw) in beeld. In de loop van de jaren tachtig krijgt de belangstelling 
voor instituties in de politieke en sociale wetenschappen een nieuwe impuls.22 En in de jaren 
negentig heeft deze hernieuwde academische aandacht voor instituties nog nauwelijks aan 
elan ingeboet.23 De diverse onderzoekingen met een institutionele invalshoek worden veelal 
onder de noemer ‘neo-institutionalisme’ gerubriceerd. Dit label suggereert een overeenstem-
ming en gezamenlijkheid, die slechts betrekking hebben op het feit dat de auteurs aandacht 
voor de institutionele factor delen. De onderzoekingen bieden interessante inzichten, maar 
door een gebrek aan eenduidigheid over theoretische uitgangspunten en gebruikte concepten 
vertonen de studies een grote mate aan diversiteit en veelkleurigheid. In het neo-institutio-
nalisme debat zijn allen het er over eens dat ‘institutions matter’, maar de tegenstellingen 

                                                 
21 In het onderscheid tussen handelingstheorieën en instituties volg ik onder meer Eberg (1997) en Hendriks 
(1996). 
22 Zie o.a. Evans, Reuschemeyer & Skocpol 1985; Hall 1986; March & Olsen 1984, 1989. Ook in het stromen-
model (Kingdon 1984) is in feite sprake van een institutionele structuur: de zogeheten aandachtsstructuur. Deze 
bestaat uit een besluitvormingsstructuur en een toegangsstructuur. Een aandachtsstructuur is voorgeprogram-
meerd door instituties. Een policy window (opening in het beleidsproces) is doorgaans verbonden met institutio-
nele patronen en regelmatigheden (Hendriks 1996: 122-123). 
23 Zie o.a. Esping-Andersen 1990; Powell & DiMaggio 1991; Soysal 1994; Steinmo, Thelen & Longstreth 1992; 
Toonen 1990; Weale 1992; Weaver & Rockman 1993. 
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betreffen de mate waarin die instituties van invloed zijn. In wezen gaat het hier om een 
klassiek thema in de sociale wetenschappen, te weten of structuur, cultuur, of de indivi-
duele actor de primaire motor is achter sociale veranderingen. Er is in het neo-institutio-
nalisme debat een drietal categorieën te onderscheiden (Koelble 1995). 
 In de eerste plaats zijn er de rationele keuze theoretici die stellen dat individuen en 
hun strategische overwegingen het uitgangspunt vormen in de sociale wetenschappen. 
Instituties beïnvloeden de strategische overwegingen van actoren, maar de preferenties van 
actoren zijn exogeen.24 
 In de tweede plaats heb je de historische institutionalisten in de politieke weten-
schappen, zoals de auteurs die bijdragen aan de bundel van Steinmo et al. (1992). Hun 
belangrijkste kritiekpunt op het rationele keuze institutionalisme is dat daarin de voor-
keuren van actoren als gegeven (exogeen) worden verondersteld, terwijl zij juist bena-
drukken dat de voorkeuren van actoren gevormd worden door een institutionele context 
(en daarmee als endogeen worden geconceptualiseerd). De auteurs onderstrepen duidelijk 
het belang van bounded rationality en volgen hierin March en Olsen (Simon 1957; March & 
Olsen 1984, 1989). In hun bundel Rediscovering Institutions stellen March en Olsen dat de 
menselijke rationaliteit beperkt is ofwel bounded en dat menselijk handelen gericht is op 
satificing en het voldoen aan verwachtingen die contextspecifiek zijn en diep verankerd 
liggen in de culturele, sociaal-economische en politieke structuur (March & Olsen 1989: 9-
19). Zij definiëren instituties als ‘rules of conduct in organizations, routines, and repertoires 
of procedures’ (1989: 21). Zij beschouwen politieke instituties als: 
 

‘… collections of interrelated rules and routines that define appropriate actions in terms of 
relations between roles and situations. The process involves determining what the situation 
is, what role is being fulfilled, and what the obligation of that role in that situation is’ (1989: 
160). 

 
In een dergelijke benadering wordt niet erkend dat individuen hun eigen belangen nastre-
ven, maar wordt gesteld dat voorkeuren het resultaat zijn van de eigen ideeën (lees hande-
lingstheorieën), de interactie met andere actoren, alsmede de institutionele structuren. 
Historische institutionalisten gaan ervan uit dat instituties niet alleen de strategieën van 
actoren beïnvloeden (zoals rationele keuze institutionalisten pretenderen), maar ook de 
geformuleerde doelen, middelen en oplossingen, alsmede de wijze waarop wordt samen-
gewerkt en met conflicten wordt omgegaan; instituties ‘structureren’ de politieke situaties 
en drukken een eigen stempel op de uitkomsten van politieke en bestuurlijke processen 
(Steinmo et al. 1992: 9). 
 In de derde plaats heb je de sociologische institutionalisten. Deze gaan nog een stap 
verder in de mate van determinisme. Zij beweren dat individuele keuzen niet alleen het 
product zijn van een institutionele setting, maar van een veel groter referentiekader. Indivi-
duen zijn ‘embedded in cultural and organizational fields or sectors’ die bepalen wat eigen-
belang en nut behelzen.25 

                                                 
24 De term ‘rationele keuze’ verwijst hier niet naar het ideologische argumentatieniveau zoals dat in paragraaf 2.1.2 
is onderscheiden, maar heeft hier betrekking op de – doorgaans in de sociale en economische wetenschappen ge-
hanteerde – conceptualisering dat individuele voorkeuren gegeven zijn en dat individuen deze voorkeuren opti-
maal proberen na te streven. 
25 De belangrijkste bijdragen van het sociologische neo-institutionalisme zijn terug te vinden in artikelen zoals die 
gebundeld zijn door Granovetter & Swedberg (1992) en Powell & DiMaggio (1991). In de bundel van Powell & 
DiMaggio (1991) zijn essays opgenomen waarin de notie embeddedness centraal staat. De auteurs onderstrepen de 
belangrijke rol van cultuur, maatschappij, identiteit van de organisatie, en industriële sectoren bij het vaststellen 
van voorkeuren van actoren. DiMaggio en Powell (1991) beschrijven een proces van institutional isomorphism waar-
bij instituties en organisaties min of meer homogene vormen aannemen. 



 45

Kortom, rationele keuze institutionalisten beschouwen instituties als een interveniërende 
variabele die de individuele keuze kan beïnvloeden, maar niet kan bepalen. Voor historische 
institutionalisten hebben instituties een determinerend karakter, omdat instituties gedragin-
gen en voorkeuren van individuen vorm geven. Tegelijkertijd echter veronderstellen zij dat 
instituties eveneens worden beïnvloed door collectieve en individuele keuzen. Voor de so-
ciologisch georiënteerde institutionalisten hangen instituties nauw samen met variabelen op 
macroniveau, zoals maatschappij en cultuur, waarvan het individu overwegend afhankelijk 
is. Het individu is een relatief onbelangrijke variabele en wordt wel geconceptualiseerd als 
een cultural dope. 
 In het onderhavige onderzoek wordt expliciet ruimte verondersteld voor actoren en 
hun handelingstheorieën. Daarmee wordt een expliciete rol aan agency toegekend in het licht 
van het structure-agency debat. Om echter de dynamiek van handelingstheorieën beter te 
kunnen begrijpen wordt ook een invloed van instituties op handelingstheorieën veronder-
steld. Daarmee is in dit onderzoek eveneens een expliciete rol toebedeeld aan structure.26 
Waar in het onderhavige onderzoek ervan uit wordt gegaan dat zowel actoren als instituties 
van invloed zijn op het verloop van beleidsprocessen is zeer duidelijk een parallel te trace-
ren met de aanpak van de historische institutionalisten. Niettemin is deze parallel niet door 
te trekken als het gaat om de wijze waarop de inwerking van de institutionele factor in dit 
onderzoek wordt geconceptualiseerd. Immers, nadat de ‘actor’-component wordt uitge-
sponnen aan de hand van samenhangende, wedijverende, of conflicterende handelings-
theorieën, wordt in het contrasteren van de Nederlandse casus aan de Britse casus een zeer 
expliciet institutioneel determinisme verondersteld. Voor de Britse casus worden de belang-
rijkste (verschuivingen van) handelingstheorieën gedestilleerd. Vervolgens worden de in het 
contrast opgetreden verschillen in handelingstheorieën volledig toegeschreven aan de in-
werking van de institutionele ‘structuur’ in de desbetreffende casus. Dus ook al wordt in 
het onderhavige onderzoek uitgegaan van een ‘relatieve autonomie van actoren’, toch 
wordt bij het traceren van de invloed van instituties op handelingstheorieën uitdrukkelijk 
vertrokken vanuit de institutionele setting. Omdat in het gedeelte van dit onderzoek waarin 
de Nederlandse aanpak wordt gespiegeld aan de Britse aanpak de institutionele structuur als 
volledig determinerend wordt verondersteld, hebben instituties in het onderhavige onder-
zoek de determinerende functie zoals ook de sociologische institutionalisten die toekennen 
aan instituties. 
 Rest me op te merken dat in de neo-institutionele literatuur doorgaans weinig aan-
dacht uit gaat naar ‘beleid’. Weliswaar wordt in dergelijke studies regelmatig ingegaan op de 
rol van ‘de overheid’, maar van een expliciete aandacht voor complexe beleidsprocessen is 
doorgaans geen sprake. En wanneer de factor ‘beleid’ wel wordt belicht, geschiedt dat door-
gaans in een beknopte ‘objectivistische’ beschrijving. Aan constructivistische aspecten van 
complexe beleidsprocessen wordt veelal voorbij gegaan. Omdat in de onderhavige studie een 
constructivistische analyse van beleidsprocessen een mooi handvat biedt om de diversiteit aan 
problematiseringen en gesuggereerde oplossingsrichtingen met betrekking tot de Amsterdam-
se confectieateliers in kaart te brengen en te analyseren is het van belang dat ook de institutio-
nele ‘structuur’ hiermee expliciet in verband wordt gebracht. Om die reden wordt aansluiting 
                                                 
26 Tussen actoren en structuren bestaat een onderlinge wisselwerking, zo luidt de achterliggende veronderstelling 
in dit onderzoek (vgl. Giddens 1984). Aan de invloed van handelingstheorieën op instituties wordt in deze studie 
voorbijgegaan. Handelingstheorieën kunnen de bestaande instituties bevestigen, versterken of afzwakken. Als be-
leid de bestaande instituties niet bevestigt, is het mogelijk dat instituties ‘los’ komen te staan, wellicht hun legitimi-
teit verliezen en geleidelijk aan veranderen. Beleid kan worden opgevat als een proces van institutionalisering, 
deinstitutionalisering en herinstitutionalisering (Hoogerwerf 1995). Dergelijke lange termijn processen van institu-
tionalisering vallen buiten de doelstelling van het onderhavige onderzoek. Bovendien zouden institutionaliserings-
processen over een periode van meer dan twintig jaar moeten worden bezien en zouden deze alleen bestudeerd 
kunnen worden op helder af te bakenen beleidsdomeinen. 
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gezocht bij auteurs die nadrukkelijk aandacht besteden aan een combinatie van institutionele 
én constructivistische aspecten.27 Hoewel de onderzoeksaanpak van deze auteurs tamelijk 
divers is, is een gemeenschappelijk kenmerk van hun benadering dat ze expliciet ingaan op de 
wijze waarop een institutionele context een expliciete bias heeft voor slechts bepaalde pro-
bleemformuleringen of oplossingrichtingen. Daarbij schuilt de meerwaarde van het proef-
schrift van Hendriks (1996) erin dat in zijn studie tevens expliciete aandacht wordt besteed aan 
de mechanismen waarmee instituties van betekenis zijn voor – in constructivistisch perspectief 
geplaatste – beleidsprocessen. Hendriks onderscheidt daartoe instituties die een vormende 
werking hebben en instituties die een faciliterende of beperkende werking hebben (Hendriks 
1996: 111-128). Omdat in dit proefschrift de focus expliciet is gericht op de invloed van insti-
tuties op de constructie van probleemdefinities en gesuggereerde oplossingsrichtingen, treed ik 
voor de bespreking van dergelijke institutionele mechanismen direct in de voetsporen van 
Hendriks. 
 
 
2.2.2 Zicht op de institutionele factor aan de hand van een contrastcasus 
 
Instituties hebben betrekking op vigerende politieke en sociaal-culturele waarden en normen. 
Het exploreren van de institutionele factor en de doorwerking daarvan in het beleidsproces is 
het meest vruchtbaar in een vergelijkende setting (Steinmo et al. 1992). De vergelijking dient 
ofwel cross-sectoraal ofwel cross-nationaal te zijn (vgl. Heidenheimer, Heclo & Adams 1990: 353; 
Richardson 1982;). In de onderhavige studie gaat het niet om een vergelijkende studie maar 
om een cross-nationale contraststudie. De beleidsontwikkelingen met betrekking tot de confectie-
ateliers in Londen bieden een uitgelezen mogelijkheid om als contrast te fungeren voor de 
Amsterdamse casus. De dynamiek in de confectiesector wordt daarbij als vergelijkbaar 
verondersteld.28 Aan de hand van het contrast met de Britse casus wordt bezien op welke 
specifieke wijze de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers is vormgegeven. De wijze 
waarop diverse betrokken actoren in de Britse casus de bedrijvigheid in de confectieateliers 
problematiseren en de manier waarop zij de door hen gepercipieerde problematiek trachten 
op te lossen vormen een spiegel voor het zien en begrijpen van de Nederlandse karakteris-
tieken in de beleidsvorming. Wanneer analyse van de Britse casus bijvoorbeeld laat zien dat 
registratie in een stedelijk bevolkingsregister een onbekend fenomeen is, maakt dit de na-
druk op registratie van burgers tot een typisch Nederlandse institutionele karakteristiek. 
Voorts werpt de polaire verhouding tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de 
Britse casus bijvoorbeeld licht op de geïnstitutionaliseerde samenwerking van deze organi-
saties als ‘sociale partners’ in de Nederlandse casus. Doel van de spiegeling is te laten zien 
dat op het eerste gezicht voor de hand liggende probleempercepties in de Nederlandse 
casus kunnen afwijken van de probleempercepties in een andere – te weten de Britse – 
context. Door de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijvigheid 
in Londen onder de loep te nemen, kan in de Nederlandse casus worden belicht op welke 
wijze institutionele karakteristieken van invloed zijn op de vanzelfsprekendheid van (ele-
menten van) de getraceerde handelingstheorieën. De Britse casus maakt duidelijk dat de 
Nederlandse beleidsmakers problemen en oplossingen (handelingstheorieën) formuleren 
conform een typisch Nederlandse logica. 
 In de spiegeling wordt de aandacht niet gericht op een tevoren vastgestelde lijst van 
institutionele karakteristieken. Immers, pas ín het contrast wordt de inwerking van de 

                                                 
27 Zie Bachrach & Baratz 1970; Berger & Luckmann 1966; Eberg 1997; Hajer 1993; Hendriks 1996; Lukes 1974; 
Schattschneider 1961. 
28 Zie paragraaf 1.3. 
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institutionele factor duidelijk. Om die reden wordt niet in de voetsporen getreden van 
toonaangevende institutionalisten in de politieke wetenschappen, zoals Hall (1986) of 
Weaver en Rockman (1993), die in hun analyse vertrekken vanuit een opsomming van 
institutionele karakteristieken. Bij politieke wetenschappers verwijst de institutionele factor 
naar structurele en culturele kenmerken die de relatie tussen overheidsorganisaties en de polity 
typeren. Het gaat doorgaans om constitutionele regels (bijvoorbeeld de Grondwet) als ook om 
andere regelgeving die het politiek-bestuurlijk bestel kenmerken. In de studie van Hall (1986) 
naar de veranderingen van het Keynesianisme naar het monetarisme in Groot-Brittannië in 
de jaren zeventig conceptualiseert Hall instituties als ‘the formal rules, compliance pro-
cedures, and customary practices that structure the relationships between individuals in the 
polity and economy’ (Hall 1992: 96; 1986).29 In zijn analytisch raamwerk onderscheidt hij 
instituties op drie niveaus. Op het eerste niveau plaatst hij de markteconomie in combinatie 
met een constitutioneel democratisch politiek bestel. Op het tweede niveau beschrijft hij 
kenmerken van de politiek-economische organisatie van het bestel. Hier gaat het om de 
wijze waarop vakbonden en werkgeversorganisaties zijn georganiseerd, hoe de relatie is, de 
mate waarin internationale, economische krachten van invloed zijn op het bestel, op welke 
wijze de politieke partijen zijn georganiseerd, op welke wijze bestuurlijke structuren op 
nationaal en lokaal niveau zijn geordend. Op het derde niveau plaatst Hall de zogeheten 
standard operating procedures van (semi-)publieke en private organisaties. Weaver en Rockman 
(1993) conceptualiseren instituties op een meer traditionele wijze en leggen vooral nadruk 
op het statutaire, organieke en grondwettelijke raamwerk (Hendriks 1996: 95). Dergelijke 
studies geven een stevige impuls aan de bestudering van de institutionele factor in de poli-
tieke wetenschappen. Maar bij het destilleren van de institutionele factor in de aanpak van 
de Amsterdamse confectieateliers neem ik een dergelijk institutioneel raamwerk niet over. 
Alleen als ín het contrast van het empirische materiaal blijkt dat dergelijke ‘klassiek politico-
logische’ instituties de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers markeren grijp ik terug 
op dergelijke studies. 
 Omdat de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers 
in Amsterdam zich manifesteren op beleidsterreinen in de sociaal-economische sfeer, alsmede 
op de beleidsterreinen inzake immigratie en incorporatie van nieuwkomers, kunnen ook ande-
re dan de ‘klassiek politicologische’ institutionele karakteristieken een rol spelen. Over institu-
ties in dergelijke sferen hebben Freeman en Ögelman (2000) een inspirerende bijdrage ge-
schreven. Zij behandelen een drietal institutionele sferen in liberaal-democratische staten, te 
weten instituties op het gebied van immigratie en incorporatie van nieuwkomers, arbeids-
marktinstituties en verzorgingsstaatinstituties.30 
 Instituties inzake immigratie en incorporatie in landen met een geschiedenis van post-
koloniale migratie en migratie van gastarbeiders betreffen besluiten tot een wervingsstop, 
vergunningsstelsels en amnestieën voor arbeidsmigranten (zie ook Van Groenendael 1986). 
Het tegengaan van ‘illegalen’ op de arbeidsmarkt wordt in de meeste landen in het vat ge-
goten van sancties tegen de werkgever die geen vergunning heeft voor de tewerkstelling 
van zijn buitenlandse werknemer. Op deze manier wordt de aandacht afgeleid van het feit 
dat overheden blijkbaar de grenzen niet kunnen sluiten voor ongewenste vreemdelingen, 

                                                 
29 De studie van Hall (1986) staat model voor de historisch georiënteerde neo-institutionalisten (zie paragraaf 
2.2.1). 
30 Freeman en Ögelman (2000) stellen dat deze drie institutionele sferen van invloed zijn op de beslissingen van 
migranten aangaande de volgende vragen: Hoe kom ik het land binnen?; Zal ik werkzaamheden initiëren als werk-
nemer of werkgever?; Zal ik formeel dan wel informeel opereren? Met deze aanpak zijn de auteurs te categorise-
ren als zogeheten rationele keuze institutionalisten (zie paragraaf 2.2.1). De door hen onderscheiden institutionele 
sferen zijn echter ook relevant in de onderhavige studie naar de inwerking van de institutionele factor op de han-
delingstheorieën met betrekking tot de Amsterdamse confectieateliers. 
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maar wordt getracht de aantrekkelijkheid van illegale arbeid voor de werkgever te vermin-
deren. In de sfeer van incorporatie kan worden bezien of overheden met een meer uitge-
breid incorporatieprogramma voor migranten (ondersteuning voor werk, huisvesting, 
taalles, et cetera) anders omgaan met illegalen op de arbeidsmarkt dan landen met geen of 
een beperkt programma.31 
 In de tweede plaats kunnen arbeidsmarktinstituties een stempel drukken op beleids-
processen. Allereerst betreffen deze de algemene normen op het gebied van de bescherming 
van arbeid. Het gaat hierbij om arbeidsomstandigheden (uren, lonen, veiligheid, kinder-
arbeid, et cetera), het recht van werknemers op organisatie, onderhandelen, eerlijke proces-
gang, geen gedwongen arbeid, et cetera. Alle westerse democratieën hebben een minimum 
aantal arbeidsmarktregels opgenomen, die onderschreven zijn door bijvoorbeeld de Inter-
national Labour Organisation (ILO). Tussen landen is niettemin sprake van een enorme 
variatie wat betreft de mate waarin op naleving van dergelijke regels wordt toegezien. 
Daarnaast hebben arbeidsmarktinstituties betrekking op nationale werkgelegenheidstrajecten, 
arbeidsmarktontwikkelingen in het kader van een transformatieproces van industriële naar 
postindustriële economieën. Dit impliceert een groei van hooggekwalificeerde banen en een 
toenemende behoefte aan banen in de dienstverlening aan de onderkant van de economie. 
Het kan in het kader van dit transformatieproces een strategie zijn om aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt buitenlandse arbeidskrachten te importeren, binnen of buiten de 
formele arbeidsmarkt. 
 In de derde plaats onderscheiden Freeman en Ögelman (2000) verzorgingsstaat-
instituties, waarbij wordt teruggegrepen op de klassieker Three Worlds of Welfare Capitalism 
(1990) van Esping-Andersen. Daarin wordt een drietal ideaaltypische verzorgingsstaten 
onderscheiden, te weten de liberale (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), de corporatistische 
(bijvoorbeeld Duitsland) en de sociaal-democratische (voorbeeld Zweden). Nederland is 
evenwel niet gemakkelijk te plaatsen in deze driedeling (Kloosterman 1994b).32 
 Naast de voorgaande institutionele categorieën lijken ook institutionele karakteris-
tieken inzake de verhouding tussen overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties van 
invloed te kunnen zijn op de handelingstheorieën met betrekking tot de Amsterdamse 
confectieateliers.33 De relatie tussen de overheid, de werknemers- en werkgeversorganisaties 
vormt al decennia het centrale studieobject op het terrein van de arbeidsverhoudingen. De 
focus ligt daarbij doorgaans op de bestudering van deze institutionele verhoudingen in relatie 
tot de ontwikkelingen op de domeinen sociaal-economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en 
sociale zekerheid (Visser & Hemerijck 1997). Sinds de bijdrage van Schmitter in 1974 (Still the 
Century of Corporatism?) is er op dit terrein sprake van een zogeheten (neo)corporatisme debat, 
waarin betekenis wordt toegekend aan specifieke vormen van (gezamenlijke) beleidsvoering 
door de overheid en belangenorganisaties.34 In dit debat wordt doorgaans gewag gemaakt 
                                                 
31 Freeman wijst elders op de spanning tussen migratie en verzorgingsstaat. In een verzorgingsstaat wordt ten 
behoeve van haar voortbestaan een onderscheid gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet in aanmer-
king komen voor bepaalde voorzieningen, terwijl tegelijkertijd het openbare leven in toenemende mate wordt 
geïnternationaliseerd (Freeman 1986). Interne solidariteit kan op gespannen voet staan met externe solidariteit als 
het gaat om vreemdelingen en arbeidsmigranten. 
32 De mate van bescherming van arbeid is in Nederland bijna even hoog als in sociaal-democratische verzorgings-
staten. Maar de aanwezigheid van een grote outsiderpopulatie plaatst Nederland ook in de categorie van corpora-
tistische verzorgingsstaten (Kloosterman 1994b). 
33 Volgens Freeman en Ögelman (2000) hangt de geïnstitutionaliseerde verhouding tussen overheid, werknemers- 
en werkgeversorganisaties nadrukkelijk samen met de wijze waarop en de mate waarin de instituties op de terrei-
nen immigratie, arbeid en verzorgingsstaat een stempel drukken op beleidsprocessen. 
34 Er bestaat een verschil tussen oud-corporatisme en neocorporatisme. Het oude corporatisme is van bovenaf 
planmatig (volgens de ideologie) ontworpen. De nieuwe variant is geleidelijk en bijna ongemerkt ‘van onderen’ uit 
de samenleving gegroeid (Van Waarden 1989: 76, 387). In dit proefschrift gebruik ik neocorporatisme en corpora-
tisme door elkaar heen. 
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van opmerkelijke verschillen tussen het Nederlandse en het Britse bestel van arbeids-
verhoudingen (Crouch 1993; Lehmbruch 1984; Van Waarden 1989). Een spiegeling van de 
Nederlandse casus aan de Britse casus kan de mogelijke invloed van dergelijke karakteristieken 
aan het licht brengen. 
 Met de hierboven beschreven korte verwijzing naar instituties die mogelijkerwijs 
een stempel drukken op de handelingstheorieën, te weten ‘klassiek politicologische’ 
instituties, instituties op het gebied van immigratie en incorporatie, arbeidsmarktinstituties, 
verzor-gingsstaatinstituties en de geïnstitutionaliseerde verhouding tussen overheid en 
sociaal-economische belangengroepen wordt in deze paragraaf volstaan. Welke instituties 
op welke manier en in welke mate daadwerkelijk een stempel drukken op de (wedijverende) 
hande-lingstheorieën in de Britse en Nederlandse casus is een empirische vraag die op 
beantwoor-ding wacht in de hoofdstukken 7 en 8. 
 
Tweede onderzoeksvraag 
 
In het licht van de hierboven beschreven theoretische noties betreffende de invloed van 
instituties op handelingstheorieën kan de doelstelling van het onderzoek, zoals geformu-
leerd in het eerste hoofdstuk, worden geconcretiseerd in een tweede onderzoeksvraag. 
Zoals ik eerder heb betoogd maak ik in dit proefschrift geen uitvoerige analyse van de 
argumentaties op zowel eerste-orde als tweede-orde niveau. Daarentegen richt ik nadruk-
kelijk de aandacht op de vraag welke ideaaltypische tweede-orde redeneringen, zoals onder-
scheiden in paragraaf 2.1.3, de aangedragen eerste-orde oplossingsrichtingen vergezellen. 
Het ligt in de rede dat ik bij de bestudering van de inwerking van de institutionele factor op 
de handelingstheorieën eveneens bijzondere aandacht schenk aan de invloed van instituties 
op deze redeneringen, en dat ik deze invloedsverhouding ook in de vraagstelling betrek. De 
tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: 
 
Welke is de inwerking van de institutionele factor op de onderscheiden handelingstheorieën, de ideaaltypische 
redeneringen in het bijzonder? 
 
In de hoofdstukken 7 en 8 beantwoord ik deze vraag. In hoofdstuk 7 presenteer ik de 
Britse casus. In hoofdstuk 8 laat ik aan de hand van het contrast met de Britse casus de 
institutionele karakteristieken van de Nederlandse casus zien. Hieronder volgt eerst een 
derde theoretische invalshoek waarmee ik de uitvoeringspraktijken van het Confectie-
interventieteam (CIT) zal belichten. 
 
 
 
2.3 Dynamiek in de uitvoeringspraktijk 
 
In paragraaf 2.1 werden theoretische noties behandeld die licht kunnen werpen op het 
verschijnsel dat diverse politieke actoren op een eigen wijze tegen de bedrijvigheid in de 
Amsterdamse confectieateliers aankijken. Om de complexiteit van de vele gezichtspunten 
te kunnen hanteren heb ik een tweetal ideaaltypische redeneringen gepresenteerd. In para-
graaf 2.2 ben ik ingegaan op de inwerking van de institutionele factor teneinde de vraag te 
kunnen beantwoorden waarom bepaalde handelingstheorieën kunnen domineren over 
andere. In de thans voorliggende paragraaf bespreek ik de belangrijkste noties over imple-
mentatie. Aan de hand van deze inzichten kan ik namelijk de bezigheden van het CIT 
bespreken. Het functioneren van het CIT maakt onderdeel uit van de alomvattende over-
heidsaanpak van de Amsterdamse confectieateliers zoals die in de Haagse gelederen is 
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geregisseerd. Vanaf 1994 houdt het CIT flink huis in de Amsterdamse loonconfectie. 
Sindsdien worden vele ateliers gesloten of wordt de bedrijvigheid naar het buitenland 
verplaatst. De initiatieven van het CIT lijken uiteindelijk de overige oplossingsrichtingen te 
overschaduwen. Maar zijn de CIT-praktijken en de gevolgen ook beoogd en voorzien? 
Welke dynamiek kenmerkt de werkwijze van het CIT? De notie, zoals besproken in 
paragraaf 2.1, dat actoren op verschillende wijzen tegen het verschijnsel van de Amster-
damse confectieateliers kunnen aankijken, wordt zo van een verbijzondering voorzien, te 
weten dat uitvoerders op een beduidend andere (eigen) wijze tegen de problematiek 
kunnen aankijken dan beleidsmakers. 
 Omdat na spiegeling aan de Britse casus de initiatieven van het CIT dermate 
markant blijken te zijn en de invallen bovendien een flinke impact hebben op de teloorgang 
in de Amsterdamse loonconfectie, worden in dit proefschrift alleen de bezigheden van het 
CIT in een implementatietheoretisch perspectief geplaatst. De uitvoeringspraktijken van 
andere organisaties worden nagenoeg veronachtzaamd of hieraan wordt zijdelings aandacht 
be-steed in het licht van de voorgaande theoretische ingangen. 
 In paragraaf 2.3.1 bespreek ik in kort bestek de kern van de implementatietheorie. 
In paragraaf 2.3.2 ga ik in op specifieke implementatietheoretische noties, te weten die van 
de street-level bureaucracy.  
 
 
2.3.1 Implementatieproces in beeld 
 

‘[P]olicy making came to be seen as a game of autonomous institutions and pressure groups. 
Each acting on the basis of its own freedoms, powers, and interests. Often, as Pressman and 
Wildavsky showed, the game resulted in a radical distortion of centrally formulated policy 
intentions’ (Schön & Rein 1994: 14). 

 
In de jaren zestig en zeventig neemt de public policy analysis een grote vlucht. Het vroege 
werk houdt zich vooral bezig met de determinanten van politieke besluitvorming (Allison 
1971; Lindblom 1968; Wildavsky 1964). De vele beleidswetenschappers lijken zozeer geob-
sedeerd door het proces van beleidsvorming, dat ze de praktische details van de implemen-
tatie van beleid stilzwijgend overlaten aan bestuurders.35 Vanaf het begin van de jaren ze-
ventig echter richten beleidswetenschappers in de Verenigde Staten de focus op de ‘imple-
mentatie’ van beleid.36 
 In de beleidswetenschappen wordt veelvuldig onderscheid gemaakt tussen verschil-
lende fasen van beleid, te weten het proces van beleidsvoorbereiding, het besluitvormings-
proces, het proces van implementatie en het proces van evaluatie. De eerste ‘implementa-
tiestudies’ benadrukken dat het niet vanzelfsprekend is dat het beleid in de implementatie-
fase geheel en al in lijn is met het beleid zoals uitgestippeld in de beleidsvoorbereidingsfase. 
Duidelijk is deze opvatting te herkennen in de subtitel van het boek van Pressman en 
Wildavsky (1973): Implementation, How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; 
Or, Why It’s Amazing that Federal Programs Work at All, This being a Saga of the Economic 

                                                 
35 Downs spreekt reeds van ‘leakage of authority’ wanneer beleidsprogramma’s zoals ontwikkeld door beleids-
makers gerealiseerd moeten worden door verschillende groepen van ambtenaren met verschillende doelen en 
belangen (Downs 1967; Scott & Meyer 1991: 114). 
36 Zie o.a. Bardach 1977; Gunn 1978; Hogwood & Gunn 1984; Mazmanian & Sabatier 1983; Pressman & 
Wildavsky 1973; Sabatier & Mazmanian 1979; Weatherly 1979. In de tweede helft van de jaren zeventig, wanneer 
de bomen van de verzorgingsstaat al enkele jaren niet langer tot in de hemel blijken te groeien, raken beleids-
wetenschappers in West-Europa ook geïnteresseerd in het thema ‘implementatie’ (bijv. Hanf & Scharpf 1978). 
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Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a 
Foundation of Ruined Hopes; The Oakland Project. 
 Het Oakland Project in Californië wordt gesteund door de federale Economic 
Development Agency en is gericht op stimulering van stedelijke vernieuwing. Teneinde iets te 
ondernemen tegen de problemen van werkloosheid en raciale onrust zouden in het kader 
van dit pro-gramma openbare werken worden gefinancierd en bedrijfsleningen worden 
verstrekt. Hier-mee zou werkgelegenheid worden gecreëerd, in het bijzonder voor 
migranten (zwarten). Over de doelen van het initiatief bestaat overeenstemming. Ook over 
een omvangrijk bouwproject in Oakland bestaat brede consensus. Niettemin beschrijven de 
auteurs een complex besluitvormingsproces waarin gedurende een periode van ruim drie 
jaar vele afspraken moeten worden gemaakt om het project te realiseren. En uiteindelijk 
blijkt veel minder geld beschikbaar te zijn voor het bouwproject en worden beduidend 
minder zwar-ten aan het werk geholpen dan aanvankelijk de bedoeling was. 
 In hun analyse van de implementatie van dit Oakland Project beschrijven Pressman 
en Wildavsky (1973) op indrukwekkende wijze de complexiteit van de interactie tussen 
onafhankelijke of semi-autonome organisaties. Het centrale argument van de auteurs is dat 
wanneer door verschillende schakels in een implementatieketen moet worden gehandeld, 
de mate van samenwerking tussen de verschillende onderdelen welhaast honderd procent 
moet zijn. In het geval dat die samenwerking niet volledig is, kunnen kleine samenwer-
kingsproblemen in de afzonderlijke relaties resulteren in een groot implementation deficit. Hun 
analyse richt zich op de vraag hoe in een systeem met verschillende bestuurslagen beleid 
van centraal niveau uitpakt op lokaal niveau (Ham & Hill 1993: 99). 
 Al spoedig volgt kritiek op deze benadering van implementatie. Door de klassieke 
implementatietheoretici wordt gesuggereerd dat beleid doorgaans duidelijk en ondubbel-
zinnig is of moet zijn. Maar dat wordt door critici sterk aangevochten. Deze stellen dat 
beleid vaak complex, dubbelzinnig en onduidelijk is omdat beleid veelal het resultaat is van 
onderhandeling en compromisvorming. Bovendien is beleid vaak niet expliciet geformu-
leerd, maar bestaat het beleid uit kleine aanpassingen op bestaand beleid. Bovendien kan 
beleid meer symbolisch zijn dan dat het op daadwerkelijke implementatie van beleid is 
gericht (Edelman 1971). Wanneer beleid in de besluitvormingsfase niet helder is, worden 
beslissingen uitgesteld tot in de uitvoeringsfase van beleid. Het belangrijkste commentaar 
van deze critici luidt dan ook dat in de klassieke studies een (veelal impliciete) top-down 
benadering is verankerd, terwijl het beleidsvormingsproces in werkelijkheid doorloopt tot 
in de implementatiefase. Ze verwijten de ‘klassieke’ implementatietheoretici behept te zijn 
met een beheersobsessie en bepleiten een bottom-up in plaats van een top-down benadering 
voor de studie van implementatie.37 
 De kritiek op de klassieke implementatietheoretici betreft niet alleen de (meer of 
minder expliciete) top-down visie op beleid, maar hen wordt ook verweten een prescriptieve 
benadering te propageren. Het prescriptieve element omvat twee waarden. Ten eerste een 
liberaal-democratische visie dat beleid wordt gemaakt door gekozen vertegenwoordigers 
van het volk en wordt uitgevoerd door ambtenaren. Ten tweede een visie dat rationaliteit in 
beleid veronderstelt dat er eerst doelen worden gesteld, dat die vervolgens worden uitge-
voerd en in de gaten worden gehouden. Dit in tegenstelling tot een bottom-up visie waarin 
wordt verondersteld dat rationaliteit in overheidsbeleid alleen dicht bij de werkvloer gerea-
liseerd kan worden en dat alleen daar verantwoordelijkheid kan worden afgelegd naar het 

                                                 
37 Elmore hanteert de term backward mapping voor een proces van ‘achteruit redeneren’, waarmee hij bedoelt dat in 
het beleidsvormingsproces uitgegaan moet worden van de uitvoerder van beleid. Elmore ontwikkelt zijn gedach-
tegoed evenwel niet zozeer omdat beleidsvorming en -uitvoering niet te scheiden zijn, maar omdat hij constateert 
dat uitvoerders vaak met conflicterende beleidsprogramma’s hebben te maken (Elmore 1980). 
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publiek.38 De critici constateren een conflict tussen het prescriptieve karakter van de klas-
sieke implementatietheoretici enerzijds en de realiteit van het beleidsproces – een gecom-
pliceerd iteratief proces van interactie, onderhandeling en compromis, met vage doelen – 
anderzijds. Deze realiteit is sterker te bespeuren wanneer er beleidsprocessen plaats hebben 
in settings met verschillende bestuurslagen en coalitieregeringen (Ham & Hill 1993: 111-
114). 
 Met aandacht voor de implementatiefase, zowel door de klassieken als hun critici, is 
een grote stap voorwaarts gezet. De schijnwerpers worden gericht op bestuurlijke structu-
ren tussen beleidsmakers en de doelgroepen van regels en diensten. En daarmee wordt het 
uitvoeringsapparaat geconcipieerd als een interorganisationeel netwerk van verticaal en 
horizontaal gecoördineerde verbindingen. De belangrijkste bijdrage van de implementatie-
theoretici voor het onderhavige onderzoek is dat zij duidelijk maken, zoals praktijkmensen 
al veel langer weten, dat het beleid niet alleen ‘gemaakt’ wordt door centrale overheids-
organen, maar ook in de meer lokale gelederen van het openbaar bestuur39, alwaar in dichte 
beleidsnetwerken het bedachte beleid in praktische beleidshandelingen wordt omgezet. En 
in de uitvoeringsfase kan beleid beduidend anders uitpakken dan zoals het aanvankelijk 
wellicht is bedoeld. 
 
 
2.3.2 Street-level bureaucrats maken beleid 
 

‘[T]he decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they 
invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively become the public policies 
they carry out’ (Lipsky 1980: xii; onderstreping MD). 

 
Een interessante bijdrage in het licht van de hierboven besproken implementatieliteratuur 
vormt Lipsky’s werk Street-Level Bureaucracy (1980). Zijn boek gaat over uitvoeringsambtena-
ren in scholen, politiekorpsen, uitkeringsinstanties, lagere gerechtshoven en andere organi-
saties waarvan de uitvoerders, de zogenaamde street-level bureaucrats, interacteren met cliënten 
en daarbij over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikken (Lipsky 1980: 3). Street-
level bureaucrats komen met wensen en ambities in een organisatie terecht, maar bemerken al 
spoedig dat zij, geconfronteerd met werkdruk, gebrek aan middelen, problemen in de werk-
zaamheden et cetera, die ambities en ideeën enigszins moeten laten varen. Zij ontwikkelen 
werkmethodes waarbij zij een soort van compromis kunnen vinden tussen de door hen ide-
aliter nagestreefde werkhouding en de beperkingen waarmee de praktijk hen confronteert.40 
 Kenmerkend voor street-level bureaucrats is dat zij ‘beleid maken’ omdat zij over een 
grote discretionaire bevoegdheid beschikken en een relatieve autonomie hebben ten op-
zichte van de bureaucratische gezagsstructuur.41 Deze uitvoeringsambtenaren beschikken 
over een ruime discretie omdat zij werken in situaties die te gecompliceerd zijn voor een 

                                                 
38 Het knelpunt in een bottom-up benadering is dat de macht van de uitvoerders c.q professionals de macht van de 
politiek verantwoordelijken kan overtreffen. 
39 Bardach (1977) benadrukt dat in de uitvoering niet alleen ambtelijke organisaties maar ook (semi-)particuliere 
actoren betrokken (kunnen) zijn. 
40 Dat medewerkers op een bepaalde positie specifieke – opgelegde dan wel zelf ontwikkelde – ‘vanzelfsprekend-
heden’ in hun werkzaamheden inbouwen kan als een institutionele karakteristiek worden beschouwd. Omdat ik 
deze karakteristiek relateer aan het functioneren van het Confectie-interventieteam, heb ik de theoretische noties 
over dergelijke ‘vanzelfsprekendheden’ niet in paragraaf 2.2 besproken, de paragraaf waarin ik de werking van de 
institutionele factor theoretiseer, maar in paragraaf 2.3 waarin ik theoretische handvatten presenteer om grip te 
krijgen op de uitvoeringspraktijken van het Confectie-interventieteam. 
41 In het geval van beleidsvrijheid gelden wel degelijk vele regels, maar deze zijn voortdurend aan verandering 
onderhevig (Lipsky 1980:14). 
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specifieke programmering en die een beoordeling van menselijke aspecten vergen (1980: 
13). 
 Street-level bureaucrats worden geconfronteerd met een zeer heterogene doelgroep; de 
individuen waar ze mee te maken hebben verschillen aanzienlijk van elkaar. Niettemin pas-
sen de street-level bureaucrats mechanismen van routinisering en versimpeling toe volgens de 
rationale ‘gelijke monniken gelijke kappen’, terwijl een dergelijke handelswijze intrinsiek 
onrechtvaardig kan zijn. Die praktijken van routinisering en versimpeling worden toegepast 
omdat street-level bureaucrats altijd te kampen hebben met een overvloed aan werk en over te 
weinig tijd en informatie beschikken om die hoeveelheid werk te verzetten (1980: 29). 
Daarbij ziet de street-level bureaucrat zich vaak geconfronteerd met onduidelijke, tegenstrijdige 
of niet te realiseren doelen. Het grote dilemma voor street-level bureaucrats is dat zij aan de ene 
kant op een zorgende en verantwoordelijke manier in mensenwerk zijn betrokken, en dat 
zij aan de andere kant – in het kader van een bureaucratie – geroepen zijn tot een meer 
afstandelijke en gestandaardiseerde behandeling onder omstandigheden van beperkte mid-
delen (1980: 71). Lipsky (1980: 82) merkt over de problematiek van deze professionele uit-
voerders het volgende op: 
 

‘Street-level bureaucrats attempt to do a good job in some way. The job, however, is in a 
sense impossible to do in ideal terms. How is the job to be accomplished with inadequate 
resources, few controls, indeterminate objectives, and discouraging circumstances?’42 

 
Om met deze onbepaaldheid en complexiteit van taken om te gaan, gaan street-level bureau-
crats over tot routinisering en versimpeling.43 Lipsky acht het zinvol om te bespreken welke 
structuur die routines en simplificaties hebben alsmede om vast te stellen in welke contex-
ten deze ontstaan. Immers, als besluitvormingspatronen door routines en simplificaties 
worden gekenmerkt wordt daarmee politiek bedreven; street-level bureaucrats bepalen daarmee 
een gezaghebbende verdeling van goederen en diensten in de samenleving. Door de hande-
lingspatronen worden sommige burgers benadeeld, andere bevoordeeld. Dat routines poli-
tieke betekenis hebben wordt vooral duidelijk wanneer routinematig handelen beleid tot 
gevolg heeft dat de beleidsmakers hoger in de hiërarchie niet voor ogen hebben of dat zelfs 
tegengesteld is aan het beleid ‘van bovenaf’. Juist vanwege dit politieke karakter van de 
besluitvormingspatronen van street-level bureaucrats is het volgens Lipsky van belang deze te 
onderzoeken. In de vorige sectie over implementatietheorie werd reeds duidelijk dat beleid 
anders kan uitpakken dan bedoeld. En in wezen geeft Lipsky hierop een specifieke aan-
vulling wanneer hij benadrukt dat routines en simplificaties niet zozeer de realisering van 
het bedoelde beleid faciliteren, maar juist zorgen voor een output die afwijkt van het be-
doelde beleid (1980: 83-84). 
 Lipsky werkt enkele routines en simplificaties uit. In de eerste plaats kunnen street-
level bureaucrats met routines de kwantiteit van de dienstverlening of handhavingstaken 
beperken, of minder burgers voor de dienstverlening in aanmerking laten komen. 
Ambtenaren kun-nen bijvoorbeeld wachtlijsten creëren of een ontmoedigingsbeleid voeren. 

                                                 
42 Lipsky belicht de wijze waarop street-level bureaucrats onder invloed van situationele factoren invulling geven aan 
bepaalde taken. Het zoeken naar een specifieke taakinhoud in een context van onduidelijke doelstellingen is even-
wel niet voorbehouden aan street-level bureaucrats, maar betreft ook ambtenaren die niet als zodanig zijn te typeren 
(bijvoorbeeld ambtenaren hoger in de hiërarchie). Immers, niet alleen in street-level bureaucracies, maar ook in andere 
(overheid)organisaties kunnen de doelen zo algemeen geformuleerd zijn dat er geen concrete taken uit zijn af te 
leiden (Wilson 1989: 40). 
43 Terwijl routinization voor sommigen onlosmakelijk verbonden is met de bureaucratie ‘an sich’ (vgl. Weber) 
benadrukt Lipsky dat routinisering voorkomt in bureaucratieën vanwege de hoge caseload in relatie tot de geringe 
beschikbaarheid van middelen. 
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In de tweede plaats ontwikkelen street-level bureaucrats handelingspraktijken waarmee een 
onderscheid gemaakt wordt tussen categorieën burgers. Een dergelijk onderscheid is nood-
zakelijk om op flexibele wijze op de bres te springen voor hun cliënten of om een caseload te 
reduceren. Een kenmerkend mechanisme hierbij is creaming (1980: 107-108). In het geval 
van creaming selecteren ambtenaren die cliënten waarmee ze in organisationele termen goed 
denken te ‘scoren’. Verder kan het zijn dat street-level bureaucrats een voorkeur voor bepaalde 
cliënten aan de dag leggen. Lipsky spreekt hier van worker bias. Sommige cliënten wekken 
meer sympathie of juist aversie dan anderen. Hierbij kunnen discriminatoire opvattingen 
een rol spelen. Belangrijk om daarbij op te merken is dat een onderscheid op basis van dis-
criminatie op twee manieren kan uitpakken. Zo kunnen politiemannen een bias hebben om 
‘zwarte’ mensen aan te pakken of om dat juist na te laten teneinde mogelijke beschuldigin-
gen van discriminatoir of racistisch gedrag te vermijden. Ook kunnen sociale en morele 
waarden een rol spelen in de afweging van street-level bureaucrats. Zo is het bijvoorbeeld 
denkbaar dat een traumateam zich harder inspant voor het leven van een jong en gezond 
slachtoffer dan van voor het leven van een oud en ziek slachtoffer. Verder is het voor amb-
tenaren veelal meer lonend om te werken met mensen bij wie de succeskansen groter zijn 
(1980: 108-111). Ambtenaren zijn veelal in de vaste overtuiging cliënten gelijk te behande-
len. En zo zij zich van enig onderscheid bewust zijn, zijn zij het standpunt toegedaan dat 
dit in het belang van de burgers is. Ook worden klanten vaak beoordeeld in termen van 
hun afwijking van de ‘normaalnorm’ en leiden self-fulfilling prophecies gemakkelijk tot een be-
vestiging van een dergelijke afwijking. Daarbij, zo merkt Lipsky op, dulden street-level bureau-
crats over het algemeen slecht commentaar van ‘buitenstaanders’ omdat die geen verstand 
zouden hebben van hun gespecialiseerde werkzaamheden. Politieagenten, leraren, welzijns-
werkers en andere street-level bureaucrats voelen zich snel in een maatschappelijk geïsoleerde 
positie en zijn geneigd te denken dat buitenstaanders de problemen in hun werkzaamheden 
niet op waarde weten te schatten. Ambtenaren zijn dus genoodzaakt te simplificeren in hun 
werkzaamheden en daarmee liggen stereotyperingen, vooroordelen en racisme op de loer 
(1980: 115). 
 In de derde plaats kunnen street-level bureaucrats met behulp van routines trachten 
con-trole te houden over de cliënt (of burger) of de specifieke situatie. Daartoe kunnen 
ambte-naren gebruik maken van bepaalde machtsmiddelen (het opleggen van sancties, het 
dragen van een uniform, et cetera). ‘Klanten’ kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld (zo 
kunnen in het geval van een politie-inval verdachten afzonderlijk worden gehoord en 
kunnen erva-ringen tegen elkaar worden uitgespeeld). Ook kunnen de initiatieven op 
paternalistische wijze worden gepresenteerd als een zaak voor de eigen bestwil of kunnen 
ambtenaren terugvallen op aangeleerde routines om de gezagsuitoefening te bevorderen 
(bijvoorbeeld een bepaalde houding aannemen, dreigen met actie, surveilleren, et cetera) 
(1980: 117-124). Er zijn in een street-level bureaucracy ook nog andere routinematige 
mechanismen werkzaam die bijdragen aan controle over de situatie. Receptionisten, 
secretaressen, et cetera, verrich-ten veelal een eerste screening zonder dat ze daartoe eigenlijk 
formeel de bevoegdheden hebben. Ook gebeurt het dat ambtenaren routinematig het 
oordeel van anderen overnemen (bijvoorbeeld wanneer een rechter klakkeloos het oordeel 
van politieagenten of opsporings-ambtenaren overneemt). Verder kan een ambtenaar op 
routinematige wijze doorsturen (1980: 128-139). 
 In de vierde plaats zullen ambtenaren in een street-level bureaucracy hun ideeën over 
hun eigen werkzaamheden bijstellen (bijvoorbeeld hun ambities bijstellen). Ook kunnen zij 
vol-harden in een stereotypering van hun clientèle, nu niet zozeer met het argument van 
een meer efficiënte verdeling van middelen, maar als een rechtvaardiging van hun eigen 
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posities en hun eigen handelen. Zij kunnen daarin worden gesterkt door de opvattingen 
van hun collega’s.44 
 Hierboven zijn in kort bestek enkele routines en simplificaties besproken die street-
level bureaucrats hanteren. Deze routines en simplificaties hebben een grondslag in de coping 
needs van individuele werknemers. Interessant is dat deze individuele gedragspatronen bij 
elkaar organisationele gedragspatronen vormen of – scherper geformuleerd – tezamen het 
street-level beleid vormen. Dergelijk street-level beleid kan zeer robuust en rigide zijn en een lastig 
verschijnsel vormen voor burgers en ambtenaren die het beleid anders zouden willen zien 
(Lipsky 1980: 86). Nogmaals zij benadrukt dat Lipsky niet het beeld schetst van ambtena-
ren die per se tegen veranderingen zijn of doelbewust het beleid dwarsbomen. Veeleer ziet 
hij een gebrek aan duidelijkheid van beleidsdoelen of een gebrek aan middelen als redenen 
dat doelen niet worden bereikt. 
 
Derde onderzoeksvraag 
 
In het licht van de hierboven beschreven implementatietheoretische noties kan de doel-
stelling van het onderzoek – zoals geformuleerd in het eerste hoofdstuk – ten slotte wor-
den geconcretiseerd in een derde onderzoeksvraag. Deze luidt: 
 
Welke uitvoeringspraktijken kenmerken de handhavingsinitiatieven van het Confectie-interventieteam? 
 
Deze derde onderzoeksvraag beantwoord ik in hoofdstuk 9. 
 
 
 
2.4 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk heb ik de theoretische noties besproken die licht werpen op de politieke 
en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Amsterdam. 
 In paragraaf 2.1 kwamen theoretische handvatten aan bod om de variëteit aan visies 
op de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers te kunnen hanteren. Centraal 
stond het begrip handelingstheorie. Een handelingstheorie behelst een visie van een actor 
op een probleem en een daaraan gekoppelde oplossingssuggestie. Vervolgens kwam 
Fischer’s model voor politieke oordeelsvorming aan bod, een model waarmee de verschil-
lende handelingstheorieën in de Amsterdamse casus kunnen worden ontrafeld (Fischer 
1980, 1995). In het kader van dat model heb ik voorts een tweetal ideaaltypische redene-
ringen op tweede-orde niveau geconceptualiseerd, te weten een welvaartseconomische 
redenering en een sociale-structuurredenering. Door te bezien welke van deze beide 
tweede-orde redeneringen de diverse aangedragen eerste-orde oplossingsrichtingen ver-
gezellen, kunnen de vele handelingstheorieën worden geordend en met elkaar in verband 
worden gebracht. 
 In paragraaf 2.2 heb ik de inwerking van de institutionele factor op de handelings-
theorieën geconceptualiseerd. Ook heb ik aangegeven dat ik in dit proefschrift de institu-
tionele invloed destilleer uit het contrast tussen de Nederlandse en de Britse casus. Wan-
neer de inwerking van instituties op handelingstheorieën wordt geëxploreerd, kan duidelijk 
worden waarom bepaalde handelingstheorieën het afleggen tegen andere. 

                                                 
44 Zie voor een – weinig expliciete – toepassing van Lipsky’s gedachtegoed de analyse van Clermonts (1994) van 
de uitvoeringspraktijken van de Vreemdelingendienst. 
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In paragraaf 2.3 ten slotte heb ik aan de hand van inzichten van de implementatietheoretici 
beschreven dat beleid niet alleen ‘gemaakt’ wordt door centrale overheidsorganen, maar 
ook in de meer lokale gelederen van het openbaar bestuur, alwaar het bedachte beleid in 
praktische beleidshandelingen wordt omgezet. Typerend voor professionals in de onderste 
laag van de hiërarchie, zogeheten street-level bureaucrats, is dat ze niet doelbewust het centraal 
geformuleerde beleid obstrueren, maar dat zij zich genoodzaakt zien routines en simpli-
ficaties te ontwikkelen om met hun complexe werkzaamheden te kunnen omgaan (Lipsky 
1980). Deze routines hebben tot gevolg dat beleid in de uitvoeringspraktijk beduidend 
anders kan uitpakken dan zoals het in de ontwerpfase is bedoeld. Aan de hand van deze 
implementatietheoretische noties worden de initiatieven van het CIT bestudeerd. 
 
In het licht van deze theoretische ingangen heb ik drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke handelingstheorieën, in het bijzonder welke ideaaltypische redeneringen, kenmerken de 

politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in de 
periode 1980-1997? 

2. Welke is de inwerking van de institutionele factor op de onderscheiden handelingstheorieën, de 
ideaaltypische redeneringen in het bijzonder? 

3. Welke uitvoeringspraktijken kenmerken de handhavingsinitiatieven van het Confectie-interventie-
team? 

 
In de volgende hoofdstukken geef ik antwoord op deze drie vragen. In de hoofdstukken 3 
tot en met 5 analyseer ik welke ideaaltypische redeneringen de diverse aangedragen oplos-
singsrichtingen vergezellen in de periode 1980-1997. Hoofdstuk 3 betreft de fase 1980-
1989. Hoofdstuk 4 beslaat het tijdvak 1989-1993. In hoofdstuk 5 ga ik in op de periode 
1993-1997. In hoofdstuk 6 onderwerp ik deze analyse aan een nadere beschouwing. In 
hoofdstuk 7 presenteer ik de Britse casus. In hoofdstuk 8 ga ik aan de hand van deze 
contrastcasus in op de stempel die institutionele karakteristieken drukken op handelings-
theorieën in de Nederlandse casus. Na lezing van de hoofdstukken 7 en 8 zal duidelijk zijn 
waarom in de Amsterdamse casus uiteindelijk bepaalde handelingstheorieën domineren en 
andere op een zijpad zijn gemanoeuvreerd. Na deze ‘excursie’ belicht ik in hoofdstuk 9 de 
uitvoeringspraktijken van het CIT aan de hand van de implementatietheoretische inzichten. 
In hoofdstuk 10 ten slotte volgen de samenvatting en de conclusies.
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3 TWEEDE-ORDE REDENERINGEN IN DE PERIODE 1980-
1989 (FASE VAN PROBLEMATISERING) 

 
 
 
In de periode 1980-1985 wordt de bedrijvigheid in de Amsterdamse loonconfectie 
nagenoeg niet geproblematiseerd. Alleen een Amsterdamse wethouder onderneemt enige 
pogingen tot ondersteuning. In de periode 1985-1989 daarentegen worden in toenemende 
mate problematische aspecten van de Amsterdamse confectieateliers belicht en worden 
diverse oplossingsrichtingen aangedragen. In deze periode zijn voor- en tegenstanders te 
onderscheiden van zelfregulerende branchemaatregelen (3.1), uitbreiding van de ketenaan-
sprakelijkheidsregeling naar de confectiesector (3.2), intensivering van het handhavings-
beleid (3.3), gedogen ofwel bewust afzien van handhaving en vervolging van bepaalde 
overtredingen (3.4), ondersteuning van bedrijvigheid en stimulering van etnisch onder-
nemerschap (3.5), legaliseren van illegalen in de branche (3.6) en bemiddeling van legale 
arbeidskrachten (3.7). In dit hoofdstuk expliciteer ik de achterliggende tweede-orde rede-
neringen van de problematiseringen en suggesties uit de periode 1980-1989. In de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk zet ik op een rijtje welke suggesties in beleid worden omgezet. 
 
 
 
3.1 Zelfregulerende initiatieven in de branche 
 
Sinds het midden van de jaren tachtig wordt de groeiende informele bedrijvigheid in de 
Amsterdamse confectieateliers geproblematiseerd. In 1985 wijst een districtsbestuurder van 
de Industriebond FNV op het bestaan van een grijs circuit van confectieateliers in Amster-
dam.1 Over het informele karakter van de bedrijvigheid in de kledingproductie is hij slecht 
te spreken. Hij is ervan overtuigd dat verschillende bonafide confectiebedrijven en winkel-
bedrijven via stromannen kleding laten maken door illegale ateliers. Ook de directeur van 
de Fenecon, de vereniging van kledingproducenten, erkent een opleving in de Nederlandse 
kledingproductie met name in Amsterdam. Hij benadrukt daarbij het informele karakter 
van de Turkse bedrijvigheid en veronderstelt relaties tussen de bonafide confectiebedrijven 
en grootwinkelbedrijven enerzijds en de confectieateliers anderzijds.2 Volgens de directeur 
van de Vakraad voor de Confectie-industrie (tevens adjunct-directeur van de werkgevers-
vereniging Fenecon), de secretaris van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven Textiel 
(VGT) en de betrokken vakbondsbestuurder (FNV) neemt het VGT-lid C&A het initiatief 
om iets te ondernemen tegen de illegale praktijken en de daaruit groeiende concurrentie-
vervalsing te bestrijden.3 C&A en de VGT leggen hiertoe contact met de werkgevers-
vereniging Fenecon. De directeur van de Fenecon polst vervolgens de werknemersgeleding 
in de Vakraad over de suggestie om de problematiek in Vakraadverband aan te pakken. Na 
collegiaal overleg stemt de werknemersgeleding daarmee in. Daarop komt een ‘uitgebreide’ 
Vakraad tot stand, een informeel overleggremium waarin naast de ‘gewone’ Vakraad ook 

                                                 
1 Hij signaleert eveneens dat meer kleine informeel opererende confectieateliers in Twente (Almelo, Enschede en 
Deventer) de kop opsteken. Volgens hem zouden de opdrachten naar alle waarschijnlijkheid afkomstig zijn van 
het Confectiecentrum in Amsterdam (NRC Handelsblad, 08-05-1985). 
2 NRC Handelsblad, 08-05-1985. 
3 Interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens adjunct-directeur van de Fenecon 
d.d. 18-02-2000; interview met de secretaris van de VGT d.d. 03-04-2000; interview met de betrokken bondsbe-
stuurder voor de Industriebond FNV d.d. 02-03-2000. 
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handelsorganisaties en overheidswaarnemers participeren.4 De Turkse atelierhouders zijn 
geen partij in het overleg van deze uitgebreide Vakraad. Ook de tussenhandel is er maar ten 
dele bij betrokken. Het zijn de Vakraad en de VGT (met nadrukkelijke inzet van C&A) die 
het voortouw nemen om iets tegen de malafide praktijken te ondernemen. Dat juist de 
VGT dergelijke initiatieven trekt is niet verwonderlijk, omdat juist bij de grootwinkelbedrij-
ven aanzienlijke publicitaire belangen in het spel zijn. Het is schadelijk voor hun imago 
wanneer ze in verband worden gebracht met dergelijke malafide praktijken. Enkele VGT-
leden zijn in de pers gekomen wegens vermeende relaties met de informeel opererende 
confectieateliers, te weten C&A, Miss Etam en M&S Mode.5 
 Na enig onderzoek wordt in Vakraadverband besloten te melden wanneer men op 
een illegaal atelier stuit. Maar van die vrijwillige melding komt weinig terecht.6 De partici-
panten in de Vakraad laten de problematiek niet voor wat zij is en broeden op nieuwe 
initiatieven ter bestrijding van de illegale ateliers. De CAO-verantwoordelijke voor de 
confectie in de industriebond FNV, die ook in de Vakraad participeert, problematiseert in 
de eerste plaats het informele karakter van de bedrijvigheid: 
 

‘Ik voer een beleid aan de hand van dit boekje, de cao. Daarin staat alles waaraan een bona-
fide bedrijf moet voldoen. Ik moet de regels volgen en de belangen van de leden bescher-
men. (...) Vanuit de districten zeggen de bestuurders tegen mij: “(...) je moet iets doen tegen 
die illegale ateliers. Het legale werk wordt afgebroken. Er gaan bedrijven over de kop.”’7 

 
Hij erkent dat als het legale werk niet zou worden afgebroken hij waarschijnlijk een andere 
drijfveer zou hebben, namelijk iets ondernemen tegen de ‘mensonterende omstandigheden 
waaronder deze mensen werken’. 
 

‘Maar ik word ook maar opgedragen. De illegale ateliers moeten uitgebannen worden. Wat je 
dan met die mensen uit de ateliers moet doen, goede vraag. Vasthouden die vraag. Wat doe 
je met die zielige mensen?’8 

 
Zo verwoordt de vakbondsman zijn keuze om primair op te komen voor de belangen van 
de ‘gevestigde’ confectiewerknemers in plaats van de belangen van de werknemers in de 
illegale confectieateliers. 

                                                 
4 In de ‘gewone’ Vakraad participeert de Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen Fenecon. Leden 
van de Fenecon zijn de tricotage- en de confectieondernemers. De confectieondernemers omvatten onder meer 
de loonconfectionairs en de producenten van bedrijfskleding. Naast deze werkgeversorganisatie participeren in de 
Vakraad de Industriebond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV en de Unie BLHP. Bij de Industriebond 
FNV is 80 procent van de vakbondsleden aangesloten, bij de CNV Industrie- en Voedingsbond 15 procent en bij 
de Unie BLHP 5 procent (Vakraad 1997). In de in 1987 totstandgekomen ‘uitgebreide’ Vakraad participeert, naast 
de vaste werkgevers- en werknemersafvaardiging, ook een vertegenwoordiging van de handel. Het gaat hierbij 
aanvankelijk om een vertegenwoordiger van C&A en een representant van de VGT. Geleidelijk aan sluiten ook 
andere (groot)handelsorganisaties zich aan. De Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en het Gemeenschappelijk 
Administratie Kantoor treden in de beginfase op als ‘waarnemers’ in deze uitgebreide Vakraad (interview met de 
directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens adjunct-directeur van de Fenecon d.d. 18-02-2000; 
interview met de secretaris van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven Textiel d.d. 03-04-2000; interview met de 
betrokken bondsbestuurder voor de Industriebond FNV d.d. 02-03-2000; NRC Handelsblad, 03-09-1986; NRC 
Handelsblad, 09-06-1990). 
5 Interview met de secretaris van de VGT d.d. 03-04-2000. Reeds in 1985 steekt de Evert Vermeer Stichting een 
studieclub van de PvdA, een beschuldigende vinger uit naar grootwinkelbedrijven, zoals C&A, Hij en M&S Mode 
(Het Parool, 06-05-1989). 
6 Kennelijk wil geen van de bedrijven als eerste zijn goedkope inkoopmogelijkheden vaarwel zeggen (Vrij Neder-
land, 01-04-1989; Elseviers Weekblad, 07-08-1993). 
7 Vrij Nederland, 01-04-1989, p. 12. 
8 Vrij Nederland, 01-04-1989, p. 12. 
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Het lid van de Fenecon dat belast is met het probleem van de illegale confectieateliers zit 
ook in de Vakraad. Zij betreurt het dat de productie in ‘verkeerde handen’ is gekomen en 
problematiseert eveneens de oneerlijke concurrentie waardoor nette bedrijven over de kop 
gaan. In kringen van de Fenecon wordt benadrukt dat het overheidsbeleid tegen ateliers tot 
op heden weinig effect heeft gehad omdat confectieateliers, na ‘gepakt’ te zijn geweest, 
gemakkelijk ergens anders weer opnieuw beginnen.9 Grootwinkelbedrijven worden steeds 
meer geplaagd door acties en publicaties die hen in verband brengen met de illegale confec-
tieateliers. En de detaillisten willen maatregelen nemen om hun imago op te poetsen. In de 
uitgebreide Vakraad rijpt het idee dat de illegale uitbesteding daadwerkelijk tegengegaan 
dient te worden.10 Op 3 april 1989 kondigt de uitgebreide Vakraad zelfregulerende maatre-
gelen aan om het slechte imago en de fraude tegen te gaan. Deze zelfregulerende maatrege-
len behelzen de zogeheten waarborgverklaring en de verklaring omtrent het eigen betalings-
gedrag.11 Met een systeem van waarborgverklaringen kan de detailhandel een bewijs in han-
den krijgen dat garandeert dat de kleren die zij verkopen in ‘nette’ bedrijven zijn gemaakt. 
Producenten geven met de waarborgverklaring aan dat hun productie op bonafide manier 
tot stand is gekomen. Als een bedrijf een opdracht plaatst bij een atelier, dan moet de op-
drachtgever aan de hand van de waarborgverklaring vaststellen dat het atelier voldoende 
mensen legaal in dienst heeft om die order binnen de gestelde tijd uit te voeren.12 Via dit 
waarborgsysteem zou ook het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK, het admi-
nistratiekantoor van de Bedrijfsvereniging) zicht krijgen op de vraag of in de confectie-
ateliers premie wordt betaald. Bij elke partij kleding die wordt geleverd moet het confectie-
bedrijf een door het GAK ondertekende verklaring omtrent het eigen betalingsgedrag 
overleggen, waaruit blijkt dat de kleren ‘bonafide’, dat wil zeggen met afdracht van premies, 
zijn gemaakt. Dergelijke verklaringen moeten door de atelierhouders eens in de drie 
maanden worden aangevraagd. Bij elke schakel in de keten van de tussenhandel moet 
opnieuw zo’n verklaring geleverd worden. Het GAK verricht de controles op de verkla-
ringen. Daartoe moeten orderdossiers worden toegezonden aan het GAK. Zo wordt 
getracht het ontduiken van sociale premies tegen te gaan.13 Opdrachtgevers en afnemers 
mogen alleen in zee gaan met ateliers die hun papieren in orde hebben. 
 De partijen in de Vakraad beogen met deze zelfregulerende maatregelen het imago 
van de sector op te vijzelen en een (dreiging van) wildgroei van de informele bedrijvigheid 
tegen te gaan. Zij bestempelen het misbruik dat zich bij de illegale praktijken voordoet als 
maatschappelijk verwerpelijk. Zij problematiseren voorts dat het GAK en de belasting-
inspectie jaarlijks zo’n veertig miljoen gulden aan belastingen en sociale premies zouden 
mislopen. Het GAK werkt mee aan totstandkoming en uitvoering van branchemaatregelen. 
Ook de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA), een dienst die gericht is op de op-
sporing van illegale tewerkstelling, vindt de maatregelen een stap in de goede richting. Het 
kabinet-Lubbers II (1986-1989)14, een coalitie van CDA en VVD, beschouwt de bestrijding 
van de malafide praktijken in eerste instantie als een zaak van de sociale partners. 
 De voorstanders van de zelfregulerende maatregelen menen het algemeen belang te 
dienen door een grotere afdracht van belastingen en sociale premies te bewerkstelligen. 
Bovendien zou sanering van de malafide praktijken vitaliteit van de bonafide bedrijven in 

                                                 
9 Vrij Nederland, 01-04-1989, pp. 8-13. 
10 Interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens adjunct-directeur van de 
Fenecon d.d. 18-02-2000; interview met de secretaris van de VGT d.d. 03-04-2000; interview met de betrokken 
bondsbestuurder voor de Industriebond FNV d.d. 02-03-2000. 
11 NRC Handelsblad, 04-05-1991. 
12 de Volkskrant, 30-05-1989. 
13 Intermediair, 16-06-1989. 
14 Het tweede kabinet-Lubbers regeert van 14-07-1986 tot 07-11-1989. 
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de confectiesector moeten vergroten. In de presentatie van de branchemaatregelen stelt de 
bedrijfstak de problematiek voor als een circuit van bonafide ondernemers dat bedreigd 
wordt door een circuit van malafide ondernemers. In deze argumentatie wordt voorbij-
gegaan aan het feit dat beide circuits met elkaar zijn verbonden. De werkgevers- en 
werknemersgeleding in de Vakraad hebben grofweg dezelfde visie op de problematiek; 
beide dulden de malafide praktijken niet. Wel vertonen de invalshoeken enige verschillen. 
De werkgeversvereniging Fenecon is primair gepreoccupeerd met de economische aspec-
ten van de problematiek, de oneigenlijke concurrentie in het bijzonder. De vakbond is 
primair georiënteerd op arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.15 Ook de VGT 
etaleert de problematiek primair als een probleem van economische verstoring. Op tweede-
orde niveau is derhalve primair, zeker in de handelingstheorieën van de Fenecon en de 
VGT, een welvaartseconomische redenering te onderscheiden, waarbij een minimalistische 
overheidsopvatting wordt gepropageerd en correctie van marktimperfecties door de over-
heid wordt benadrukt (AOW-redenering). Alleen worden, in plaats van de overheid, de 
branchepartners als de aangewezen marktcorrectors beschouwd.16 In de visie van de werk-
nemersgeleding in de jaren tachtig zitten evenwel ook elementen van een sociale-structuur-
redenering, wanneer in het samenlevingsconcept expliciet aandacht wordt besteed aan een 
betere verdeling tussen arbeid en kapitaal (elementen van een BPY-redenering). Maar omdat 
van verbetering van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de Amsterdamse confec-
tieateliers niet serieus werk wordt gemaakt, prevaleert ook bij de werknemersgeleding een 
nadruk op marktcorrectie (AOW-redenering). 
 Een tegenstander van dergelijke branchemaatregelen is het Inspraakorgaan Turken 
(IOT).17 Het IOT redeneert dat dergelijke maatregelen slechts tot verdere Verelendung van 
de loonconfectie leiden. De posities van zowel de loonconfectionairs als de werknemers in 
de Amsterdamse confectieateliers wordt in de visie van het IOT verder gemarginaliseerd, 
indien de bedrijvigheid in toenemende mate aan GAK-controles onderhevig zou zijn. De 
werkgevers en werknemers in de loonconfectie zouden dan nog verder worden afgeknepen 
door de opdrachtgevers hoger in de productieketen.18 Als de branchemaatregelen worden 
afgekondigd komt er ook een Solidariteitscomité van Confectiearbeiders van de grond. Dit 
comité wijst eveneens op een verslechtering van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
van de werknemers in de confectieateliers.19 In de argumentaties van zowel het IOT als het 
Solidariteitscomité prevaleert op het niveau van rationele keuze een pleidooi voor een her-
verdelende overheid. En in het voorgestane samenlevingsconcept op het niveau van sys-
teemondersteuning wordt getracht te voorkomen dat de positie van arbeiders, kleine on-
dernemers en migranten verslechtert. Ook wordt expliciet inclusie van legale en illegale 
allochtonen bepleit. Derhalve is hier sprake van een BPX1-redenering. 

                                                 
15 Interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens adjunct-directeur van de 
Fenecon d.d. 18-02-2000. 
16 Of de overheid of de sector de marktcorrectie ter hand dient te nemen is een argumentatie op het niveau van 
situationele rechtvaardiging (zie paragraaf 2.1.2).  
17 Het Inspraakorgaan Turken is een samenwerkingsverband van een aantal landelijke organisaties van Turkse 
migranten dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan diverse ministeries, in het bijzonder aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken als coördinator van het minderhedenbeleid. Het IOT participeert in de Landelijk Advies- en 
Overlegstructuur minderhedenbeleid (LAO) onder voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
18 Interview met een medewerker van het Inspraakorgaan Turken d.d. 11-09-1995; zie ook Van Zuthem 1992. 
19 Vrij Nederland, 01-04-1989; Intermediair, 16-06-1989. 
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3.2 Uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
Sinds het midden van de jaren tachtig zijn pleidooien te beluisteren voor uitbreiding van de 
bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector. Sinds 1 juli 1982 is de 
Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) van kracht.20 Deze regeling maakt het mogelijk om de 
hoofdaannemer aansprakelijk te stellen voor de loonbelasting- en premieschulden van 
onderaannemer(s). Doel hiervan is het tegengaan van het opzettelijk niet betalen van de 
premies sociale verzekeringen en loonbelasting in geval van onderaanneming, en daarmee 
het weren van malafide ondernemingen uit bepaalde bedrijfstakken, met name de bouw. 
De regeling lijkt een positief resultaat te hebben op de sanering in bijvoorbeeld de bouw-
sector. In een onderzoek naar het functioneren van de WKA concludeert de Sociale Verze-
keringsraad (SVR) in 1986 dat de invoering van de WKA in 1982 niet alleen voor de frau-
debestrijding, maar ook voor de bonafide ondernemer een belangrijke stap voorwaarts 
blijkt.21 De bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling heeft een algemene werking en geldt 
derhalve formeel ook voor de confectie-industrie. De regeling is evenwel voorzien van een 
uitzonderingsbepaling die luidt dat de regeling niet wordt toegepast indien de werkzaam-
heden waartoe een onderaannemer zich jegens een aannemer heeft verbonden, geheel of 
grotendeels (meer dan 50 procent) worden verricht op de plaats waar de onderneming van 
de onderaannemer is gevestigd.22 De reden voor het treffen van deze uitzonderingsbepaling 
is dat in dat geval het bedrijf van de onderaannemer geacht wordt voldoende verhaal te 
bieden voor de inning van belastingen en sociale premies. Deze uitzonderingsbepaling leidt 
ertoe dat de ketenaansprakelijkheidsregeling de facto niet van toepassing is op de welig 
tierende uitbestedingspraktijken in de confectie-industrie, en dat derhalve de aannemer 
(bijvoorbeeld het confectiebedrijf) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor belasting- en 
premieschuld van de confectieateliers. Voorstellen voor uitbreiding van de bestaande 
ketenaansprakelijkheidsregeling behelzen nu juist het schrappen van deze uitzonderings-
bepaling. 
 Reeds in 1986 dringt het kamerlid Verspaget (PvdA), samen met collega Van Erp 
(VVD), aan op iets als een ketenaansprakelijkheidsregeling voor de problematiek in de 
confectiesector. Op dat moment zijn zij evenwel nog roependen in de woestijn. De zitten-
de coalitieregering van CDA en VVD (Lubbers-II) geeft op hun verzoek een uiterst lauwe 
reactie.23 Wel rommelt het in de Haagse burelen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In 1986 laat dit ministerie het onderzoeksbureau Regioplan van de Uni-
versiteit van Amsterdam onderzoek verrichten naar informele bedrijvigheid. De onder-
zoekers bestuderen de loonconfectie, grafische industrie, het ’wild plakken’, de schoon-
maakbranche, de type- en tekstverwerkingsbranche en ten slotte de koeriersbranche. In 
januari 1987 publiceert het ministerie de resultaten. Daaruit blijkt dat de onderzoekers in 
alle branches ‘zwarte’ en grijze’ activiteiten hebben aangetroffen. Zij becijferen dat 40 tot 

                                                 
20 Deze ketenaansprakelijkheidsregeling is opgenomen in artikel 16b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
(Coördinatiewet) en artikel 35 van de Invorderingswet 1990. Een nadere uitwerking van de regeling is te vinden in 
Hoofdstuk IV van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en voor de Coördinatiewet in het g-rekeningen-
besluit. 
21 Het hoofddoel van de wet, het weren van malafide ondernemingen uit bepaalde bedrijfstakken, lijkt voor een 
aanzienlijk deel bereikt. Gebleken is dat de regeling alleen al in de bouwnijverheid in 1982 naar schatting 150 
miljoen gulden aan premies voor werknemersverzekeringen heeft opgeleverd. Bovendien worden belastingen en 
sociale premies sneller betaald. Na inwerkingtreding van de wet gingen in de bouwnijverheid 40 procent minder 
bedrijven failliet. Bijna driekwart van de (hoofd)aannemers meent dat na invoering van de wet de rust op de 
arbeidsmarkt is toegenomen (SVR 1986). 
22 Zie art. 35, vierde lid, onderdeel a, Invorderingswet 1990 en art. 16b, vierde lid, onderdeel a, Coördinatiewet 
Sociale Verzekering. 
23 Handelingen II, 1992-1993, p. 6835. 
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60 procent van de bedrijvigheid in de loonconfectie zwart is. Tevens concluderen zij dat 
niet zozeer zwart wordt gewerkt door werklozen met een uitkering, maar veeleer door 
mensen met werk en door illegalen. Een van de remedies die de onderzoekers suggereren is 
de uitbreiding van de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector 
(Bloeme & Van Geuns 1987a). Met een verwijzing naar een artikel over dit onderzoek 
stuurt het kamerlid van Es van de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) op 23 juli 1987 het 
kabinet een brief met het verzoek de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
naar de confectiesector te overwegen.24 Maar de reactie daarop van de staatssecretaris van 
Financiën, de minister van Justitie en de staatssecretaris van Sociale Zaken is uitermate 
terughoudend.25 Hoewel van een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de 
confectiesector door het kabinet-Lubbers II uiteindelijk wordt afgezien, betoont het kabi-
net zich wel positief over de werking van de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling.26 
 Een volgende impuls voor uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
vormt de publicatie van het boek C&A, de Stille Gigant, van kledingmultinational tot thuiswerker 
in juni 1989 (Smit & Jongejans 1989).27 De in dit boek geformuleerde kritiek op C&A is 
niet mals: geslotenheid, gebrek aan toegang voor de vakbonden, grote winstmarges, 
multinational. C&A wordt verantwoordelijk gesteld, omdat het bedrijf marktleider is en de 
rest van de markt versnipperd is. In dit rapport wordt ook een expliciete koppeling 
gemaakt tussen praktijken bij C&A en de illegale confectieateliers.28 In het verlengde van de 
kritiek suggere-ren de auteurs onder meer dat er een ketenaansprakelijkheidsregeling moet 
worden inge-voerd waarmee opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het 
rapport wordt breed uitgemeten in de media. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt 
het PvdA-kamerlid Kombrink op 7 juni 1989 in de Tweede Kamer opnieuw schriftelijke 
vragen over de problematiek in de confectiesector. En hij pleit daarbij, in navolging van de 
beleidscon-clusie in het SOMO-rapport, voor invoering van een vorm van 
ketenaansprakelijkheid.29 Hij vraagt de bewindslieden of zij nog steeds van mening zijn dat 
een wijziging van de ketenaansprakelijkheidsregeling niet in aanmerking komt omdat de 
problemen met de confectieateliers een eigen aanpak behoeven. Staatssecretaris Koning 
van Justitie heeft hier-op geen antwoord klaar. Eerst moet hierover interdepartementaal 
overleg worden gevoerd. Maar het Haagse circuit heeft andermaal een prikkel gekregen om 
iets te doen aan de problemen in de confectiesector. Van het demissionaire kabinet-

                                                 
24 Bloeme & Van Geuns 1987b; Aanhangsel van de Handelingen, nr. 320, vergaderjaar 1987-1988. 
25 De coalitie van CDA en VVD in het tweede kabinet-Lubbers is geen voorstander van het wegnemen van de 
uitzonderingsbepaling inzake onderuitbesteding, omdat een verruiming van de toepasbaarheid van de bestaande 
regeling de administratieve lasten van werkgevers zou verhogen. 
26 In een regeringsreactie in 1989 op de evaluatie van de ketenaansprakelijkheidsregeling door de Sociale Verzeke-
ringsraad (SVR 1986) onderstrepen de minister en staatssecretaris van Justitie en de staatssecretaris van Financiën 
de positieve aspecten van de regeling. Zij benadrukken dat ook werkgevers voordeel hebben van deze wet, 
ondanks de licht toegenomen administratieve werkzaamheden voor de bedrijven. Zowel de concurrentie-
verhoudingen als de betrouwbaarheid van de aannemingsbedrijven zijn in een aantal sectoren mede door de wet 
verbeterd, zo betogen zij. Dit heeft de premiedruk in de sectoren positief beïnvloed. Verder is het kabinet het eens 
met de conclusie van de SVR dat het positieve resultaat van de wet eerder lijkt te zijn bereikt doordat veel aanne-
mers beducht zijn voor aansprakelijkstelling voor niet afgedragen premies dan door feitelijke aansprakelijkstelling. 
Het gaat de bewindslieden met name om de preventieve werking. Zij onderstrepen dat deze preventieve werking 
van de regeling nog eens versterkt wordt door het feit dat de aansprakelijkstelling een vaste plaats in het beleid van 
de Belastingdienst en de Bedrijfsverenigingen heeft gekregen (Staatscourant , 03-04-1989). 
27 De auteurs van dit boek zijn verbonden aan de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) 
in Amsterdam. 
28 Intermediair, 16-06-1989. 
29 Aanhangsel van de Handelingen, nr. 687, vergaderjaar 1988-1989. Kombrink verwijst daarbij naar een tweetal 
berichten in Vrij Nederland, 01-04-1989 en de Volkskrant, 30-05-1989. Zie ook de Volkskrant, 06-06-1989. 
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Lubbers II (1986-1989) valt niet veel meer te verwachten.30 Maar het kabinet-Lubbers III 
(1989-1994) pakt de zaak voortvarend aan. 
 In de hierboven opgesomde pleidooien is de volgende tweede-orde redenering te 
onderscheiden. De uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid wordt geacht bij te dragen aan 
de samenleving als geheel, aan het algemeen belang, doordat met de regeling wordt gesti-
muleerd dat alle belasting- en premieplichtige ondernemers in de confectiesector hun 
aandeel aan ‘s lands schatkist bijdragen. Zodoende wordt verhinderd dat ondernemers 
oneigenlijk concurrentievoordeel kunnen behalen door geen belastingen en sociale premies 
af te dragen. Daarmee wordt de economische vitaliteit in de sector bevorderd, hetgeen ten 
goede komt aan de samenleving als geheel. De overheid wordt in deze opvatting geconcep-
tualiseerd als de actor die het falen van de markt moet corrigeren. De nadruk ligt op effec-
tiviteit en efficiëntie. Geredeneerd wordt in termen van kosten en baten. Invoering van de 
regeling alsmede de uitvoering en handhaving daarvan kosten geld. Maar gesuggereerd 
wordt dat deze uitgaven ruimschoots worden gecompenseerd door gederfde inkomsten in 
de vorm van niet betaalde belasting- en premiebijdragen. Baten worden vooral verwacht 
van de preventieve werking van de regeling. De uitvoering van de regeling wordt nauwelijks 
geproblematiseerd. In deze argumentatie overheerst derhalve een welvaartseconomische 
redenering (AOW-redenering). 
 De hierboven genoemde voorstanders van uitbreiding van de ketenaansprakelijk-
heidsregeling naar de confectiesector voeren evenwel ook een pleidooi voor een herverde-
lende overheid. Zij beogen met de wijziging van de regeling de malafide praktijken te 
reduceren door de ‘grote jongens’ in de sector op te schepen met een dreiging van aanspra-
kelijkheid. Zo willen zij de problematiek bij de oorsprong aanpakken. Het zouden immers 
de hoofdaannemers zijn die de vruchten plukken van de goedkope en flexibele aanbeste-
dingsmogelijkheden en zodoende de malafide praktijken in de loonconfectie in stand 
houden. Met invoering van de wijziging wordt ernaar gestreefd om niet de petty bourgeoisie in 
de confectieateliers aan te pakken en nog minder om de werknemers de dupe te laten zijn 
van overheidsmaatregelen. Primair wordt beoogd de sector te saneren door aansprakelijk-
stelling van de hoofdaannemers. De kleine ondernemers noch de kleine werknemers 
verdienen de eerste aanval, maar veeleer de ondernemingen die in een meer invloedrijke 
positie in de productieketen staan, te weten de (hoofd)aannemers en opdrachtgevers. In het 
welhaast klakkeloos trekken van parallellen tussen de bouw- en de confectiesector wordt 
voorbij gegaan aan de massale aanwezigheid van Turken in de bedrijvigheid. Het gaat hier 
om een BPY-redenering. Omdat primair de effectiviteit en efficiëntie van het aanpakken van 
een probleem van marktverstoring wordt benadrukt, domineert evenwel een welvaarts-
economische redenering (AOW-redenering) in het pleidooi voor uitbreiding van de keten-
aansprakelijkheidsregeling. 
 Het tweede kabinet-Lubbers is niet geporteerd voor uitbreiding van de ketenaan-
sprakelijkheidsregeling. De problematiek van de loonconfectie heeft geen prioriteit en de 
coalitie van CDA en VVD ziet liever zelfregulerende maatregelen vanuit de branche. Ook 
hier prevaleert een welvaartseconomische redenering, met dien verstande dat het kabinet 
van mening is dat niet de overheid, maar de sociale partners in eerste instantie de aange-
wezen actoren zijn om orde op zaken te stellen.31 
 Hoewel de werkgeversvereniging Fenecon al sinds de tweede helft van de jaren 
tachtig voorstander zou zijn van een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling, 

                                                 
30 Op 3 mei 1989 komt er een einde aan bijna zeven jaar samenwerking tussen CDA en VVD onder minister-
president Lubbers. De VVD-fractie kan zich niet vinden in het door het kabinet genomen besluit over afschaffing 
van het reiskostenforfait. 
31 Of de overheid of de sector de marktcorrectie ter hand dient te nemen is een argumentatie op het niveau van 
situationele rechtvaardiging (zie paragraaf 2.1.2).  
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wordt in kringen van de Fenecon eind jaren tachtig herhaaldelijk geklaagd dat uitbreiding 
van de ketenaansprakelijkheidsregeling leidt tot onevenredige lastenverzwaring voor con-
fectieproducenten.32 Alleen wanneer ook een opdrachtgevers- en/of kopersaansprakelijk-
heid wordt gerealiseerd, zouden de confectiewerkgevers de verhoogde lasten willen accep-
teren. Door een regeling in te voeren die alleen lastenverzwaring voor de producenten tot 
gevolg heeft, zou de overheid zelf marktimperfecties in de hand helpen. En marktimperfec-
ties moet de overheid nu juist tegengaan (AOW-redenering). 
 Een woordvoerder van een groep Turkse loonconfectionairs pleit in de tweede 
helft van de jaren tachtig voor uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de 
con-fectiesector, mits daarbij aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste 
dienen volgens de loonconfectionairs ook de grootwinkelbedrijven zoals C&A en P&C 
aansprake-lijk te worden gesteld. Ten tweede zijn de loonconfectionairs van mening dat de 
overheid een verplichting moeten invoeren om 30 procent van de kledingproductie in 
Nederland aan te besteden. Zij betogen dat met deze maatregel een vlucht naar het 
buitenland kan worden voorkomen.33 Hier is sprake van een pleidooi voor een 
herverdelende overheid op het niveau van rationele keuze, waarbij in het voorgestane 
samenlevingsconcept de positie van kleine ondernemers (kleinkapitaal) wordt beschermd 
tegen de invloed van machtige op-drachtgevers (grootkapitaal) (BPY-redenering). 
 
 
 
3.3 Intensivering van handhavingsbeleid 
 
Al in de eerste helft van de jaren tachtig worden een aantal malen per jaar invallen gedaan 
in confectieateliers waarover aanwijzingen bestaan dat er illegalen werken, dat er zwart 
wordt gewerkt, of dat er mensen met uitkeringen werken. Bij deze invallen werken de 
Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en de GSD samen.34 
 In 1985 wordt sterk ingezet op de handhaving van regelgeving in de 
confectieateliers. De Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging, het GAK, de GSD, de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Loontechnische Dienst (LTD) en de politie 
proberen tot een gezamenlijke aanpak te komen om de confectieateliers op een zo effectief 
mogelijke wijze aan een onderzoek te onderwerpen.35 Het primaire doel van deze 
uitgebreide controle-activiteiten is de bestrijding van belasting- en premieontduiking en 
steunfraude. De contro-lerende instanties leggen aanslagen van belastingen en sociale 
premies op, zetten waar nodig sociale uitkeringen stop en vorderen geld terug. Zo trachten 
zij de bijdrage aan de schatkist te verhogen. Maar de betrokken diensten hebben, de 
intensieve samenwerking ten spijt, vele problemen om eigenaren te traceren en de 

                                                 
32 Interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens adjunct-directeur van de 
Fenecon d.d. 18-02-2000. 
33 Interview met een confectionair die in de periode 1988-1996 optreedt als woordvoerder van de Turkse loon-
confectionairs d.d. 10-06-1996. 
34 In concreto gaat het om de Afdeling Bijzondere Controle van de GSD in Amsterdam die is belast met onder-
zoeken naar vermeende frauduleuze handelingen door uitkeringsgerechtigden in kader van Algemene Bijstands-
wet, Rijksgroepsregeling werkloze werknemers of de Wet Werkloosheidsvoorziening. Tap (1983) maakt ook 
melding van betrokkenheid van de Vreemdelingenpolitie en de Loontechnische Dienst. 
35 De Loontechnische Dienst (LTD) ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) en houdt toezicht op een aantal wetten, waaronder de Wet op het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten en de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW). Op grond van de WABW is het verboden een 
vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder vergunning van de minister van SZW. De LTD heeft de looncon-
fectie altijd sterk in de gaten gehouden (Tap 1983: 52). De politie ondersteunt de onderzoeksactiviteiten van de 
overige controlerende instanties. 
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heffingen en boetes te innen.36 Na teleurstellende resultaten worden de controleactiviteiten 
verminderd. 
 In de tweede helft van de jaren tachtig pogen de LTD en – vanaf 1987 – de Dienst 
Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) in toenemende mate te controleren op illegale 
tewerkstelling in de loonconfectie. Ook trachten deze diensten de samenwerking met 
andere handhavingsinstanties te bevorderen teneinde zoveel mogelijk inzicht te ontwikke-
len in de ondoorzichtige confectiebranche.37 Een speciaal team van de DIA maakt in de 
periode 1987-1988 een inventarisatie van de productielijnen in de confectieketen om 
zodoende de echte profiteurs te achterhalen. Het team staat een grondige aanpak van de 
problematiek voor ogen. Maar volgens een betrokken medewerker van de DIA heeft dit 
initiatief aanvankelijk weinig resultaat omdat de instanties met een ‘collecterende functie’ (te 
weten de Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en de GSD) vooral gericht zijn op een 
snelle aanpak van de grote fraudeurs en het binnenhalen van geld.38 
 In het voorjaar van 1989 intensiveren de DIA, de Bedrijfsvereniging, de Belasting-
dienst, de GSD en de politie opnieuw de controles.39 De DIA is hierachter de drijvende 
kracht. In het kader van de zelfregulerende branchemaatregelen in 1989 is de Vakraad voor 
de Confectie-industrie met de DIA overeengekomen de opsporing van illegale tewerk-
stelling in de loonconfectie te intensiveren.40 Maar door het relatief geringe aantal acties, de 
beperkte capaciteit van onder meer de DIA, het beperkte juridische instrumentarium om 
de opdrachtgever aan te pakken en de ondoorzichtigheid van de bedrijvigheid, weten de 
diensten weinig uit te richten tegen de wildgroei van de ateliers.41 Volgens de DIA hebben 
de acties wel zin. De invallen gaan ‘rondzingen’. Daarmee ontstaat preventieve werking en 
kan een ‘aanzuigende werking’ op buitenlandse werknemers worden tegengegaan.42 
 De intensivering van de handhavingsinitiatieven wordt bepleit met een welvaarts-
economische redenering, die behelst dat belasting- en steunfraude de frauderende bedrijven 
een oneigenlijk concurrentievoordeel opleveren, dat de overheid de marktimperfecties 
moet corrigeren en dat het spel volgens de heersende spelregels moet worden gespeeld 
(AOW-redenering). 
 Onder de voorstanders van handhavingsbeleid is het de DIA die ook nadrukkelijk 
een sociale-structuurredenering volgt. Voor de DIA is het belangrijkste argument om 
illegale tewerkstelling tegen te gaan, dat werkzoekenden (autochtonen en legale alloch-
tonen) niet aan het werk kunnen wanneer illegale allochtonen hun plaats innemen. Op deze 
manier zouden reguliere arbeidsplaatsen verloren gaan. De DIA beoogt met de geïntensi-
veerde handhaving van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers derhalve niet alleen het 
informele segment in de productie te reduceren, maar ook de zogeheten ‘aanzuigende 

                                                 
36 Algemeen Politieblad, nr. 26, 20-12-1986. 
37 Op 1 mei 1987 neemt de nieuw opgerichte DIA de controleactiviteiten in het kader van de Wet Arbeid Buiten-
landse Werknemers (WABW) over van de Loontechnische Dienst. De DIA controleert op het terrein van de 
arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorzieningen en sociale zekerheid. De belangrijkste taak is evenwel de opsporing 
van overtredingen van de WABW, niet alleen in de confectie, maar ook in de horeca, de schoonmaaksector en de 
agrarische sector. 
38 Interview met de betrokken medewerker van de LTD en de DIA d.d. 20-11-1995. Overigens wordt het door de 
DIA gesuggereerde meersporenbeleid uiteindelijk geformaliseerd in de aanpak van de confectiefraude die de rege-
ring in 1993 aan de Kamer presenteert (zie de hoofdstukken 4 en 5). 
39 de Volkskrant, 30-05-1989; Het Parool, 06-05-1989. 
40 Zie paragraaf 3.1 voor een uiteenzetting over de zelfregulerende branchemaatregelen. 
41 Het ontbreekt de controlerende en opsporende diensten aan juridische instrumenten. De opdrachtgever kan 
niet worden aangepakt op basis van valsheid in geschrifte omdat door het atelier geen belastingen en sociale pre-
mies worden betaald. Er bestaat geen mogelijkheid van privaatrechtelijke aansprakelijkstelling. En de bestaande 
ketenaansprakelijkheidsregeling stelt als voorwaarde voor aansprakelijkstelling dat de productie grotendeels moet 
plaatsvinden bij de opdrachtgever. 
42 de Volkskrant, 30-05-1989. 
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werking’ van illegale immigranten te voorkomen.43 Immers, onvoldoende handhavings-
initiatieven zouden de weg vrijmaken voor een grote ‘toestroom’ van illegale gelukzoekers 
op de arbeidsmarkt. En juist aan een dergelijke ongebreidelde stroom van immigranten 
moet paal en perk worden gesteld door een restrictief immigratiebeleid, zo wordt binnen de 
DIA gesteld. Een restrictief immigratiebeleid wordt als noodzakelijk beschouwd voor de 
integratie, onder meer in de sfeer van de arbeidsmarkt, van legale nieuwkomers en hun 
nakomelingen. De DIA pleit hiermee op het niveau van rationele keuze voor een herver-
delende overheid. Zij gaat uit van een samenlevingsconcept waarbij expliciet gepleit wordt 
voor inclusie van autochtonen en legale allochtonen enerzijds en exclusie van illegale 
allochtonen anderzijds. In zijn handhavingsinitiatieven benadrukt de DIA evenwel ook dat 
ondernemers geen voordeel mogen hebben van het clandestien tewerkstellen van illegalen. 
In kringen van de DIA wordt doorgaans met klem benadrukt dat de DIA zich uitsluitend 
richt op werkgeversfraude en nadrukkelijk niet op werknemersfraude. ‘We zijn niet uit op 
illegalenjacht,’ aldus het hoofd van de DIA.44 In deze nadruk op het tegengaan van onei-
genlijk concurrentievoordeel als gevolg van illegale tewerkstelling schuilt eveneens een 
welvaartseconomische redenering. De DIA volgt derhalve een gemengde AOW-/BPX2-
redenering. 
 Tegenstanders van intensivering van handhavingsbeleid zijn doorgaans de 
voorstan-ders van gedogen. Zie hiervoor de volgende paragraaf. 
 
 
 
3.4 Gedogen: bewust afzien van handhaving van regelgeving 
 
Eind jaren tachtig pleiten diverse actoren publiekelijk voor gedogen. Van gedogen is sprake 
wanneer in een bepaalde context bewust wordt afgezien van de (intensivering van) hand-
having van regelgeving.45 Hierbij kan het gaan om gedogen van arbeidsomstandigheden, 
gedogen van ontduiking van belasting- en premiebetaling, gedogen van de aanwezigheid 
van illegale werknemers, et cetera. 
 Eind 1988 oppert de Amsterdamse burgemeester Van Thijn de confectieateliers 
ongemoeid te laten voor zover er geen sprake is van ernstige strafbare feiten. Hij prefereert 
nadrukkelijk een gedoogbeleid ten aanzien van de illegale werknemers in de branche boven 
een stringent handhavingsbeleid. Hij vreest namelijk dat als gevolg van een nadruk op 
handhaving duizenden werknemers uit de confectieateliers op straat komen te staan.46 
Volgens Van Thijn is sluiten van illegale confectieateliers niet ‘opportuun’, omdat er sprake 
is van langdurige werkloosheid onder migranten en voor hen de informele bedrijvigheid 
kan fungeren als een opstap naar legaliteit. Opportuniteit betekent in zijn ogen dat gezags-
dragers en handhavingsorganisaties niet alles kunnen aanpakken en derhalve noodgedwon-
gen zijn om keuzes te maken. In dat verband vergelijkt hij het gedoogbeleid ten aanzien 
van de confectieateliers met het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. De burgemeester 
wil de werkzaamheden van de illegale werknemers in de confectieateliers ontzien om de 

                                                 
43 Interview met de betrokken medewerker van de LTD en de DIA d.d. 20-11-1995; de Volkskrant, 30-05-1989. 
44 Het Parool, 06-05-1989. 
45 Wanneer in de eerste helft van de jaren tachtig de bedrijvigheid grotendeels op zijn beloop wordt gelaten is 
gedogen mijns inziens nagenoeg niet aan de orde. De confectieateliers worden aanvankelijk nauwelijks geproble-
matiseerd. In die periode gaat het veeleer over standaard werkprocedures van controle- en opsporingsorganisaties 
die in relatie tot de booming business in de loonconfectie de facto resulteren in een laissez-faire beleid. 
46 Het Parool, 06-05-1989. 
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werkgelegenheid van migranten te behouden en te bevorderen. Hij benadrukt daarbij dat 
wel de ‘criminele’ illegalen worden aangepakt.47 
 Dit gedoogstandpunt is eind jaren tachtig geen noviteit maar een al langer 
bestaande praktijk. Sinds zijn aantreden in 1983 is Van Thijn als hoofd van de politie en 
voorzitter van het driehoeksoverleg betrokken bij de problematiek van de Amsterdamse 
confectie-ateliers.48 En in die positie heeft hij bewust de bedrijvigheid op zijn beloop 
gelaten. Onder zijn voorzitterschap voert het Amsterdamse driehoeksoverleg, het 
geïnstitutionaliseerde overleg tussen de burgemeester, de korpschef en de Amsterdamse 
hoofdofficier van justi-tie, een gedoogbeleid. Dit beleid is overigens nooit geformaliseerd; 
de visie van het drie-hoeksoverleg inzake het gedogen van de confectieateliers is nooit in de 
gemeenteraad gepasseerd.49 Van Thijn illustreert zijn visie op pragmatisch gedogen als 
volgt: 
 

‘Ik was huiverig voor formeel beleid. Ik was bang dat zo gauw je beleid gaat ontwikkelen je 
er ook een stuk bureaucratie op moet loslaten. Hier was sprake van een van de vele vormen 
van pragmatisch gedoogbeleid. Er werd geen beleid gevoerd. Er werd al een overproductie 
aan beleid gevoerd. (...) Schaeffer zei altijd al: “Wordt er beleid gevoerd of hebben we erover 
nagedacht?” Welnu, hier hebben we over nagedacht!’50 

 
Wanneer nu in de tweede helft van de jaren tachtig luid wordt gehamerd op de noodzaak 
om regelovertreding aan te pakken en illegale tewerkstelling te sanctioneren, mengt de 
burgemeester zich met zijn standpunt in het publieke debat. Hij betoont zich overtuigd van 
de noodzaak illegale tewerkstelling in de Amsterdamse loonconfectie te gedogen. En op 
zijn instigatie is het driehoeksoverleg unaniem dezelfde mening toegedaan. 
 De Amsterdamse wethouder die direct betrokken is bij de bedrijvigheid in de 
Amsterdamse confectieateliers heeft wel enige moeite met de suggestie voor een gedoog-
beleid, maar plaatst het begripsvol in de context van een explosief stijgende werkloosheid 
in de Amsterdamse regio in de jaren tachtig: 
 

‘[Z]o’n opmerking van Van Thijn, van nou wees blij dat die mensen wat doen, past dan prima in 
dat tijdsbeeld. Alleen ik had daar als wethouder (…) grote moeite mee. Ik móest daar moeite 
mee hebben. Ja, het kan toch niet zo de bedoeling zijn dat mensen wat doen, maar ze betalen 
maar de helft van het minimumloon, of ze betalen geen premies enzo. Ja, waarom moeten al die 
andere mensen dan wel premies betalen? Die werkgevers kwamen dus klagen en zeiden van ja, 
onderlinge concurrentie en dan verdien je niks. Het tijdsbeeld is er eentje van blij dat er iets 
gebeurt.’51 

 
De wethouder voelt zich evenwel niet geroepen om iets aan het feitelijke gedoogbeleid ten 
aanzien van illegalen te doen. Wanneer de Vreemdelingendienst en het ministerie van Justitie 
inzake de illegalenproblematiek geen serieuze initiatieven nemen, kan van het gemeente-
bestuur niet verwacht worden ijverig te worden op dit terrein, zo luidt zijn redenering. 
 

                                                 
47 Interview met Van Thijn, burgemeester in de periode 1983-1994, d.d. 20-03-2000. 
48 Ed van Thijn treedt op 16 juni 1983 aan als burgemeester van Amsterdam. Zijn voorganger Wim Polak heeft 
het burgemeestersambt bekleed in de periode 1977-1983. 
49 Interview met Van Thijn, burgemeester in de periode 1983-1994, d.d. 20-03-2000. 
50 Interview met Van Thijn, burgemeester in de periode 1983-1994, d.d. 20-03-2000. 
51 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
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‘Amsterdam had in termen van illegalenbeleid altijd een hele laconieke houding zo van nou ja 
dat is ons probleem niet. De rijksoverheid had een beleid dat op papier heel streng was, maar in 
de praktijk gewoon geen donder voorstelde.’ 52 

De wethouder is geen uitgesproken voorstander van gedogen. Maar hij stelt zich evenmin op 
als een uitgesproken tegenstander van gedogen en legt de informeel opererende confectie-
ateliers de facto geen strobreed in de weg. 
 Ook andere actoren pleiten voor gedogen. Het IOT bijvoorbeeld doet een oproep 
om geen razzia’s te houden in de Amsterdamse loonconfectie (IOT 1989). Daarmee wordt 
een intensivering van handhavingsbeleid in sfeer van illegale tewerkstelling en illegaal ver-
blijf afgewezen. Voorts roepen ook de onderzoekers Bloeme en Van Geuns (1987a; 1987b) 
op om niet te jagen op werknemers maar op opdrachtgevers. En daarmee wijzen ook zij 
intensivering van handhaving in de sfeer van illegale tewerkstelling en illegaal verblijf van 
de hand. 
 Dergelijke suggesties om te gedogen worden alle gekenmerkt door een pleidooi 
voor een herverdelende overheid op het niveau van de rationele keuze. In de voorgestane 
maat-schappijvisie op het niveau van systeemondersteuning wordt een betere verdeling 
bepleit tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds. Tevens wordt 
de inclu-sie van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen benadrukt. De 
voorstanders van gedogen volgen derhalve een BPX1-redenering. 
 Het moge duidelijk zijn dat de critici van het Amsterdamse gedoogbeleid de in de 
vorige paragraaf besproken voorstanders van (intensivering van) handhaving zijn, zoals de 
Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging, het GAK, de GSD, de FIOD en de DIA. Deze 
diensten volgen een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering) inzake de maat-
schappelijke kosten van steun- en belastingfraude. 
 In de nadruk van de DIA op het tegengaan van de ‘aanzuigende werking’ is 
eveneens een BPX2-redenering te traceren. Het is deze dienst te doen om bevordering van 
de werk-gelegenheid onder de legale werklozen (autochtonen en allochtonen). De DIA staat 
met zijn AOW-/BPX2-redenering lijnrecht tegenover de gedoogvoorstellen. Illustratief is de 
wijze waarop een DIA-medewerker zijn ongenoegen uit over het gedoogpleidooi van 
burgemees-ter Van Thijn: 
 

‘Ik druk me voorzichtig uit als ik zeg dat ik wel even met m’n oren heb staan klapperen toen 
ik dat [uitlatingen van Van Thijn] hoorde. Eigenaars van ateliers hangen dat verhaal ook altijd 
op: dat ze hier geen personeel kunnen krijgen, en dus wel illegalen moeten nemen. Maar dat 
is de zaak natuurlijk omdraaien. Dat ze hier niemand kunnen krijgen is natuurlijk het gevolg 
van de slechte arbeidsomstandigheden die ze zelf hebben gecreëerd. Trouwens: er wordt niet 
eens onder Nederlanders geworven. Zo’n eigenaar stapt gewoon een of ander koffiehuis in 
(…) Er wordt ook wel actief geworven in Turkije zelf. En wat mensen als Van Thijn ook 
vergeten, is dat hele circuit de bv Nederland miljoenen kost aan loonbelasting en premies die 
niet worden afgedragen, plus nog eens dat de werknemers ook uitkeringen ontvangen.’53 

 
De betrokken bondsbestuurder voor de Industriebond FNV, tevens bestuurslid van de 
Vakraad, is evenmin te spreken over het gedoogstandpunt van de burgemeester: 
 

‘Eerst is ons standpunt opruimen. (…) Zo willen we de mensen niet laten werken. Maar daar 
zijn we snel van teruggekomen. We kregen geen medewerking van niemand. Er werden geen 

                                                 
52 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
53 Het Parool, 06-05-1989. 
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opsporings- en vervolgingsactiviteiten ondernomen. En de burgemeester tolereert de uitbui-
ting. De burgervader laat de misstanden voortbestaan!’54 

 
Ook van andere sociaal-democraten krijgt de PvdA’er Van Thijn geen bijval voor zijn 
gedoogstandpunt. De sociaal-democraten staan doorgaans (impliciet) handhaving van 
regelingen voor als het gaat om de bescherming van arbeid. Zij propageren een herverde-
lende overheid die actief ijvert voor een betere maatschappelijke verdeling tussen arbeid 
enerzijds en kapitaal anderzijds. Omdat zij daarbij doorgaans geen uitspraken doen over de 
positie van allochtonen, volgen deze sociaal-democratische tegenstanders van gedogen een 
BPY-redenering. 
 
 
 
3.5 Ondersteuning van bedrijvigheid en stimulering van etnisch 

ondernemerschap 
 
Eind jaren tachtig zet het tweede kabinet-Lubbers een beleidslijn uit waarin de bevordering 
van ‘etnisch ondernemerschap’ centraal staat. Dit beleid is erop gericht de bijdrage van 
allochtone ondernemers aan de economische groei en werkgelegenheid te vergroten en 
daarmee tevens de achterstandspositie op het gebied van ondernemerschap te verminderen. 
In wezen markeert deze belangstelling een klimaatverandering ten gunste van particulier 
initiatief en ondernemerschap. De eigen verantwoordelijkheid en het probleemoplossende 
vermogen van de markt en het georganiseerde bedrijfsleven staan voorop. De overheid 
wordt geacht een complementaire rol te spelen.55 Daarbij geldt dat bedrijven moeten opere-
ren met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving teneinde oneerlijke concurren-
tie te voorkomen. De propagandisten van etnisch ondernemerschap zijn de beleidsmakers 
minderhedenbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en de betrokken beleids-
makers op het ministerie van Economische Zaken. Het is opmerkelijk dat zij in het kader 
van hun initiatieven geen enkele keer refereren aan de Amsterdamse confectieateliers. 
Vanwege de vermeende malafide praktijken kan de Amsterdamse bedrijvigheid volgens hen 
niet figureren als een succesvol voorbeeld van etnisch ondernemerschap. In het pleidooi 
voor de bevordering van etnisch ondernemerschap schuilt een BPX2-redenering met ele-
menten van een AOW-redenering. 
 Alleen het IOT legt in een advies expliciet een link tussen etnisch ondernemerschap 
en de bedrijvigheid in de Amsterdamse loonconfectie (IOT 1989). Ook benadrukt het IOT 
dat etnische ondernemers te maken hebben met discriminatie door banken en daardoor 
achterblijven bij hun niet-etnische collega’s. In de argumentatie van het IOT is een sociale-
structuurredenering te onderkennen, waarbij een betere verdeling wordt gepropageerd tus-

                                                 
54 Interview met de voormalige bondsbestuurder voor de Industriebond FNV, tevens bestuurslid van de Vakraad 
voor de Confectie-industrie d.d. 02-03-2000. 
55 Reeds in de regeringsverklaring kondigt het tweede kabinet-Lubbers, een coalitie van CDA en VVD, aan een 
samenhangend beleid te gaan voeren ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze aankondiging 
resulteert onder meer in de nota Ruim Baan voor Ondernemen, 25-11-1987, Kamerstukken II, 1987-1988, 20324, nrs. 1-
2. Ook raakt het kabinet geïnteresseerd in ondernemerschap van allochtonen. Als beginpunt voor de beleidsont-
wikkeling laat het ministerie van Economische Zaken in de periode 1986-1988 een onderzoek uitvoeren naar ‘de 
factoren die deelname aan het zelfstandig ondernemerschap en het gebruik van op het ondernemerschap gerichte 
voorzieningen kunnen verklaren’ (Van den Tillaart & Reubsaet 1988). Op basis van de resultaten kondigen de 
bewindslieden een specifiek beleid aan in aanvulling op het generieke MKB-beleid. In wezen wordt hiermee een 
samenwerking tot stand gebracht tussen de koker van het MKB-beleid en de koker van het minderhedenbeleid 
(Kabinetsstandpunt inzake het ondernemerschap van personen uit etnische minderheidsgroepen, ’s-Gravenhage, 27-04-1989). 
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sen klein- en grootkapitaal en politieke inclusie wordt bepleit voor autochtonen en – legale 
en illegale – allochtonen (BPX1-redenering). 
 In de jaren tachtig worden diverse suggesties gedaan om de bedrijvigheid in de 
Amsterdamse loonconfectie te begeleiden en te ondersteunen. De partijen in de Vakraad 
voor de Confectie-industrie zeggen in het kader van de zelfregulerende branchemaatregelen 
uit 1989 voornemens te zijn om illegaal opererende confectieateliers door middel van 
scholing naar de legaliteit te begeleiden (BPX1-redenering met elementen van een AOW-
redenering). 
 De betrokken wethouder met de portefeuilles Sociale Zaken en Minderhedenbeleid 
in Amsterdam juicht uit werkgelegenheidsmotieven het Turkse ondernemerschap in de 
loonconfectie toe. Al in het begin van de jaren tachtig is hij bereid deze sector te ondersteu-
nen. In overleg met een vereniging van Turkse werkgevers worden enkele ondersteunings-
suggesties besproken. In deze initiatieven schuilt een pleidooi voor een herverdelende 
overheid, waarin een politiek-economische solidariteit wordt benadrukt met insluiting van 
autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). Wanneer de 
vereniging van confectionairs van het toneel verdwijnt, raken ook de ondersteunings-
initiatieven in het slop.56 Twijfels over betrokkenheid bij malafide praktijken doen de 
wethouder voorts afzien van verdere ondersteuningsinitiatieven (AOW-redenering).57 
 Een groep van loonconfectionairs die zich medio jaren tachtig in het politieke 
debat mengt, beschouwt het tegengaan van discriminatie door banken als een uitermate 
relevante stap in de bevordering van etnisch ondernemerschap. Immers, met een meer 
soepele kredietverlening zouden Turkse bedrijven meer gelden ter beschikking staan om te 
investe-ren in mensen en machines. En met dergelijke investeringen, zo menen de 
ondernemers, zouden zij zelf kunnen snijden, ontwerpen en verkopen. Hierdoor zouden zij 
minder afhankelijk worden van de ‘Nederlandse’ schakels in de uitbestedingsketen (Van 
Zuthem 1992: 26). Hier benadrukken de confectionairs een meer rechtvaardige verdeling 
tussen groot- en kleinkapitaal en bepleiten zij tegelijkertijd inclusie van autochtonen, legale 
allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 
 
 
3.6 Legaliseren van illegalen in de confectiebranche 
 
In de tweede helft van de jaren tachtig zijn voorstanders van legaliseren te onderkennen. 
Het gaat hier om het Solidariteitscomité van Confectiearbeiders, dat in 1989 van de grond 
is gekomen, en Stichting Opstand. Volgens het Solidariteitscomité van Confectiearbeiders 
zou legalisering van de illegalen in de confectieateliers de tussenhandel en de detaillisten 
dwingen met kleinere winstmarges genoegen te nemen.58 Ook in vakbondskringen wordt 
gepleit voor legalisering. Zo staat een districtsbestuurder van de Industriebond FNV in de 
tweede helft van de jaren tachtig legalisering voor, omdat de confectiearbeiders alleen in de 
hoedanigheid van legale werknemers langs de weg van de Nederlandse vakbeweging 
kunnen ijveren voor betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.59 Ook de bondsbe-
stuurder van de Industriebond FNV, tevens participant in de Vakraad voor de Confectie-
industrie, betoont zich in de tweede helft van de jaren tachtig publiekelijk als een voor-
stander van legalisering, omdat volgens hem de werknemers alleen met een legale status 
naar buiten kunnen treden en hun eisen kracht kunnen bijzetten. Aan legalisering verbindt 
                                                 
56 Tap 1983; interview met de betrokken ambtenaar op het Amsterdamse stadhuis d.d. 19-01-1995. 
57 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
58 Vrij Nederland, 01-04-1989. 
59 de Volkskrant, 30-05-1989. 
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hij wel enkele voorwaarden. Zo zouden werknemers minimaal zo’n vier tot vijf jaar in 
Nederland moeten werken, van onbesproken gedrag moeten zijn, aan alle wettelijke eisen 
moeten voldoen, belastingen en sociale premies moeten afdragen, et cetera. Maar binnen de 
uitgebreide Vakraad wordt sterk afwijzend gereageerd op zijn suggestie. Volgens een mede-
werker van de DIA zou melding van legalisering in een Turkse krant Turken ‘met 
busladingen tegelijk’ naar Nederland doen afreizen. Over deze terechtwijzing merkt de 
betrokken bondsbestuurder op: ‘Het was of ik vloekte in de kerk.’60 
 Een groep Turkse loonconfectionairs pleit in 1985 eveneens voor tijdelijke lega-
lisering. Volgens de ondernemers zouden buitenlandse vakarbeiders tijdelijk in Nederland 
moeten kunnen werken totdat het Nederlandse opleidingspotentieel afdoende is (Van 
Zuthem 1992: 26). 
 Met de pleidooien voor legalisering wordt gestreefd naar verbetering van de positie 
van illegalen in de loonconfectie, met name van de illegale werknemers. Hier is op het 
niveau van rationele keuze een pleidooi voor een herverdelende overheid te onderkennen, 
waarbij op het niveau van systeemondersteuning een betere verdeling tussen arbeid en 
kapitaal wordt benadrukt, en tevens politieke inclusie van autochtonen, legale allochtonen 
en illegale allochtonen wordt bepleit (BPX1-redenering). 
 Wanneer de vakbeweging vervolgens afziet van legalisering, alleen voor de legale 
werknemers in de confectiesector opkomt en zich inzake de aanpak van de confectieateliers 
voegt naar de positie van de werkgeversgeleding, de DIA en het GAK, volgt zij enkel nog 
een AOW-redenering met elementen van een BPY-redenering. 
 
 
 
3.7 Bemiddeling van legale arbeidskrachten 
 
Ten slotte doet een groep van (Turkse) loonconfectionairs de suggestie om in samen-
werking met het Arbeidsbureau werklozen op te leiden tot confectiewerker, zodat zij zich 
in drukke perioden niet langer genoodzaakt zien een beroep te doen op vakarbeiders uit 
Turkije (Van Zuthem 1992: 26). Dit voorstel wordt bepleit met een sociale-structuur-
redenering, waarbij in het samenlevingsconcept expliciet aandacht wordt besteed aan de 
solidariteit tussen arbeid en kapitaal (BPY-redenering). Aspecten van in- en exclusie worden 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
 
 
3.8 Wel en niet gerealiseerde oplossingsrichtingen in de periode 1980-1989 
 
Hierboven heb ik besproken welke de diverse gesuggereerde eerste-orde oplossings-
richtingen zijn ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1989 
en welke tweede-orde redeneringen deze verschillende suggesties vergezellen. In deze 
paragraaf zet ik op een rijtje wat er van deze suggesties terechtkomt. Ik bespreek welke 
oplossingsrichtingen, bepleit met welke redeneringen, in deze periode in concreet beleid 
worden omgezet, welke oplossingsrichtingen concrete beleidsvoorstellen worden en welke 
suggesties (nog) niet worden gehonoreerd. 
 

                                                 
60 Interview met de betrokken bondsbestuurder voor de Industriebond FNV d.d. 02-03-2000. Opmerkelijk is dat 
legalisering in de tweede helft van de jaren tachtig als ‘vloeken in de kerk’ wordt beschouwd, terwijl in 1980 nog 
een regularisering van ‘illegalen’ plaats had (Van Groenendael 1986). 
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Redeneringen in gerealiseerde beleidsvoorstellen 
 
• De Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging, het GAK, de GSD en de FIOD benadruk-

ken vanaf het midden van de jaren tachtig zo nu en dan, met pieken rond 1985 en in 
mindere mate rond 1989, het belang van de bestrijding van belasting- en steunfraude 
(AOW-redenering). 

• Vanaf 1983 gedoogt de Amsterdamse driehoek de praktijken in de Amsterdamse con-
fectieateliers teneinde de werkgelegenheid voor allochtonen en illegalen te behouden 
(BPX1-redenering). De nadruk van controlerende en opsporende instanties op de 
bestrijding van belasting- en steunfraude (AOW-redenering) en de argumentatie van de 
DIA om ‘aanzuigende werking’ tegen te gaan (BPX2-redenering) winnen terrein, maar 
krijgen in de Amsterdamse arena geen voet aan de grond. De sociaal-democraten op 
nationaal niveau en de werknemersgeleding in de Vakraad staan de bescherming van 
arbeid voor, evenwel alleen als de vigerende spelregels in acht worden genomen en 
belangenbehartiging ten behoeve van illegalen wordt gemeden (AOW-/BPY-redenering). 
Maar deze standpunten doen evenmin afbreuk aan de dominantie van de BPX1-redene-
ring in de Amsterdamse arena in de jaren tachtig. 

 
Redeneringen in gehonoreerde beleidsvoorstellen 
 
• Zelfregulerende initiatieven in de branche, waarbij marktcorrectie centraal staat, gaan 

eenvoudigweg voorbij aan de kritiek van het IOT dat dergelijke maatregelen leiden tot 
Verelendung in de loonconfectie (AOW-redenering domineert over BPX1-redenering). 

• De argumentatie van de DIA om de ‘aanzuigende werking’ tegen te gaan en de arbeids-
markt te reserveren voor autochtonen en legale allochtonen (BPX2-redenering) wint 
vanaf medio jaren tachtig in de nationale arena aan invloed. 

 
Redeneringen in (nog) niet gehonoreerde beleidsvoorstellen 
 
• In het begin van de jaren tachtig overweegt de betrokken Amsterdamse wethouder uit 

werkgelegenheidsmotieven de bedrijvigheid in de confectieateliers te ondersteunen. 
Maar als gevolg van het wegvallen van de gesprekspartner en twijfels over de vermeen-
de malafide praktijken ziet hij hiervan af (dominantie van AOW-redenering over BPX1-
redenering). 

• Aan het einde van de jaren tachtig wordt op nationaal niveau ingezet op de stimulering 
van ‘etnisch ondernemerschap’ (BPX2-redenering met elementen van een AOW-redene-
ring). Vanwege vermeende malafide praktijken in de Amsterdamse confectieateliers 
worden de initiatieven ter stimulering van etnisch ondernemerschap niet met de 
Amsterdamse bedrijvigheid in verband gebracht. Het bezwaar van oneigenlijke concur-
rentie prevaleert (dominantie van AOW-redenering over BPX2-redenering). 

• In de tweede helft van de jaren tachtig pleiten oppositionele sociaal-democraten, de 
PSP, SOMO en de onderzoekers Bloeme en Van Geuns voor uitbreiding van de 
bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector. Zij benadrukken de 
noodzaak van marktcorrectie, alsmede het belang om de ‘grote’ in plaats van de ‘kleine 
jongens’ aan te pakken (AOW-redenering met elementen van BPY-redenering). Een 
groep Turkse loonconfectionairs betoont zich voorstander van uitbreiding van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling, mits ook de opdrachtgevers aansprakelijk kunnen 
worden gesteld en de overheid een verplichting instelt om 30 procent van de kleding-
productie in Nederland aan te besteden (BPY-redenering). 
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• De confectieproducenten stellen, met een beroep op het tegengaan van marktimper-
fecties, dat de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid alleen mag worden ingevoerd 
als ook de opdrachtgevers en/of kopers onder de aansprakelijkheidsregeling zouden 
vallen (AOW-redenering). 

• Pleidooien voor (tijdelijke) legalisering van illegalen door het Solidariteitscomité van 
Confectiearbeiders, Stichting Opstand, de betrokken bondsbestuurder van de Indus-
triebond FNV in de Vakraad en een club van loonconfectionairs (BPX1-redenering) 
staan op gespannen voet met de welvaartseconomische redenering van de ‘handhavers’ 
(AOW-redenering) en het pleidooi van de DIA om ‘aanzuigende werking’ tegen te gaan 
en de arbeidsmarkt te reserveren voor autochtonen en legale allochtonen (BPX2-redene-
ring). 

• Een oproep van een groepje loonconfectionairs om mee te werken aan de bemiddeling 
van legale arbeidskrachten (BPY-redenering) vindt geen weerklank.
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4 TWEEDE-ORDE REDENERINGEN IN DE PERIODE 1989-
1993 (FASE VAN BELEIDSVOORBEREIDING EN BESLUIT-
VORMING VAN HAAGSE MAATREGELEN) 

 
 
 
In de periode 1989-1993 wordt de thematiek van de confectieateliers in toenemende mate 
geproblematiseerd. Tevens is het kenmerkend voor dit tijdvak dat de rijksoverheid maat-
regelen ontwikkelt om de problematiek aan te pakken. Het is goeddeels de periode van de 
beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de Haagse maatregelen. In dit hoofdstuk geef 
ik aan welke tweede-orde redeneringen de oplossingsrichtingen in de periode 1989-1993 
vergezellen. Gesuggereerde oplossingsrichtingen betreffen de zelfregulerende initiatieven 
van de branche (4.1), de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling (4.2), de invoe-
ring van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling (4.3), de intensivering van het hand-
havingsbeleid (4.4), gedogen (4.5), legaliseren (4.6), ondersteuning van de bedrijvigheid en 
stimulering van etnisch ondernemerschap (4.7), scholing en bemiddeling van legale arbeids-
krachten (4.8), de flexibilisering van de arbeidsinzet (4.9), de invoering van minimum-maak-
prijzen (4.10), de verlaging van het minimumloon (4.11), de verlaging van het werkgevers-
deel van sociale premies (4.12), erkenning van de Turkse confectionairs als gesprekspartner 
en overleg over een samenhangend beleid (4.13). In de laatste paragraaf (4.14) geef ik ten 
slotte op beknopte wijze aan welke suggesties in de periode 1989-1993 wel of niet in beleid 
worden gerealiseerd. 
 
 
 
4.1 Zelfregulerende branchemaatregelen 
 
De periode 1989-1993 vangt aan met een brede consensus over het tekortschieten van de 
zelfregulerende branchemaatregelen, zoals die in april 1989 door de uitgebreide Vakraad 
voor de Confectie-industrie zijn afgekondigd. Het gaat hierbij onder meer om de invoering 
van een systeem van waarborgverklaringen en verklaringen omtrent het eigen betalings-
gedrag. Met deze zelfregulerende maatregelen beogen de betrokken brancheorganisaties 
(vooral de Fenecon, de betrokken vakbondsorganisaties, C&A en de Vereniging van 
Grootwinkelbedrijven Textiel, VGT) om de valse concurrentie tegen te gaan en het imago 
in de branche enigszins op te krikken.1 Vrij spoedig na invoering van de maatregelen wordt 
in brede kring – onder meer door branche- en overheidsorganisaties – erkend dat de maat-
regelen een aantal zwakke plekken kennen, zoals het ontbreken van een verplicht karakter, 
de relatieve eenvoud om de maatregelen te ontduiken, of het gemakkelijk verkrijgen van 
een verklaring die niet in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Over het algemeen 
wordt het als een belangrijke tekortkoming van de maatregel gezien dat het GAK een 
verklaring uitgeeft voor een atelier waar in werkelijkheid (veel) meer werknemers werken 
dan aangemeld bij de Bedrijfsvereniging. Zo leiden de branchemaatregelen tot het gedeelte-
lijk ‘grijs’ worden van volledig ‘zwart’ opererende bedrijven. 
 Vrijwel alle betrokkenen volgen in hun kritiek op de branchemaatregelen een wel-
vaartseconomische redenering waarbij zij de aanpak van oneigenlijke concurrentie en het 
tegengaan van regelovertreding benadrukken (AOW-redenering). Dat de brancheorganisaties 
geen dwang kunnen uitoefenen wordt over het algemeen als een ernstige tekortkoming van 
de maatregelen beschouwd. Is de overheid dan toch de aangewezen marktcorrector? 
                                                 
1 Zie paragraaf 3.1. 
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Het Inspraakorgaan Turken (IOT) bekritiseert de branchemaatregelen, omdat de deels ille-
gaal opererende bedrijven daardoor gedwongen zouden zijn om ‘nog illegaler’ te werken. 
En daarmee zouden ze voor de opdrachtgevers nog goedkoper worden. De branchemaat-
regelen zouden slechts leiden tot verlaging van de maaklonen, hogere winsten voor de 
Nederlandse winkels en tussenhandelaren, en slechtere arbeidsvoorwaarden en -omstandig-
heden (IOT 1990; Van Zuthem 1992). Hierbij is sprake van een sociale-structuurredenering 
met aandacht voor een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal en een nadruk op politie-
ke inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen BPX1-redenering). 
 
 
 
4.2 Uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
In brede kring wordt het tekortschieten van de branchemaatregelen verondersteld samen te 
hangen met het vrijwillige karakter. Vandaar dat een ‘verplichte’ ketenaansprakelijkheids-
regeling aan populariteit wint, ook onder de brancheorganisaties. Op 1 mei 1990, bijna een 
jaar na de Kamervragen van Kombrink, komen de betrokken bewindslieden van het derde 
kabinet-Lubbers (staatssecretaris Kosto van Justitie, staatssecretaris Ter Veld van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en minister Andriessen van Economische Zaken) met een 
antwoord en zetten zij de Haagse beleidsvoorbereiding gericht op aanpak van de confectie-
problematiek in gang.2 Allereerst wordt het wetgevingstraject uitbreiding ketenaansprake-
lijkheid naar de confectiesector voorbereid. Het derde kabinet-Lubbers (CDA-PvdA) is, in 
tegenstelling tot het tweede kabinet-Lubbers (CDA-VVD), een uitgesproken voorstander 
van uitbreiding van de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector.3 
 Na eerder een enigszins ambivalente houding te hebben tentoongespreid spreekt 
ook de uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie zich in een brancherapport uit 
1992, opgesteld door het Bureau voor Economische Argumentatie, nadrukkelijk uit als 
voor-stander van uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling (BEA 1992).4 Op dat 
moment is ook de omvang van die uitgebreide Vakraad aanzienlijk toegenomen en is een 
groot aantal handelsorganisaties en publieke organisaties bij de aanpak van de confectie-
problematiek betrokken.5 Het wetgevingstraject tot uitbreiding van de bestaande ketenaan-
sprakelijkheidsregeling staat dan reeds op de rails. De uitbreiding van die regeling is ook 
een centraal onderdeel in het omvattende Plan van Aanpak dat het kabinet begin 1993 

                                                 
2 Aanhangsel van de Handelingen, nr. 586, vergaderjaar 1989-1990. Zie voor het vervolg van de beleidsvoorbereiding 
Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, A-B en nrs. 1-3; Tussenbalans d.d. 19-02-1991, Kamerstukken II, 1990-1991, 21 
998, nr. 2, p.31; Het Parool, 19-10-1991; Staatscourant, 204, 21-10-1991; SZW – nieuws, 07-11-1991; ISMO-rapporta-
ge, 07-05-1992 onder punt III.1.4.; SVR 1992. 
3 Het derde kabinet-Lubbers regeert van 07-11-1989 tot 22-08-1994. 
4 De directeur van de Vakraad en voorzitter van de Fenecon zegt de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheids-
regeling toe te juichen als een eerste zet van de overheid, ook als die regeling niet voor honderd procent effectief 
en sluitend is en deze bovendien tot kostenverhogingen voor de branche leidt (Onderneming, nr. 35, 20-10-1992, 
p.11). 
5 Voor de bestrijding van de illegale confectieateliers wordt de bipartite Vakraad vanaf 1987 uitgebreid. In 1992 
participeren in de uitgebreide Vakraad inmiddels diverse handelsorganisaties en publieke organisaties (BEA 1992). 
Betrokken handelsorganisaties zijn de VGT, de Nederlandse vereniging van ondernemers in de textiel-detailhan-
del (MITEX), de Vereniging van In- en Verkoopcombinaties (VIV), de Federatie Textiel Groothandels Bonden 
(FTGB), de Nederlandse Vereniging Kleding en Textiel Agenten en Importeurs (NVKTA/I), de Nederlandse 
Postorder Bond (NPOB) en de Nederlandse Kleding Conventie (NKC). In 1992 treden ook enkele publieke 
diensten op als waarnemer in de uitgebreide Vakraad, te weten het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 
(GAK), het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA), directoraat-generaal voor Industrie en Regionaal 
beleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ), de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) en 
directoraat-generaal Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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lanceert om de problematiek van de confectieateliers aan te pakken.6 In het Plan van Aan-
pak wordt de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling gepresenteerd als een 
maatregel die gericht is op het inperken van de vraag naar illegaal geproduceerde confectie-
kleding. 
 Reeds bij aanvang van het wetgevingstraject bestaat twijfel aan het afdoende 
karakter van de maatregel. Immers, gevreesd wordt dat met een ‘constructie van 
opdrachtgever-schap’ de regeling eenvoudig kan worden omzeild. Verder vreest de branche 
met invoering van de maatregel het risico van een dubbele betaling door de bonafide 
(hoofd)aannemer. 
 In december 1992 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer en eind 1993 
wordt het voorstel aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. De bewindslieden 
verdedigen de invoering van het wetsvoorstel op basis van de volgende argumentatie. Zij 
stellen dat in de loonconfectie reeds geruime tijd veel kleding wordt vervaardigd zonder dat 
daarbij de wet-telijke bepalingen in acht worden genomen inzake sociale verzekeringen, 
belastingen en ar-beidsomstandigheden. Zij benadrukken dat op grote schaal de betaling 
van sociale verzeke-ringspremies en belastingen wordt ontdoken. En zij wijzen erop dat in 
de ateliers mensen werken die een uitkering ontvangen zonder dat zij (bij)verdiensten 
opgeven en dat er illega-le buitenlanders aan het werk zijn. Volgens hen wordt de ‘winst’ 
van dergelijke bedrijven goeddeels gevormd door het niet afdragen van sociale 
verzekeringspremies, loonbelasting en omzetbelasting. Het ‘illegale’ zien zij als een 
wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Door het gebruik van illegalen en onderbetaald 
personeel kan goedkoper worden gewerkt. Legale bedrijven worden daardoor verdrongen. 
In de toelichting op het wetsvoorstel vol-gen de bewindslieden overduidelijk een 
welvaartseconomische redenering, waarbij alle marktpartijen gelijkelijk geacht worden zich 
aan de regels te houden en een grof marktfalen door de overheid dient te worden 
weggewerkt (AOW-redenering). 
 In de toelichting op de ketenaansprakelijkheidsregeling benadrukken de bewinds-
lieden dat de confectieateliers veelal zijn gevestigd in gehuurde bedrijfspanden of in woon-
huizen, die vaak te klein, niet geventileerd en brandgevaarlijk zijn, en dat de werknemers 
vaak lange dagen moeten maken. Het is de politiek verantwoordelijken een doorn in het 
oog dat het hele Nederlandse scala aan arbeidswetten die beloning, werk- en rusttijden, 
kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid, et cetera, betreffen in deze 
bedrijven wordt genegeerd. Hier volgen de bewindslieden in de problematisering deels een 
sociale-structuurredenering, waarbij op het niveau van systeemondersteuning expliciet 
aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal (BPY-redenering). 
Maar in de gekozen oplossingsrichting, te weten het vergroten van de mogelijkheden van 
de Belastingdienst en de Bedrijfsverenigingen om de inning van belasting- en premiebeta-
ling daadwerkelijk te kunnen innen bij de confectieateliers, domineert een welvaartsecono-
mische redenering (AOW-redenering met elementen van een BPY-redenering). 
 
 
 
4.3 Invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling 
 
De Vakraad is voorstander van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling en volgt 
hierbij een welvaartseconomische redenering. Immers, met een dergelijke regeling wordt 
beoogd een ruimere aansprakelijkstelling te realiseren voor de betaling van belastingen en 
sociale premies, om zodoende de oneigenlijke concurrentie van het malafide circuit te 

                                                 
6 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 4. 
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reduceren. Gesuggereerd wordt dat de overheid in dit geval de aangewezen actor is om de 
marktcorrectie te realiseren (AOW-redenering). Hoewel de VGT zich als een heuse bond-
genoot van de Fenecon opstelt, is het vooral de Fenecon die lobbyt voor een opdracht-
geversaansprakelijkheid. Immers, de confectieproducenten willen niet het risico van aan-
sprakelijkstelling lopen als niet ook de tussenhandelaren en grootwinkelbedrijven aanspra-
kelijk gesteld kunnen worden voor de betaling van belastingen en sociale premies lager in 
de keten.7 Met dit argument benadrukt de organisatie van confectieproducenten dat de 
overheid bepaalde marktpartijen geen nadelige lasten moet opleggen in relatie tot andere, 
en dat de overheid de juridische en procedurele gelijkheid van marktpartijen moet bewaken 
en niet zelf moet bijdragen aan het creëren van marktimperfecties (AOW-redenering). 
 Ook de vereniging van loonconfectionairs pleit voor een opdrachtgeversaansprake-
lijkheid. De atelierhouders zeggen het onbegrijpelijk te vinden dat de opdrachtgevers met 
het wetsvoorstel buiten schot blijven. Volgens de confectionairs immers is de opkomst van 
de illegale ateliers juist te wijten aan het uitgestelde beslissingsgedrag van de opdrachtgevers 
(tussenhandel en grootwinkelbedrijven).8 Hier is sprake van een sociale-structuurredenering 
met een pleidooi voor een herverdelende overheid op het niveau van rationele keuze, en 
een expliciete aandacht voor solidariteitsverhoudingen tussen groot- en kleinkapitaal in de 
bedrijfskolom (BPY-redenering). 
 Ook pleit het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbeiders (SKIKA), onder-
steund door XminY en Stichting Opstand, voor invoering van een opdrachtgeversaanspra-
kelijkheid.9 Deze organisaties beogen daarmee te bewerkstelligen dat de grootwinkelbedrij-
ven aansprakelijk kunnen worden gesteld en niet langer vrijelijk druk kunnen uitoefenen op 
de prijsstelling in de bedrijfskolom. Van die druk hebben illegale werknemers namelijk het 
meeste te lijden.10 Hier gaat het om een sociale-structuurredenering met een duidelijke 
oriëntatie op de politiek-economische verhoudingen in de bedrijfskolom en expliciete aan-
dacht voor inclusie van illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 Ook het IOT is een expliciet voorstander van invoering van een 
opdrachtgeversaan-sprakelijkheidsregeling, omdat met een dergelijke regeling de 
atelierhouders elkaar minder scherp zouden behoeven te beconcurreren.11 Hier gaat het om 
een sociale-structuurredene-ring met een duidelijke oriëntatie op de politiek-economische 
verhoudingen in de bedrijfs-kolom, met aandacht voor inclusie van autochtonen en (legale 
en illegale) allochtonen (BPX1-redenering). 

                                                 
7 de Volkskrant, 28-05-1993; interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, tevens 
adjunct-directeur van de Fenecon d.d. 18-02-2000; interview met de secretaris van de VGT d.d. 03-04-2000. 
8 NRC Handelsblad, 04-05-1991; de Volkskrant, 10-11-1992; Haagsche Courant, 19-12-1992. 
9 In de winter van 1990-1991 is het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbeiders opgericht (SKIKA). SKIKA 
is een soort ondergrondse vakbond die naar schatting meer dan 3.000 illegale Turken organiseert. Het comité 
behartigt primair de belangen van de werknemers, maar positioneert zich daarbij niet a priori tegenover de atelier-
houders. SKIKA heeft vervolgens Fondsenorganisatie XminY benaderd. XminY heeft zich het lot van de illegale 
confectiewerknemers aangetrokken en vervolgens het Ondersteuningskomitee Illegale Konfectie-Arbeiders 
(OKIKA) opgezet. OKIKA wordt gevormd door SKIKA, Stichting XminY en Stichting Opstand. XminY en 
Stichting Opstand zijn beide links-radicale organisaties. Spoedig verdwijnen SKIKA en OKIKA alweer van het 
toneel (NRC Handelsblad, 04-05-1991; ‘Made in Amsterdam. Illegaal naaiatelier is toch voordeliger’, Onze Wereld, 
september 1991, pp. 20-22). Ook in de Klerenbrief wordt melding gemaakt van deze initiatieven (Klerenbrief 2, juli 
1991). De Klerenbrief is een nieuwsbrief van het Schone Kleren Overleg (SKO). Dit Overleg is opgezet in 1990 
en vormt een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor de wereldwijde verbe-
tering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. In de coalitie van SKO zijn vertegenwoordigd de 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), de Alternatieve Konsumentenbond (AKB), de 
Landelijke India Werkgroep (LIW), de Filippijnengroep Nederland en het Bangladesh Peoples Solidarity Centre 
(zie ook Zeldenrust & Van Eijk 1992; Stichting Opstand 1993). 
10 Het Parool, 30-03-1991. 
11 IOT 1990; interview met een medewerker van het IOT d.d. 11-09-1995. 
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In de context van een eventuele opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling stelt de Vakraad 
voor om een zogeheten clearinghouse op te zetten.12 Dit is een constructie om een juiste beta-
ling van belastingen en sociale premies te garanderen, waarbij tegelijkertijd het risico van 
aansprakelijkstelling voor aangesloten ondernemingen wordt gereduceerd. Het clearing-
house is een branche-instituut dat voorziet in het afdoen van belasting- en premiebetalin-
gen en dat tevens toeziet op het bonafide karakter van aangesloten ondernemingen. De 
Vakraad beoogt het clearinghouse in de plaats te laten komen van de door de overheid 
ingestelde g-rekeningensystematiek die gekoppeld is aan de ketenaansprakelijkheidsrege-
ling.13 Zowel de g-rekeningensystematiek als het voorgestelde clearinghouse zijn construc-
ties om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de correctie van marktimperfecties. 
De overheid wil die taak door middel van een wettelijke regeling in eigen hand houden; de 
sociale partners willen die taak zelf ter hand nemen om de risico’s van aansprakelijkstelling 
te reduceren. Zowel de overheid als de sociale partners volgen hierbij een welvaartsecono-
mische redenering (AOW-redenering). 
 
 
 
4.4 Intensivering van handhavingsbeleid 
 
In 1992, ten tijde van het wetgevingstraject inzake de invoering van de aansprakelijkheids-
regeling in de confectiesector, staat de uitgebreide Vakraad een verplichte ketenaansprake-
lijkheidsregeling voor, mits daaraan een stringent handhavings- en vervolgingsbeleid wordt 
gekoppeld. De lastenverzwaring die de regeling met zich brengt voor confectieproducenten 
en overige hoofdaannemers zou de Vakraad alleen gerechtvaardigd achten wanneer ook de 
‘malafide’ ondernemers gedwongen worden de ‘echte’ kosten te betalen. Intensivering van 
opsporing en vervolging moet paal en perk stellen aan het oneigenlijke concurrentievoor-
deel, aldus de Vakraad. Ook het tekortschieten van de branchemaatregelen uit 1989 is vol-
gens de Vakraad voor een aanzienlijk deel te wijten aan onvoldoende personele inzet bij het 
GAK en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA). In de BEA-rapportage (1992) 
beklaagt de Vakraad zich nadrukkelijk over het gebrek aan capaciteit bij opsporende en 
vervolgende instanties, vooral bij de DIA, wat naar de mening van de Vakraad resulteert in 
een te lage pakkans. Verder beklaagt de Vakraad zich over de te lage strafmaat voor illegale 
tewerkstelling en een gebrek aan coördinatie tussen de werkzaamheden van de DIA, de 
Vreemdelingendienst, de FIOD, de Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en de arbeids-
inspectie. Een dringend beroep doet de uitgebreide Vakraad dan ook op de overheid om 
het opsporings-, vervolgings- en sanctiebeleid aan te scherpen en de samenwerking tussen 
de betrokken controle- en opsporingsorganisaties te bevorderen. Ook ventileert de Vakraad 
scherpe kritiek in de richting van het Amsterdams gedoogbeleid ten aanzien van illegale 
tewerkstelling, omdat het gedogen in de ogen van de Vakraad heeft geleid tot een ernstige 
ondermijning van de opsporings- en vervolgingsinspanningen. De Vakraad roept de ge-
meente op om strakker te controleren op de handhaving van de Hinderwet. Tevens doet de 
                                                 
12 Rapport ‘Model voor een clearinghouse in de confectiebranche’ samengesteld door Facet B.V., Facilitair Centrum van 
Rabobank Nederland en Deloitte & Touche Belastingadviseurs in opdracht van de Vakraad voor de Confectie-
industrie, Zeist/Den Haag, 14-05-1993; interview met de directeur van de Vakraad voor de Confectie-industrie, 
tevens adjunct-directeur van de Fenecon d.d. 18-02-2000. 
13 De g-rekening is een bankrekening van de onderaannemer waarop de aannemer dat gedeelte van de aanneem-
som kan storten dat bestemd is voor de betaling van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Doordat het 
geld op een g-rekening in beginsel alleen aan fiscus of Bedrijfsvereniging kan worden overgemaakt wordt het voor 
een ondernemer bijna onmogelijk gemaakt dat geld voor andere doeleinden te gebruiken en wordt het risico klei-
ner dat de hoofdaannemer voor niet betaalde loonbelasting- en premieschulden aansprakelijk wordt gesteld. In 
het geval van onderaanneming kunnen gelden worden ‘doorgestort’ van de ene naar de andere g-rekening. 
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Vakraad een beroep op gemeenten en woningcorporaties om beter toe te zien op het mis-
bruik van woonpanden door illegale confectieateliers. Verder beoogt de Vakraad een ver-
groting van de capaciteit van het Openbaar Ministerie, aanscherping van de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers (WABW) en een verplichting tot het tonen van een legitimatie-
bewijs en een legale verblijfsstatus bij inschrijving in het handelsregister. De oproep van de 
uitgebreide Vakraad (BEA 1992) tot intensivering van het handhavingsbeleid wordt geken-
merkt door een welvaartseconomische redenering. Immers, de zichzelf als bonafide 
bestempelende bedrijven – van relaties tussen bonafide en malafide bedrijven wordt geen 
gewag gemaakt – ondervinden nadelen van de oneigenlijke concurrentievoordelen van het 
malafide circuit. De overheid wordt geacht dit marktfalen te corrigeren door de malafide 
bedrijvigheid flink aan te pakken en niet alleen de ‘bonafide’ producenten met hogere lasten 
op te zadelen door middel van de ketenaansprakelijkheidsregeling (AOW-redenering). 
 De Vakraad benadrukt in zijn pleidooi voor intensivering van controles, opsporing 
en vervolging dat ook de samenleving wordt benadeeld door het bestaan van het illegale 
confectiecircuit, omdat belastingen en sociale premies worden misgelopen en de criminali-
teit wordt gestimuleerd. Ook hier is sprake van een pleidooi voor een overheid die markt-
falen en daarmee samenhangende uitwassen als inkomstenderving en criminaliteit dient te 
corrigeren (AOW-redenering). 
 
 
4.4.1 Intensivering van het fraudebestrijdingsbeleid en het ontmoedigings-

beleid ten aanzien van illegalen 
 
De Vakraad wordt in zijn probleemformulering en gesuggereerde oplossingsrichting op zijn 
wenken bediend door het zittende kabinet. Een flinke impuls ten faveure van intensivering 
van het handhavingsbeleid gaat in deze periode uit van een tweetal beleidsprioriteiten dat 
het derde kabinet-Lubbers zichzelf stelt, te weten intensivering van het fraudebestrijdings-
beleid en de aanscherping van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen.14 Met de 
intensivering van de fraudebestrijding wordt het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij 
de controle- en handhavingsorganisaties beoogd. Waar in de jaren tachtig de focus veeleer 
lag op bijstelling van regelgeving, wil het derde kabinet-Lubbers serieus werk maken van 
fraudebestrijding in de praktijk. In de Miljoenennota 1993 presenteert het kabinet daartoe 
een serie maatregelen gericht op vergroting van de capaciteit bij controlerende, opsporende 
en vervolgende instanties alsmede op een verbeterde samenwerking en afstemming.15 De 
beleidsimpuls ter intensivering van de fraudebestrijding wordt primair ingegeven door be-
zuinigingsoverwegingen van het derde kabinet-Lubbers. Inzet op fraudebestrijding is voor 
de recent participerende sociaal-democraten beter te verteren dan snijden in vigerende 
sociale arrangementen.16 Met intensivering van fraudebestrijding beoogt het kabinet bij te 
dragen aan een reductie van misbruik, oneigenlijk gebruik en ontduiking van belastingen en 
sociale verzekeringspremies, en daarmee aan een verrijking van de Nederlandse schatkist. 
De baten van het fraudebestrijdingsbeleid worden verwacht de kosten ruimschoots te over-

                                                 
14 In het regeerakkoord van oktober 1989 kondigt het derde kabinet-Lubbers nieuwe maatregelen aan teneinde 
illegale immigratie zoveel mogelijk te voorkomen. De coalitie is van mening dat de tewerkstelling van illegalen 
voor werkgevers nadrukkelijk strafbaar moet worden gesteld. Dat moet ook betekenen dat bij opsporing de werk-
gever metterdaad wordt vervolgd en de illegale werknemer uit Nederland wordt verwijderd (Kamerstukken II, 1989-
1990, 21 132, nr. 8, p.45).Vanaf najaar 1991 gaat de overheid serieus werk maken van de illegalenproblematiek en 
worden diverse maatregelen genomen. 
15 ‘Fraudebeleid’, Bijlage 22 van de Miljoenennota 1993, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 800, nr. 1, pp. 361-379. 
16 Interview met de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld (1989-1993) d.d. 
15-12-1999. 
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treffen. In dergelijke overwegingen schuilt een welvaartseconomische redenering. De over-
heid probeert daarbij de balans van kosten en baten in gunstige zin bij te stellen. En frau-
deurs worden gezien als regelovertreders (AOW-redenering). 
 Intensivering van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegaal verblijf en 
illegale tewerkstelling is een tweede prioriteit van het derde kabinet-Lubbers. Sinds 1989 
wordt ook uitdrukkelijk meer dan voorheen aandacht besteed aan het handhaven van de 
WABW. Verondersteld wordt dat zo de ‘aanzuigende werking’ op illegale immigranten kan 
worden voorkomen. Een restrictief immigratiebeleid zou noodzakelijk zijn voor het 
welslagen van het integratiebeleid, onder meer op de arbeidsmarkt, van legale nieuwkomers 
en hun nako-melingen. In het pleidooi voor intensivering van het ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van illegalen – een pleidooi dat nu niet langer alleen van de DIA uitgaat maar van 
het gehele kabinet – is een redenering te traceren, waarbij op het niveau van de rationele 
keuze gepleit wordt voor een herverdelende overheid en waarbij in het 
samenlevingsconcept expliciet aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen 
autochtone en legale allochtone werknemers. ‘Illegalen’ worden uitdrukkelijk van deze 
solidariteitsverhoudingen uitgesloten (BPX2-redenering). 
 
 
4.4.2 Het Haagse antwoord op het verzoek van de uitgebreide Vakraad 
 
De Haagse beleidsmakers gaan in op de wensen van de uitgebreide Vakraad (BEA 1992). 
Bij de aanbieding van de BEA-rapportage (februari 1992) toont minister de Vries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich zeer tevreden over de analyse en stelt forse over-
heidsmaatregelen voor. Op dat moment wordt reeds gewerkt aan intensivering van de op-
sporing, onder meer door samenwerking tussen de verschillende diensten op dit terrein te 
versterken. En die samenwerkingsinitiatieven wil de minister continueren. Tevens voert hij 
overleg met zijn collega van Justitie over het verscherpen van het vervolgingsbeleid inzake 
illegale tewerkstelling. Verder kondigt de minister aan te bezien of uitbreiding van de DIA 
mogelijk is.17 
 De DIA, die onder meer toeziet op de naleving van de WABW, is al sinds de jaren 
tachtig de drijvende kracht achter gezamenlijke initiatieven om de problematiek in de 
Amsterdamse loonconfectie aan te pakken. In het tijdperk van fraudebestrijding en ont-
moediging van illegaal verblijf ten tijde van het derde kabinet-Lubbers (1989-1993) komt 
deze dienst beduidend meer in de schijnwerpers te staan. Immers, niet alleen de bestrijding 
van illegale tewerkstelling en het tegengaan van illegaal verblijf rechtvaardigt de meer cen-
trale positie en een eventuele uitbreiding van deze dienst. Maar ook wordt de DIA als een 
onmisbare schakel gezien in de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale 
verzekeringsarrangementen en van belastingontduiking. In de context van de ‘grote beleids-
lijnen’ van het derde kabinet-Lubbers ontwikkelt de DIA in 1992 zogenaamde handha-
vingsarrangementen. Kern van dergelijke handhavingsarrangementen is dat naast de opspo-
ringsorganisatie ook de bestuursorganen, de Arbeidsvoorziening en de rechterlijke macht 
bij handhavingsinitiatieven worden betrokken. Ook voor de aanpak van de Amsterdamse 
confectieateliers ontwikkelt de DIA een dergelijk handhavingsarrangement. Interessant is 
dat de DIA de confectieproblematiek daarbij uitdrukkelijk benoemt in termen van ‘weder-
rechtelijk verkregen concurrentievoordeel’. In het problematiseren van de confectieateliers 
legt de DIA niet langer de nadruk op de participatie van illegalen (BPX2-redenering). Maar 
de dienst kiest er uitdrukkelijk voor om de thematiek volledig te benaderen als een kwestie 
van frauderende ondernemers die door het niet betalen van belastingen en sociale premies 

                                                 
17 SZW- nieuws, 05-03-1992; Argument, Bulletin voor economische argumentatie, nr. 13, juni 1992. 
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een oneigenlijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van bonafide ondernemers. Een 
betrokken DIA-ambtenaar zegt hierover: 
 

‘In wezen kiest de DIA voor bestrijding van illegale arbeid langs de fraudelijn (…). Ik heb 
zelf ooit de keus gemaakt dat als we bestrijding van illegale arbeid willen, dan moeten we dat 
niet langs de kant van migratie-immigratie doen. We moeten dat doen langs de kant van het 
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel bij ondernemen. Want dát is de drijfveer 
om illegale tewerkstelling te bedrijven (…). Het [de illegale tewerkstelling MD] is absoluut 
een fraudemethode en geen personeelsvoorzieningsalternatief. Ik weet dat dit heel hard 
klinkt, hoor. Maar het is echt zo!’18 

 
In de argumentatie voor intensivering van het handhavingsbeleid en een grotere armslag 
voor de DIA is een welvaartseconomische redenering te traceren, waarbij (her)verdelings-
vraagstukken niet langer een rol spelen (BPX2-redenering maakt plaats voor AOW-redene-
ring). Voor de DIA is die welvaartseconomische redenering niet nieuw. Al aan het einde 
van de jaren tachtig spreekt de DIA van het tegengaan van oneigenlijk concurrentievoor-
deel als gevolg van illegale tewerkstelling. Maar in die periode benadrukt de DIA vooral dat 
werkzoekenden (autochtonen en legale allochtonen) niet aan het werk kunnen wanneer 
illegale allochtonen hun plaats innemen.19 En daarmee domineert bij de DIA eind jaren 
tachtig een illegalen uitsluitende sociale-structuurredenering (BPX2-redenering), terwijl begin 
jaren negentig bij deze dienst een welvaartseconomische redenering op de voorgrond staat. 
 De Haagse beleidsontwikkelingen vormen een regelrecht antwoord op het rapport 
van de uitgebreide Vakraad (BEA 1992). In reactie op dit rapport luidt de DIA de alarm-
klok en geeft bij de directie Vreemdelingenbeleid het signaal af dat de illegale confectie-
ateliers moeten worden aangepakt. Omdat de directie Vreemdelingenbeleid met de proble-
matiek slecht uit de voeten kan (bij deze directie ligt de focus op het toelaten van daartoe 
gerechtigde vreemdelingen en het weren van daartoe niet-gerechtigden; doorgaans volgt 
deze directie een BPX2-redenering) belandt de boodschap vervolgens op het bureau van de 
directie Staats- en Strafrecht. Deze directie treft de voorbereidingen voor een omvattend 
‘Plan van Aanpak’. Daartoe wordt enerzijds voortgeborduurd op de projecten die reeds in 
gang zijn gezet; anderzijds worden nieuwe initiatieven ontplooid. De DIA vindt dat de 
aanpak een ‘handhavingsarrangement-achtig’ karakter moet hebben; voor hem is een meer-
sporenbeleid een beproefd concept. De bestaande incidentele contacten tussen ambtenaren 
van verschillende (onderdelen van) ministeries worden geïnstitutionaliseerd tot een interde-
partementale Projectgroep Confectiefraude, onder voorzitterschap van de directie Staats- 
en Strafrecht van het ministerie van Justitie.20 Het Plan van Aanpak zelf wordt binnen een 

                                                 
18 Interview met de betrokken medewerker van de DIA d.d. 20-11-1995. 
19 Zie paragraaf 3.3. 
20 In het najaar van 1992 wordt het interdepartementale samenwerkingsverband ter bestrijding van de ‘fraude’ in 
de confectieateliers omgedoopt in de Projectgroep Confectiefraude. De Projectgroep Confectiefraude bereidt het 
Plan van Aanpak voor en ziet vervolgens ook toe op de uitvoering. In deze projectgroep zitten leden van het 
ministerie van Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Financiën. Het 
gaat hier concreet om een medewerker van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, een 
medewerker van de directie Planning Financiën Control van het ministerie van Financiën, een medewerker van de 
directie Midden- en Kleinbedrijf van het ministerie van EZ, een medewerker van de DIA van het ministerie van 
SZW, een medewerker van de directie Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW, een medewerker van de directie 
Sociale Verzekeringen van het ministerie van SZW, een medewerker van het directoraat-generaal voor Industrie 
en Regionaal beleid van het ministerie van EZ, een medewerker van de directie Vreemdelingenzaken van het 
ministerie van Justitie, de betrokken officier van justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam, en twee 
medewerkers van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie als voorzitter en secretaris (zie de 
mailing list van de Projectgroep Confectiefraude begin 1995). 
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paar maanden in het najaar van 1992 geschreven door een tweetal regisserende ambtenaren 
van deze directie Staats- en Strafrecht. Zij formuleren in dit Plan van Aanpak (1993) een 
meerjarig beleid met een heldere visie en werken het concept ‘handhavingsarrangement’ na-
der uit. Zij gebruiken daarbij de marktmetafoor van vraag en aanbod en beschrijven de pro-
blematiek in termen van ‘verstoring van de markt’.21 Met nadruk stelt één van de betrokken 
ambtenaren van Justitie: 
 

‘We wilden niet de arme illegale Turken het land uit jagen. We hebben een pakket maat-
regelen ten behoeve van de atelierhouders gemaakt. Daarbij moest de legale zijde versterkt 
worden en moest er repressie zijn ten opzichte van de illegale.’22 

 
De overheid zegt tot actie over te gaan voor het economische belang van de confectie-
branche. De probleemdefinitie refereert aan een marktverstoring. De ‘markt’ bestaat uit 
vragers naar kledingproducten enerzijds en aanbieders anderzijds. De beleidsmaatregelen 
borduren op deze probleemdefinitie voort door de beleidsmaatregelen te richten op de 
beïnvloeding van de vraag en de beïnvloeding van het aanbod. De beïnvloeding van het 
aanbod betreft zowel de versterking van de legale productie als het hinderen van de niet-
legale productie. Door de Amsterdamse bedrijvigheid te problematiseren in termen van 
‘oneigenlijke concurrentie’ brengen de beleidsentrepreneurs, in casu de betrokkenen van de 
Vakraad voor de Confectie-industrie, de DIA en de directie Staats- en Strafrecht van het 
ministerie van Justitie, aansluiting tot stand bij de twee grote beleidslijnen van het derde 
kabinet-Lubbers, te weten de intensivering van de fraudebestrijding en het ontmoedigings-
beleid voor illegalen. Voor de concrete aanpak van de problematiek wordt gebruik gemaakt 
van het interdepartementale netwerk gericht op de fraudebestrijding. Cruciaal is derhalve de 
omslag om de thematiek niet langer vooral als een illegalen-problematiek te beschouwen, 
maar deze geheel voor te stellen als een probleem van ‘oneigenlijke concurrentie’ en 
‘fraude’. Zo wordt de gehele problematiek geconceptualiseerd in een overkoepelende 
welvaartseconomische redenering. Afzonderlijke onderdelen van de omvattende aanpak 
van de confectieateliers kunnen nog wel gekenmerkt worden door een onderliggende 
sociale-structuurredenering. Maar door de inpassing in het Plan van Aanpak, dat gericht is 
op het wegwerken van de marktverstoring, domineert een welvaartseconomische redene-
ring. Door een sluitende conceptualisering in termen van marktverstoring wordt de aan-
wezigheid van illegalen gedepolitiseerd (omslag van BPX2- naar AOW-redenering). Deze 
depolitisering heeft een versluierende werking die de aanpak van de illegalen-problematiek 
presenteert als een noodzakelijke schakel in de correctie van marktimperfecties. Niettemin 

                                                                                                                                               
Deze Projectgroep Confectiefraude wordt aangehaakt bij de bestaande interdepartementale fraudestructuur. Dit 
interdepartementale samenwerkingsverband gaat terug tot het begin van de jaren tachtig, toen de bestrijding van 
misbruik en oneigenlijk gebruik in de sfeer van de sociale zekerheid hoog in het politieke vaandel stond (Brants & 
Brants 1991; ISMO 1985). Wanneer het derde kabinet-Lubbers inzet op intensivering van de fraudebestrijding, 
borduurt het voort op de bestaande arrangementen. Er wordt samengewerkt in een interdepartementale fraude-
structuur van drie lagen. De bovenste laag betreft de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding met daarin de 
bewindslieden van Algemene Zaken (AZ), Financiën, Justitie en SZW. Daaronder opereert een Stuurgroep 
Fraudebestrijding op DG-niveau, met daarin de procureur-generaal Fraudebestrijding, medewerkers van AZ, 
Financiën, Justitie en SZW. Daaronder functioneert de Coördinatiecommissie Fraudebestrijding. Daarin zitten 
beleidsmedewerkers van het Openbaar Ministerie, Financiën, Justitie en SZW. Een medewerker van de directie 
Staats- en Strafrecht op het ministerie van Justitie is de secretaris van zowel de Coördinatiecommissie Fraude-
bestrijding als de Projectgroep Confectiefraude (interviews met de betrokken beleidsmedewerkers van Justitie d.d. 
04-07-1995 en 25-10-1995). 
21 Interviews met de betrokken beleidsmedewerkers van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 04-07-1995 en 25-10-1995; interview met de betrokken medewerker van de DIA d.d. 20-11-1995. 
22 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 25-10-1995. 
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wordt vervolgens in de concrete handhavingsinitiatieven de aanwezigheid van illegalen 
sterk geproblematiseerd.23 
 
 
4.4.3 Ontwikkeling van controle- en opsporingsinitiatieven 
 
In de nadruk op intensivering van controles en opsporing worden zowel initiatieven ont-
wikkeld om de ondernemers in de confectieateliers aan te pakken, als ook plannen gesmeed 
om de opdrachtgevers die werkzaamheden uitbesteden bij de (deels) informeel opererende 
confectieateliers in de kraag te grijpen. In het Plan van Aanpak wordt uitdrukkelijk gesteld 
dat de repressieve aanpak niet alleen wordt losgelaten op de niet-legale confectieateliers, 
maar dat de repressieve maatregelen ook worden genomen ten aanzien van de ‘vragers’ van 
niet-legaal geproduceerde confectiekleding. In het Plan van Aanpak wordt gesproken van 
maatregelen ‘die de niet-legale productie bemoeilijken’ en maatregelen ‘die de vraag naar 
niet-legale productie bemoeilijken’. 
 Om de niet-legale productie aan te pakken wordt in het Plan van Aanpak een 
repres-sieve aanpak door de Belastingdienst, de DIA, de gemeentelijke diensten en de 
Economi-sche Controledienst (ECD) voorgesteld. De laatste zou een rol kunnen spelen bij 
controle op uitvoering van de Handelsregisterwet. Vormen van repressief optreden zijn 
enerzijds de zogeheten hit and run-acties. Dit zijn ‘regelmatige invallen in ateliers door 
diverse bevoegde diensten om het de atelierhouders lastig te maken en de pakkans te 
vergroten’.24 Anderzijds gaat het om diepgaande onderzoeken om de structuur bloot te 
leggen, de werkwijze te achterhalen en de georganiseerde daders te lokaliseren. Benadrukt 
wordt dat beide soorten onderzoek veel capaciteit kosten. Een repressieve aanpak is reeds 
beproefd, maar in het Plan van Aanpak wordt erkend dat zich daarbij diverse knelpunten 
voordoen: verplaatsing van de ateliers, gebruik van katvangers, geringe 
verhaalsmogelijkheden, lage straffen, pro-blemen bij de vaststelling van de identiteit van de 
daders en illegale werknemers, taalproble-men, lage prioriteit bij de politie en de capaciteit 
van de vreemdelingenbewaring. Het kabi-net stelt dat de ‘ongenoegzaamheid’ van de reeds 
beproefde repressieve aanpak aanleiding vormt voor een brede, geïntegreerde aanpak. 
Daarbij benadrukt het kabinet dat de repres-sieve aanpak niet de werknemers maar de 
atelierhouders betreft. Minister Hirsch Ballin van Justitie en de staatssecretarissen van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën be-sluiten de werkzaamheden van het 
multidisciplinaire team in Amsterdam in enkele opzich-ten te intensiveren. In dit 
multidisciplinaire team werken de volgende partijen samen: de DIA, de Bedrijfsvereniging, 
de FIOD, de GSD, de politie en de Vreemdelingendienst. In de eerste plaats willen de 
bewindslieden het draagvlak van de hit and run-acties verbreden. Daartoe moeten afspraken 
worden gemaakt tussen de diensten. In de tweede plaats willen zij een gedegen 
gegevensverzameling en -uitwisseling opzetten en onderhouden. Een der-gelijke 
gegevensuitwisseling betreft informatie van verschillende organisaties. Van de Kamer van 
Koophandel over inschrijvingen, verslagen en adreswijzigingen; van de 
Bedrijfsverenigingen over aangesloten bedrijven, omvang ervan en premiebetaling; van de 
Belastingdienst over een sofi-nummer of ib-nummer, betaling van belastingen en boek-
houdkundige stromen; en van de afdeling rechtspersonen van Justitie over de aanvragen 
van rechtspersoonlijkheid. In de derde plaats zien de bewindslieden voor het multidiscipli-
naire team een landelijke functie weggelegd. 

                                                 
23 Zie hoofdstuk 9 waarin de praktijken van het Confectie-interventieteam worden belicht. 
24 Plan van Aanpak, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 4, p.8. 



 84

 Ook wordt in het Plan van Aanpak gesuggereerd dat zwartwerkers en illegale werk-
nemers moeten worden ontmoedigd. Uitgaande van ‘open grenzen’ zijn de bewindslieden 
van mening dat volstaan moet worden met generieke maatregelen inzake restrictieve toe-
lating en versterking van het binnenlandse vreemdelingentoezicht. Daarbij zeggen zij te 
streven naar een snelle behandeling van de Wet op de Identificatieplicht, omdat die bete-
kenis kan hebben bij het daadwerkelijk ontmoedigen van illegale tewerkstelling. 
 Over het bemoeilijken van de niet-legale productie worden in het Plan van Aanpak 
de volgende opmerkingen toegevoegd25: 
• Gesteld wordt dat een neveneffect van de hit and run-aanpak is dat illegale werknemers 

zullen worden aangetroffen en dat daarvoor bewaringscapaciteit nodig is. Ik wijs erop 
dat in deze formulering het oppakken van illegale werknemers wordt afgedaan als een 
terloopse aangelegenheid. 

• Intensivering van activiteiten van het multidisciplinaire team vereist een specifieke per-
soneelsinzet. De bewindslieden willen deze specifieke personeelsinzet realiseren voor 
een periode van drie jaar binnen de beschikbare budgetten. 

• De bewindslieden veronderstellen met de geïntegreerde aanpak tegemoet te komen aan 
drie knelpunten, te weten de verplaatsing van ateliers, het gebruik van katvangers en het 
gebrek aan verhaalsmogelijkheden. 

• Hoewel met de richtlijn van het Openbaar Ministerie inzake illegale tewerkstelling van 3 
juni 1992 het probleem van de lage straffen enigszins is aangepakt, achten de bewinds-
lieden aanpassing van de richtlijn wenselijk. Geldstraffen schrikken katvangers niet af, 
vrijheidsstraffen wel. ‘De Amsterdamse praktijk om direct, bij eerste geconstateerde 
overtreding, hechtenis te eisen, een eis die niet zonder meer wordt afgewezen door de 
rechtbank Amsterdam, verdient landelijk overgenomen te worden.’26 De bewindslieden 
vragen deze wijziging in studie te nemen. 

• De bewindslieden vinden dat illegale tewerkstelling moet worden beschouwd als een 
misdrijf in plaats van een overtreding. Een wetsvoorstel van deze strekking is in voor-
bereiding.27 

• Ook in voorbereiding is een wetsvoorstel dat de werkgever aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de terugzendingskosten van illegale werknemers. 

• De bewindslieden wijzen erop dat het knelpunt van de identiteitsbepaling van werk-
nemers kan worden verholpen door de invoering van een identificatieplicht. Dit voor-
stel is ingediend bij de Tweede Kamer.28 

• Voorts stellen zij dat voor een intensivering van het repressieve beleid samenwerking 
van gemeentelijke politiediensten is vereist en dat daaronder ook de Vreemdelingen-
dienst wordt begrepen.29 

• Verder melden de bewindslieden dat zij in het kader van het algemene fraudebestrij-
dingsbeleid zullen uitzoeken hoe de betrouwbaarheid van de registratie in het handels-
register kan worden vergroot.30 

                                                 
25 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr.4, pp. 9-10. 
26 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr.4, p. 9. 
27 Het gaat om wijziging van artikel 197b Sr. (Kamerstukken II, 1991-1992, 22 735).  
28 Op 1 juni 1994 wordt een beperkte identificatieplicht ingevoerd. 
29 Gesteld wordt dat het met name gaat om de politiediensten in Amsterdam en Enschede. 
30 Zie actiepunt 5 van bijlage 22 van de Miljoenennota 1993 (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 800, nr. 1, p. 377). 
Ook zal worden onderzocht of de Kamer van Koophandel een andere rol zou kunnen hebben, door bijvoorbeeld 
uitgebreid te controleren op de juistheid van inschrijvingsgegevens ofwel door op actieve wijze gegevens te ver-
strekken aan de branche en andere uitvoeringsorganen. 
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• Ten slotte kondigen zij aan te bezien in hoeverre de ‘aanvoerlijnen’ van de niet-legale 
producenten kunnen worden aangepakt. Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden gezocht 
naar civielrechtelijke en strafrechtelijke methoden om beslag te leggen op naaimachines 
en stoffen. 

 
Al deze suggesties en maatregelen in het Plan van Aanpak om het handhavingsbeleid te 
intensiveren worden verdedigd met een welvaartseconomische redenering gericht op het 
wegwerken van marktimperfecties (AOW-redenering). 
 In het Plan van Aanpak wordt ook gewag gemaakt van het aanpakken van de 
vragers van niet-legaal geproduceerde confectiekleding (confectieproducenten, 
tussenhandelaren en detailhandel hoger in de bedrijfskolom). Belangrijk handvat daartoe is 
de op de rails staande ketenaansprakelijkheidsregeling alsmede de invoering van een 
eventuele opdrachtgevers-aansprakelijkheidsregeling. De bewindslieden benadrukken dat 
alleen met controle- en op-sporingsactiviteiten de effectiviteit, efficiëntie en preventieve 
werking van de aansprakelijk-heidsregeling kan worden bevorderd. 
 In het Plan van Aanpak presenteren de bewindslieden naast een ketenaansprakelijk-
heidsregeling ook andere (handhavings)initiatieven om de vraag naar informeel geprodu-
ceerde confectiekleding te ontmoedigen. Het betreft in de eerste plaats een eenmalige 
verhevigde inzet op het nakomen van boekhoudverplichtingen (factureringsverplichtingen) 
door de Belastingdienst. De bewindslieden wijzen erop dat de Belastingdienst in februari 
1993 een landelijk gecoördineerde actie onderneemt en daarbij circa tweehonderd groot-
handels in textiel bezoekt teneinde de naleving van de factureringsplicht te controleren. 
Met deze actie beoogt de Belastingdienst de inkoopprijs van de eindschakel vollediger in 
beeld te krijgen. In het Plan van Aanpak wordt aangekondigd dat de Belastingdienst ook de 
komende jaren bij de prioriteitenstelling rekening zal houden met de aanpak van de onder-
havige problematiek. 
 Een tweede suggestie die het kabinet in het Plan van Aanpak doet om de vraag naar 
informeel geproduceerde confectiekleding in te perken, is te onderzoeken of opdracht-
gevers en/of kopers die geprofiteerd hebben van dankzij illegale arbeid verkregen lage 
prijzen strafrechtelijk zijn aan te pakken wegens schuldheling.31 
 In het pleidooi voor handhavingsinitiatieven ten aanzien van de actoren hoger in de 
bedrijfskolom en maatregelen om dergelijke initiatieven te ondersteunen schuilt eveneens 
een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering) gericht op het wegwerken van 
marktimperfecties. 
 
 
4.4.4 Kritiek op de razzia’s en de rol van de vakbeweging 
 
Reeds in 1989 benadrukt het IOT de problematiek niet louter vanuit de justitiële hoek te 
benaderen en in te zetten op handhaving, maar ook andere aspecten te belichten, zoals de 
personeelsvoorziening en de positie van de bedrijfjes in de kolom van de kledingproductie. 
In zijn rapport Slikken en Stikken (1990) bekritiseert het IOT uitdrukkelijk de negatieve 
beeldvorming over de Amsterdamse confectiebedrijven. Vooral de Vakraad voor de Con-
fectie-industrie zou daaraan hebben bijgedragen door confectiebedrijven gelijk te stellen 
aan ‘illegale naaiateliers’. Het IOT vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van de 
atelierhouders onder in de bedrijfskolom. Als gevolg van deze positie kunnen opdracht-

                                                 
31 Op dat moment beperkt een dergelijke mogelijkheid zich tot misdrijven. Tewerkstelling van illegale werknemers 
is geen misdrijf. Maar men probeert dat te bewerkstelligen met hulp van de wijziging van artikel 197b Sr. (Kamer-
stukken II, 1991-1992, 22 735). 
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gevers de atelierhouders gemakkelijk tegen elkaar uitspelen. Omdat de atelierhouders vaak 
geen goede prijs weten te bedingen voor de opdrachten die zij aannemen, is het voor de 
loonconfectionairs ‘eenvoudig een kwestie van stikken of slikken’ (IOT 1990: 7). Het zijn 
in de ogen van het IOT de opdrachtgevers die de verhoudingen in de branche bepalen. 
Een groot deel van het advies van het Inspraakorgaan gaat dan ook over de druk in de 
keten. Met nadruk vestigt het IOT de aandacht op de hoge participatie van Turken in de 
branche, zowel als werkgever en werknemer, als ook op het belang van werkgelegenheid in 
de confectieateliers voor de Turkse gemeenschap in Nederland. 
 De regelmatige en grootscheepse invallen door de DIA, de Bedrijfsvereniging, de 
GSD, de Belastingdienst en de Vreemdelingenpolitie benoemt het IOT als ‘razzia’s’. En 
dergelijke razzia’s achten zij maatschappelijk ongewenst en juridisch onaanvaardbaar. De 
participatie van de Vreemdelingenpolitie acht het Inspraakorgaan nog meer onbegrijpelijk, 
wanneer men zich realiseert dat nog maar tien jaar daarvoor de komst van (illegale) arbei-
ders uit Turkije door Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren werd gestimuleerd. In 
een relatief korte tijdspanne wordt de illegaal gezien als een illegale avonturier, die op eigen 
gelegenheid naar Nederland komt om werk te zoeken. Maar volgens het Inspraakorgaan is 
die stereotypering in strijd met de werkelijkheid. Volgens het IOT zouden illegale arbeiders 
enerzijds mensen zijn die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen zonder 
dat zij voldoen aan voorwaarden voor gezinshereniging. Anderzijds zou het gaan om vak-
arbeiders die zich niet permanent in Nederland willen vestigen. Voor hen zou een tewerk-
stellingsvergunning kunnen worden afgegeven. Immers, deze vakmensen komen naar 
Nederland om in het tekort aan vakarbeiders te voorzien, een tekort waar het Arbeids-
bureau blijkbaar geen antwoord op heeft. 
 Verder levert het IOT kritiek op het concept ‘tegengaan van aanzuigende werking’ 
dat binnen de DIA en in justitiële kringen wordt gehanteerd als een rechtvaardiging van 
opsporingsactiviteiten naar illegalen. De redenering dat verhoogde opsporing aanzuigende 
werking zou tegengaan acht het Inspraakorgaan geheel en al onbewezen (IOT 1990: 13). 
Het Inspraakorgaan wijst erop dat de invallen stigmatisering en criminalisering van de 
Turkse confectie in de hand werken, hetgeen repercussies heeft voor de Turkse gemeen-
schap als geheel. In de visie van het IOT maakt het justitiële apparaat zelf de krachten los, 
die het in het kader van de discriminatie- en racismebestrijding juist zou moeten tegengaan. 
Het Inspraakorgaan doet dan ook de dringende aanbeveling om elke bemoeienis van de 
Vreemdelingenpolitie met de Turkse confectie onmiddellijk te staken en opdracht te geven 
tot een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het sprookje van de ‘aanzuigende 
werking’. 
 Een medewerker van het IOT acht een rigoureuze verhoging van de strafmaat voor 
illegale tewerkstelling onwenselijk, omdat het een uitnodiging zou zijn voor de politie om 
zich veelvuldig op de bedrijfsvloer te begeven. En dat zou alleen maar leiden tot razzia’s 
onder werknemers waarbij mensen met de Nederlandse nationaliteit worden opgepakt 
vanwege hun buitenlandse uiterlijk (Van Zuthem 1992: 24-27). 
 Grote kritiek heeft het IOT ook op de positie van de vakbeweging. De bonds-
bestuurder van de Industriebond FNV en participant in de Vakraad huldigt tot het einde 
van de jaren tachtig het voorstel om illegale werknemers te legaliseren, om zodoende hun 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te kunnen verbeteren.32 Maar omdat dit voorstel 
niet kan bogen op de steun van de werkgeversgeleding en wordt afgefloten door de DIA – 
waarnemend participant in de Vakraad – laat de werknemersgeleding haar belangenbeharti-
ging in de richting van illegale werknemers vallen. Een medewerker van de FNV-koepel 
verwoordt deze keuze als volgt: ‘De FNV ziet het als haar taak om de slechte arbeidsvoor-

                                                 
32 Zie paragraaf 3.6. 
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waarden en -omstandigheden van de dan [na bestrijding van illegale tewerkstelling] open-
gevallen en door legalen bezette arbeidsplaatsen te verbeteren’ (Van de Pol 1992; onder-
streping MD). Omdat de vakbeweging met de invoering van de branchemaatregelen in 
1989 heeft gekozen voor een verbond met de Nederlandse werkgevers, veronachtzaamt zij 
de positie van zowel de Turkse werkgevers (voormalige FNV-leden die voor zichzelf zijn 
begonnen) als de Turkse werknemers, zo luidt de kritiek van een IOT-medewerker. Hij 
beschouwt het evenwel als de taak van de vakbeweging op te komen voor de belangen van 
álle loonafhankelijken en benadrukt daarbij dat de vakbeweging geen verantwoordelijkheid 
behoeft te nemen voor de handhaving van het vreemdelingenbeleid (Van Zuthem 1992). 
 In de kritiek van het Inspraakorgaan op de invallen en de stevige aanpak van illegale 
tewerkstelling (‘razzia’s’), alsmede in de kritiek op de rol van de vakbeweging om het verbe-
teren van de arbeidsomstandigheden van ‘legale arbeidsplaatsen’ te laten prevaleren boven 
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van illegale arbeiders, klinkt een pleidooi 
voor een herverdelende overheid, waarbij op het niveau van systeemondersteuning aan-
dacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en 
grootkapitaal anderzijds. Tegelijkertijd wordt politieke inclusie van autochtonen en (legale 
en illegale) allochtonen verdedigd (BPX1-redenering). 
 
 
 
4.5 Gedogen: bewust afzien van handhaving van regelgeving 
 
De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de hoofdcommissaris van politie, de hoofdoffi-
cier van justitie en de burgemeester, voert in de periode 1983-1993 een gedoogbeleid ten 
aanzien van de bedrijvigheid in de confectieateliers. Zij geeft het aanpakken van illegaal 
verblijf en illegale tewerkstelling bewust geen prioriteit.33 
 De Amsterdamse wethouder die al sinds 1982 betrokken is bij de confectieproble-
matiek, beschouwt de bedrijvigheid ook in zijn ambtsperiode 1990-1994 als een welkome 
bron van lokale werkgelegenheid, met name onder allochtonen.34 In het voorjaar van 1990 
kondigt hij aan de atelierhouders te willen betrekken bij de zelfregulering van de branche. 
Volgens deze wethouder zouden er naar schatting 600 ateliers opereren die aan ongeveer 
4.000 mensen werk bieden. Hij stelt voor dat atelierhouders in de gelegenheid moeten 
worden gesteld in een overbruggingsperiode van bijvoorbeeld twee jaar tot een legale prak-
tijkvoering over te gaan. De gemeente Amsterdam wil met de confectieateliers afspraken 
maken over het naleven van de wetten en de betaling van belastingen en sociale premies. In 
ruil hiervoor zouden de ateliers gedurende die twee jaar gevrijwaard moeten worden van 
invallen door de politie en andere controlerende en opsporende instanties. Op deze manier 
wil de wethouder een einde maken aan het illegaal werken in de confectieateliers en beoogt 
hij tegelijkertijd de werkgelegenheid in deze branche voor Amsterdam te behouden. Critici 
plaatsen vraagtekens bij een dergelijke gedoogperiode en vragen zich af hoe de bedrijfjes 
legaal kunnen opereren, als 95 procent van de werknemers illegaal in Nederland zou ver-
blijven.35 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt duidelijk niets te 
voelen voor het voorstel van de Amsterdamse wethouder om de werkgevers twee jaar de 
tijd te geven om over te schakelen op legale werknemers. De bewindsman vindt dat het 

                                                 
33 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996; interview met Van Thijn, burgemeester in de 
periode 1983-1994, d.d. 20-03-2000. 
34 De sinds 1982 betrokken wethouder Jonker is in de periode 1990-1994 wethouder van Economische Zaken en 
coördinerend wethouder van het Amsterdamse Minderhedenbeleid. 
35 NRC Handelsblad, 09-06-1990. 
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werk gemakkelijk te leren is en dat er eventueel een opleiding moet komen voor legale 
werklozen.36 
Als het Rijk begin jaren negentig plannen gaat ontwikkelen om, onder meer, de illegale 
tewerkstelling in de Amsterdamse confectiesector aan te pakken, stelt de wethouder in 
aansluiting op het beleid van de driehoek voor om alleen die ateliers en de daar aanwezige 
illegalen aan te pakken die ‘overlast’ veroorzaken en de overige illegalen ongemoeid te 
laten. Hij erkent dat zowel legalisering als het instellen van de overbruggingsperiode om 
economische redenen niet reëel zijn, omdat legale werknemers de prijzen zouden opdrijven 
en de sector daarmee de concurrentieslag zou verliezen. De inzet op overlastbestrijding is 
een reactie op de Haagse beleidsinitiatieven. De wethouder merkt in dat verband het 
volgende op: 
 

‘Het kan niet zo zijn dat er allemaal brandgevaarlijke toestanden, lawaaiïge toestanden zijn 
(…). De overheid moet daarin behulpzaam zijn. Als die mensen [van de rijksoverheids-
diensten MD] dan zo nodig die Turkse confectie moeten aanpakken, dan moeten ze niet (…) 
daar aanpakken waar mensen dus gewoon bezig zijn met illegale arbeid. Maar ze moeten daar 
aanpakken waar sprake is van overlast.’37 

 
De wethouder voelt zich gedwongen door rijksorganen, door ‘hoge omes’, ‘allemaal 
instanties die mijn kiezer niet zijn en die mijn baas helemaal niet zijn’.38 Uit het leggen van 
prioriteit bij overlast veroorzakende confectieateliers spreekt enige toenadering tot de 
Haagse politiek en haar ingrijpende aanpak. Overlastbestrijding staat op het prioriteiten-
lijstje van het Amsterdamse driehoeksoverleg.39 Tegelijkertijd is overlast geen eenduidig 
criterium voor handhaving en tracht het Amsterdamse gemeentebestuur met deze priori-
teitstelling ruimte te behouden voor gedoogbeleid. Hoewel de wethouder het gedoog-
standpunt van burgemeester Van Thijn nooit publiekelijk heeft ondersteund, zegt hij in een 
later stadium dat hij het met de terughoudendheid van de Amsterdamse driehoek inzake de 
aanpak van illegalen altijd ‘hartgrondig’ eens is geweest.40 Volgens hem zijn de illegalen vaak 
de meest oppassende burgers: 
 

‘Die kopen wel een kaartje voor de tram. Die is veel te bang dat hij in de tram wordt opge-
pakt. Je moet alleen maar zorgen dat je niet opgepakt wordt. Als je zorgt dat je niet opgepakt 
wordt, dan gebeurt je niet veel. Maar als de politie je eenmaal te pakken heeft, dan gaat die 
zeggen: “Kom, wat doe je hier eigenlijk” en “Ja, nou moet je er maar uit.” Die mensen pro-
beren zich dus zo netjes mogelijk te gedragen. En dat zijn vaak de meest oppassende burgers 
in de stad.’41 

 
Wel onderstreept hij de aanpak van criminele illegalen: 
 

‘Wat je doen moet is dus de mensen die dus misdaden plegen, daar moet je keihard mee zijn 
en die op een effectieve wijze proberen uit te zetten. (...) Dus dat is de lijn van de driehoek 
altijd geweest. Gewone illegalen, laat maar waaien. Daar is nooit prioriteit voor gekomen.’42 

 

                                                 
36 Argument, Bulletin voor economische argumentatie, nr. 13, juni 1992. 
37 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
38 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
39 Interview met Van Thijn, burgemeester in de periode 1983-1994, d.d. 20-03-2000. 
40 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
41 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
42 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 



 89

Wanneer het ‘centrale’ stadsbestuur de bestrijding van de overlast veroorzakende ateliers 
prioriteit geeft, belandt de problematiek van de confectieateliers vanzelf in de competen-
tiesfeer van de deelraden. Immers, met de invoering van de Amsterdamse deelraden is ook 
de openbare orde thematiek deels gedecentraliseerd. De deelraadbesturen oefenen het 
gezag uit over de diensten voor bouw- en woningtoezicht. Diverse stadsdeelraden staan 
niet te springen op het aanpakken van overlast veroorzakende ateliers. En door het gebrek 
aan medewerking van de stadsdelen komt het beleid van overlastbestrijding in de praktijk 
nagenoeg neer op het bestaande gedoogbeleid. De enige die nog wel een beetje enthousiast 
is om overlast te bestrijden is de brandweer. Immers, overlast vormt een vlag om excessief 
brandgevaarlijke toestanden aan te pakken. Volgens de betrokken wethouder van de ‘cen-
trale stad’ is het over het algemeen zo dat hoe linkser een stadsdeel is, hoe minder het be-
trokken stadsdeel zou willen meewerken. ‘Zeker als ze GroenLinks erbij hadden, dan kon 
je het schudden. Dat werd niks. En de meest bereidwillige medewerking [aan de bestrijding 
van ‘overlast’] kreeg je dan in de Westelijke Tuinsteden.’43 
 In het Amsterdamse gedoogbeleid schuilt een sociale-structuurredenering met op 
het niveau van systeemondersteuning expliciete aandacht voor een betere verdeling tussen 
arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, alsmede aandacht voor de 
politieke inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (BPX1-redenering). 
 
 
 
4.6 Legaliseren in de confectiebranche 
 
Diverse actoren pleiten voor legalisering. Doorgaans gaat het om een pleidooi om de illega-
len in de branche van een (tijdelijke) werkvergunning of verblijfsvergunning te voorzien, al 
wordt dat niet altijd even helder verwoord. De Amsterdamse wethouder, die reeds sinds 
het begin van de jaren tachtig de werkgelegenheid in de loonconfectie beoogt te behouden, 
lanceert aan het einde van de jaren tachtig een plan om over te gaan tot legalisering van de 
sector. Hij merkt daarover het volgende op: 
 

‘Het kan toch niet zo zijn dat we maar blijven doorgaan met de club op te jagen en midden 
in de nacht erheen te gaan. Zullen we maar niet eens een keer gaan proberen om te kijken of 
we delen daarvan dus behulpzaam kunnen zijn, dat ze dus legaal worden met erkenning van 
het feit dat dan een deel van die sector weer kan afsterven en verdwijnt. Ja kijk, dat is op 
zichzelf helemaal niet erg. (...) Nou, dat heeft toen nogal wat publiciteit getrokken. Positieve 
publiciteit algemeen. Dat vond ik wel een goede suggestie om dat proberen te legaliseren, die 
hele handel. Ja, maar ja, het stuit altijd af op wat doe je dan in termen van ondersteuning 
hè.’44 

 
Wanneer het de wethouder duidelijk wordt dat legalisering en een gedoogperiode van twee 
jaar politiek onhaalbaar zijn, pleit hij voor de aanpak van ateliers die overlast veroorzaken.45 
Maar wanneer de wethouder zich direct geconfronteerd weet met de lobby van de Vakraad 
voor een omvangrijke repressie van de confectieateliers (aan de hand van de BEA-rappor-
tage in 1992) en de bereidwilligheid van de rijksoverheidsdiensten om aan deze lobby ge-
hoor te geven, blijkt hij zijn voorkeur voor legalisering niet heus te hebben begraven. In het 
najaar van 1992 spreekt de wethouder zich nog steeds uit voor legalisering van de illegalen. 

                                                 
43 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
44 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. Jonker heeft in zijn pleidooi voor legalisering ove-
rigens nooit geëxpliciteerd of het hem ging om de verlening van verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunningen. 
45 Zie paragraaf 4.5. 
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Hij vindt het een schande ‘dat we de illegalen niet willen hebben, maar dat we wel hun pre-
mies willen opstrijken’.46 
Andere voorstanders van legalisering zijn het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbei-
ders (SKIKA), XminY en Stichting Opstand. Deze organisaties pleiten voor legalisering 
van alle illegale werknemers en bedrijfsactiviteiten, in wezen een soort ‘generaal pardon’. 
De regering zou over haar hart moeten strijken door duizenden vreemdelingen die maar 
liefst een derde van de Nederlandse confectie-industrie dragen, in één klap een verblijfs-
vergunning te gunnen, zo luidt hun opvatting.47 
 Ook proberen enkele atelierhouders de wens tot legalisering kracht bij te zetten 
wanneer zij in 1992 het Arbeidsbureau binnenvallen en daarbij de overheid proberen te 
bewegen om tijdelijke verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen te verlenen voor de illegale 
werknemers in de loonconfectie.48 Het IOT pleit voor tewerkstellingsvergunningen voor de 
vakmensen in de Amsterdamse loonconfectie (IOT 1990). Verder wordt in deze periode 
legalisering bepleit door de GroenLinks-fractie uit de Amsterdamse gemeenteraad, de 
onderzoeker Veenman (1991) en de Generale Diaconale Raad.49 Ook de Amsterdamse 
politiewoordvoerder en journalist Van Putten pleiten voor tijdelijke werkvergunningen. De 
laatste heeft in 1987 voor de Evert Vermeer Stichting een boek geschreven over de arbeids-
omstandigheden van vrouwen in de confectie-industrie wereldwijd (Van Putten & Lucas 
1987). Tijdelijke werkvergunningen van bijvoorbeeld een half jaar zien zij als een midden-
weg tussen uitwijzen en legaliseren. 
 In al dergelijke pleidooien voor legalisering schuilt een sociale-structuurredenering, 
waarbij op het niveau van systeemondersteuning aandacht wordt besteed aan een betere 
verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en tegelijker-
tijd politieke inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen wordt benadrukt 
(BPX1-redenering). 
 De bondsbestuurder van de Industriebond FNV in de Vakraad laat het voorstel om 
de illegale werknemers in de Amsterdamse confectieateliers te legaliseren vallen, omdat de 
DIA-participant in de uitgebreide Vakraad deze suggestie van tafel heeft geveegd. Binnen 
de Vakraad vindt de werknemersgeleding geen medestanders voor legalisering.50 Volgens 
het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbeiders (SKIKA), XminY en Stichting Op-
stand huldigt de Industriebond FNV het standpunt dat de eis van legalisering wel legitiem 
is, maar politiek niet haalbaar. Maar deze solidariteitsorganisaties vinden dat de bond moet 
strijden voor het haalbaar maken van de eis, omdat het gaat om de ‘derde wereld om de 
hoek’.51 De werknemersgeleding in de Vakraad laat in de jaren negentig de met een inclusie-
ve sociale-structuurredenering verdedigde suggestie tot legalisering los, en gaat mee in de 
welvaartseconomische redenering van de overige participanten in de uitgebreide Vakraad 
(AOW-redenering met elementen van een BPY-redenering overheerst BPX1-redenering). 
 Er worden derhalve diverse voorstellen gedaan om de bedrijvigheid te legaliseren of 
de illegalen in de branche van een verblijfs- of werkvergunning te voorzien. Met deze sug-
gesties wordt beoogd de loonconfectie te behouden en deze in het ‘reguliere’ circuit te 
brengen. Maar voor dergelijke voorstellen bestaat onvoldoende politiek draagvlak. Zo is het 
derde kabinet-Lubbers allerminst geporteerd voor het idee om illegale tewerkstelling te 
‘belonen’ met een (tijdelijke) verblijfsvergunning of werkvergunning. Immers, de bestrijding 

                                                 
46 Algemeen Dagblad, 29-10-1992. 
47 Klerenbrief , 02-07-1991. 
48 Zie paragraaf 4.8. 
49 Nieuws van de Dag, 24-05-1991; ‘Made in Amsterdam. Illegaal naaiatelier is toch voordeliger’. Onze Wereld, sept. 
1991, pp. 20-22; Algemeen Dagblad, 20-11-1992. 
50 Interview met de betrokken bondsbestuurder voor de Industriebond FNV d.d. 02-03-2000. 
51 Klerenbrief , 02-07-1991. 
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van fraude en het tegengaan van illegale tewerkstelling zijn door het kabinet verheven tot 
politieke prioriteiten (AOW-/BPX2-redenering). En de minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid ijvert daarbij uitdrukkelijk voor de tewerkstelling van legale werklozen in de 
Amsterdamse confectieateliers (BPX2-redenering).52 Op enkele leden van GroenLinks na, 
heeft de oproep tot legalisering geen steun in het parlement. Apostolou, woordvoerder van 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, is geen voorstander van een generaal pardon. Zijn 
opvatting luidt dat je in individuele gevallen moet kijken wat je voor illegale werknemers 
kunt doen.53 De voorstellen tot legalisering zijn ook de gevestigde producenten en de bran-
cheorganisaties een doorn in het oog. Zij beschouwen legalisering als een erkenning van 
oneigenlijke concurrentie (AOW-redenering).54 Het hoofd van de afdeling loon- en premie-
vaststelling van het GAK in Amsterdam, die ook betrokken is bij het overleg in de uitge-
breide Vakraad, verwoordt de problemen van de Vakraad tegen legalisering als volgt: 
 

‘… ik denk dat de bedrijfstak daar enorme moeite mee zal hebben. Die bestaat per definitie 
uit legale werkgevers die al sinds jaar en dag premie betalen. Een steeds hogere premie, 
omdat het draagvlak almaar kleiner wordt. Als je tegen hen [de bedrijfstak MD] zegt: “We 
gooien het hele frauderende spulletje erbij en plakken er het etiket bonafide op,” dan is de 
beer los, vrees ik.’55  

 
Tegenover de vakbonden stelt de werkgeversvereniging Fenecon niet tot legalisering te 
willen overgaan omdat er voldoende werklozen zouden zijn die opgeleid kunnen worden 
tot confectiemedewerker (BPX2-redenering). De vakbonden ijveren in de jaren negentig 
evenmin voor legalisering van de illegalen in de Amsterdamse loonconfectie (AOW-redene-
ring). En ook de regionale Arbeidsvoorzieningsorganisatie toont zich tegenstander van 
legalisering, ook al vallen beslissingen over legalisering niet binnen haar competentie (BPX2-
redenering).56 Kortom, alle voorstellen tot legalisering ketsen af, omdat de politieke partij-
en, de betrokken bewindslieden, de uitgebreide Vakraad en de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie deze voorstellen niet steunen. De sociale-structuurredenering van de voorstanders van 
legalisering wordt geblokkeerd door zowel de welvaartseconomische redenering van de 
bestrijders van de oneigenlijke concurrentie als de sociale-structuurredenering van actoren 
die de werkgelegenheid onder autochtonen en legale allochtonen benadrukken en illegalen 
daarbij uitsluiten (BPX1-redenering wordt geblokkeerd door AOW-redenering en BPX2-
redenering). 
 
 
 
4.7 Ondersteuning van bedrijvigheid en stimulering van etnisch 

ondernemerschap 
 

                                                 
52 Argument, Bulletin voor economische argumentatie, nr. 13, juni 1992. 
53 ‘Made in Amsterdam. Illegaal naaiatelier is toch voordeliger’. Onze Wereld, sept. 1991, pp. 20-22. 
54 Illustratief voor de wijze waarop de gevestigde confectieproducenten reageren op de ‘oneigenlijke concurrentie’ 
door de ‘illegale ateliers’ is de zienswijze van een directeur van een producent van beroeps- en ziekenhuiskleding 
in Enschede. Volgens hem vormen de Nederlandse productiebedrijven een ‘normale’ bedrijfstak en zou hun aan-
deel zonder illegale concurrentie veel groter kunnen zijn. Hij pleit ervoor dat alle bedrijven lasten afdragen en 
CAO-lonen betalen, waardoor er een meer gelijkwaardige concurrentiepositie zou bestaan (Trouw, 21-11-1992). 
55 Algemeen Dagblad, 29-10-1992. 
56 Interview met de voormalige directeur Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West, accounthouder confectie-
industrie d.d. 26-10-1995; interview met de voormalige directeur RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland en de 
voormalige directeur Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 21-03-1997. 
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In de periode 1989-1993 worden ondersteuningsinitiatieven genomen door actoren in de 
lokale en nationale arena. Van belang is dat de Amsterdamse wethouder die sinds 1982 
betrokken is bij de bedrijvigheid in de confectieateliers in de periode 1990-1994 zowel wet-
houder van Economische Zaken als ook coördinerend wethouder Minderhedenbeleid is. 
Deze wethouder vormt de verbindende schakel tussen deze twee beleidsterreinen. Met de 
verantwoordelijkheid voor beide portefeuilles probeert hij de bedrijvigheid in de confectie-
ateliers de helpende hand te bieden en voor de hoofdstad te behouden. De Turkse onder-
nemers krijgen bijzondere aandacht in de context van een actieprogramma ‘bevordering 
etnisch ondernemerschap’. 
 In 1990 komen de confectieateliers in beeld van de gemeentelijke dienst Economi-
sche Zaken (EZ). In eerste instantie wordt de bedrijvigheid nader verkend. Een betrokken 
EZ-ambtenaar beschrijft dit als volgt: 
 

‘Na een eerste bespreking van de problematiek rond de confectieateliers tijdens de Commis-
sie van Bijstand Economische Zaken op 27 juni 1990 is deze problematiek vervolgens door 
gesprekken met een aantal sleutelfiguren nader in kaart gebracht. Al gauw werd duidelijk dat 
de problematiek aanzienlijk complexer was dan aanvankelijk gedacht. Deze indruk werd ver-
sterkt door het bezoek van de Amsterdamse officier van justitie aan de wethouder Economi-
sche Zaken op 22 november 1990. Naar aanleiding hiervan werd een korte inventarisatie 
gepleegd bij diverse gemeentelijke diensten naar voorkomende klachten m.b.t. confectie-
ateliers en de wijze van afdoening hiervan. De resultaten hiervan gaven op dat moment 
echter geen aanleiding tot konkrete akties.’57  

 
Een lid van de GroenLinks-fractie arrangeert daarop een inspraakbijeenkomst. In het ver-
lengde van de discussie over de confectieateliers in 1990 dient de betrokken EZ-ambtenaar 
in het kader van de begrotingsvoorbereiding in 1991 een incidentele claim in voor een zo-
geheten servicepakket. Daarin zien collega-ambtenaren van de dienst EZ geen heil, maar 
een reservering voor een servicepakket komt uiteindelijk toch op de begroting. Daarmee is 
een Amsterdams ondersteuningsbeleid voor de confectieateliers van de grond gekomen. Er 
wordt een bedrag van 75.000 gulden voor ondersteuning van de confectieateliers begroot. 
Maar omdat het bedrag niet wordt opgesoupeerd schuift de reservering jaarlijks door. Het 
servicepakket is bedoeld voor stimulering van belangenbehartiging en bedrijfsverbetering 
(versterking van de positie) en is beschikbaar voor (groepen van) individuen. De gemeente 
beoogt bijvoorbeeld bij te dragen in de kosten voor atelierhouders om lid te worden van de 
Fenecon. Volgens de betrokken ambtenaar van de dienst EZ zou een medewerker van de 
Fenecon de ambtenaar in 1991 meedelen allerminst gediend te zijn van gemeentelijke 
ondersteuning in de lidmaatschapskosten. De EZ-ambtenaar tracht deze medewerker te 
overtuigen met het argument dat de vereniging op die manier wel honderd leden erbij zou 
kunnen krijgen. Maar de laatste zou niet zijn te vermurwen. Volgens de gemeenteamb-
tenaar hangt deze houding samen met de gerezen onrust over de omvang van de malafide 
praktijken. De Fenecon zou in dit verband alleen praten met onderdelen van de rijksover-
heid en allerminst zitten te wachten op gemeentelijke bemiddelingspogingen om de 
Fenecon en atelierhouders bij elkaar te brengen. De Vakraad heeft op dat moment één 
actiepunt om de bedrijvigheid te ondersteunen en wel het instellen van een landelijk steun-
punt om illegale confectieateliers te begeleiden naar een legale bedrijfsvoering. Volgens de 
betrokken gemeenteambtenaar wordt door de Vakraad wel lippendienst bewezen aan de 
Amsterdamse initiatieven, maar worden de initiatieven van de gemeente de facto ‘geblok-

                                                 
57 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, opgesteld door de betrokken ambte-
naar van de dienst Economische Zaken ten behoeve van behandeling in de Commissie van Advies voor de Eco-
nomische Zaken en behandeling in de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad, pp. 6-7. 
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keerd’ ofwel ‘gesaboteerd’.58 In reactie hierop is de wethouder voornemens de Vakraad uit 
te nodigen voor een gesprek, maar tot een onderhoud komt het voorlopig niet. De uitge-
breide Vakraad presenteert de suggestie voor een steunpunt vervolgens in de BEA-rappor-
tage (1992). Daarop stelt de gemeente Amsterdam het bedrag van 75.000 gulden dat was 
gereserveerd voor het nimmer gerealiseerde servicepakket beschikbaar voor het steunpunt 
onder voorwaarde dat het wordt aangehaakt bij de Fenecon. Wanneer de vereniging van 
loonconfectionairs dit bedrag zelf wil besteden komt ook van het steunpunt niets terecht. 
 In deze periode circuleert ook het idee om een bedrijfsverzamelgebouw op te 
zetten. Maar een dergelijk suggestie wordt niet gerealiseerd, vooral omdat de kosten 
daarvan te hoog zouden oplopen. Ondersteuningsinitiatieven mogen de gemeentelijke 
overheid in ieder geval niet teveel geld kosten.59 Geconstateerd kan dan ook worden dat 
van lokale ondersteuningsinitiatieven niet veel terecht komt. 
 De gemeentelijke ondersteuningsmaatregelen worden bepleit met een sociale-struc-
tuurredenering, waarbij op het niveau van systeemondersteuning nadrukkelijk aandacht 
wordt besteed aan solidariteit in politiek-economische zin en waarbij ook politieke inclusie 
van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen wordt benadrukt (BPX1-redenering). 
 Op nationaal niveau worden slechts enkele ideeën gelanceerd om de bedrijvigheid 
in de loonconfectie te ondersteunen. In het Plan van Aanpak (1993) doen de bewindslieden 
de suggestie om de legale productie van confectiekleding te versterken. In dat verband 
kondigen zij aan uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn van loonkostensubsidies en 
subsidies van het Europese Sociale Fonds. Met dergelijke subsidies beogen zij de concur-
rentiepositie van bonafide bedrijven in relatie tot niet-bonafide ateliers te vergroten. Ook 
kondigen de bewindslieden aan te onderzoeken of vanuit het ministerie van Economische 
Zaken overheidssubsidies kunnen worden aangewend ter verbetering van de bedrijfs-
voering en ter bevordering van technologische vernieuwing bij de legale bedrijven. Zij 
benadrukken daarbij dat dit moet aansluiten bij ideeën in de (gevestigde) branche. 
 Deze ondersteuningsideeën bij de rijksoverheid zijn expliciet gericht op de verbete-
ring van de concurrentiepositie van ‘bonafide’ ondernemers. In deze nadruk is een sociale-
structuurredenering te traceren, waarbij noch aan een betere verdeling tussen arbeid en 
kapitaal noch aan aspecten van in- en exclusie aandacht wordt besteed (BQY-redenering). In 
het benadrukken van het bonafide karakter zijn elementen van een welvaartseconomische 
redenering te herkennen (AOW-redenering). 
 
 
 
4.8 Scholing en bemiddeling van legale arbeidskrachten 
 
Begin jaren negentig wordt in het kader van het Vakraadsbeleid uit 1989 een poging onder-
nomen om in samenwerking met het Arbeidsbureau (autochtone en legale allochtone) 
werklozen op te leiden tot confectiemedewerker teneinde de illegalen in de loonconfectie te 
vervangen (BPX2-redenering). Het gaat hier om het Batjan-project. De Batjan is een 
streekschool in Amsterdam-Oost waar vakopleidingen worden verzorgd voor laaggeschool-
de volwassenen. Het is de bedoeling dat werklozen hier lessen krijgen en vervolgens gaan 
werken in een confectieatelier. Het duurt evenwel twee jaar van nota’s schrijven, vergade-
ren en plannen voordat het project daadwerkelijk van de grond komt. Uiteindelijk worden 
er vijftien werklozen gevonden die de illegalen moeten gaan vervangen. Maar van de men-
sen die in voorjaar 1991 op de Batjan zitten blijkt niemand tot het project te behoren. De 

                                                 
58 Interview met de betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995. 
59 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
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meeste jonge vrouwen in de klas willen ontwerpster, lerares of modelnaaister worden. Er 
zijn er maar weinig die het atelier in willen. Een medewerker van de Batjan beschouwt het 
project als een mislukking. Van de vijftien werklozen die er met een speciaal project voor 
de confectie worden opgeleid, belandt uiteindelijk niemand in een confectieatelier.60 Na dit 
teleurstellende project zien de Vakraad en het Arbeidsbureau voorlopig af van verdere op-
leidings- en bemiddelingsinitiatieven. 
 In het BEA-rapport (1992) keert de uitgebreide Vakraad zich nadrukkelijk tegen de 
participatie van illegalen in de confectieateliers en stelt daarbij opnieuw voor om meer 
werklozen (autochtonen en legale allochtonen) aan de slag te helpen (BPX2-redenering). Bij 
aanbieding van het rapport aan minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(februari 1992) blijkt dit voorstel koren op de molen van de bewindvoerder. Hij vindt het 
onaanvaardbaar dat er in de loonconfectie zoveel illegalen werken terwijl er (onder autoch-
tonen en legale allochtonen) zoveel werklozen zijn en huldigt het voorstel tot scholing en 
bemiddeling van werklozen (BPX2-redenering).61 
 In november 1992 doet een groep atelierhouders een inval bij het Arbeidsbureau 
aan het Singel in Amsterdam en roept daarbij nadrukkelijk om bemiddeling van vacatures.62 
Deze oproep gaat vergezeld van een verzoek om verlening van tijdelijke verblijfs- en werk-
vergunningen.63 De medewerkers van het Arbeidsbureau beschouwen de oproep om be-
middeling door de atelierhouders als een toneelstukje. Het klagen over het gebrek aan 
personeel zou alleen tot doel hebben om voor ‘hun eigen illegalen’ een werkvergunning te 
verkrijgen.64 In ieder geval hebben de atelierhouders de handschoen in de ring geworpen en 
daarmee staat het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening voor de lastige opgave 
om personeel te leveren. Het is nu aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie om aan te tonen 
dat er aanbod is. In de roep om personeelsbemiddeling en werkvergunningen door de 
atelierhouders schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept 
expliciet aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal, als-
mede politieke inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen wordt verdedigd 
(BPX1-redenering). 
 De Arbeidsvoorziening in de Amsterdamse regio gaat de uitdaging aan en maakt 
zich op, mede op instigatie van de sociaal-democraten en het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, om serieus werk te maken van opleidings- en bemiddelingsinitiatieven 
voor de confectiesector. In 1991 is de Arbeidsvoorzieningsorganisatie drastisch gereorgani-
seerd; zij is daarmee getripartiseerd en gedemonopoliseerd. Verwacht wordt dat de organi-
satie in haar nieuwe structuur beter de vraagzijde kan bedienen. De nieuwe Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie staat onder druk om zich te bewijzen. Van diverse kanten wordt voorts 
gesuggereerd dat de bemiddeling van allochtonen te wensen overlaat. Volgens de onder-
zoeker Veenman (1991) is er iets mis in de relatie tussen Arbeidsbureaus en allochtone 
werklozen. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening erkent een zekere kloof en 
acht een betere bemiddeling noodzakelijk. Onder meer aan de hand van de personeels-
problematiek in de loonconfectie kan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie haar verbeterde 
functioneren aantonen.65 
 Het initiatief van de Arbeidsvoorziening in de Amsterdamse regio wordt ook 
opgenomen in het Plan van Aanpak dat de rijksoverheid in 1993 presenteert. De inzet op 
bemiddeling wordt ondergebracht in de categorie initiatieven gericht op het versterken van 
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61 Argument, Bulletin voor economische argumentatie, nr. 13, juni 1992. 
62 Zie paragraaf 4.6. 
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de legale productie van confectiekleding. Het kabinet benadrukt iets te willen doen aan het 
feit dat er onvoldoende legale werknemers zijn. In het Plan van Aanpak wordt geconsta-
teerd dat er in oktober 1992 831 werkzoekende uit de confectie-industrie staan ingeschre-
ven bij het Arbeidsbureau. En derhalve zou bij ‘matching’ voldoende aanbod aanwezig 
moeten zijn. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie zou inspanningen moeten leveren om 
vraag en aanbod daadwerkelijk op elkaar te laten aansluiten. Dan moeten de confectionairs 
wel de vacatures melden en moeten de bemiddelaars kijken in hoeverre er sprake is van 
weigering van ‘passende arbeid’. Over passende arbeid heeft het kabinet een standpunt 
ingenomen en daaruit leiden de betrokken bewindslieden af dat werk in de confectie-
industrie in de regel passend is voor werkloze uitkeringsgerechtigden.66 Ook suggereren de 
bewindslieden in het kader van de bemiddelingsinitiatieven de mogelijkheden voor scholing 
en opleiding te bezien. 
 In de initiatieven van de Arbeidsvoorziening om – voornamelijk allochtone – werk-
lozen te bemiddelen naar werkzaamheden in de loonconfectie schuilt een sociale-structuur-
redenering, waarbij op het niveau van systeemondersteuning aandacht wordt besteed aan 
een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal. Tegelijkertijd wordt daarbij inclusie van 
autochtonen en legale allochtonen en exclusie van illegale allochtonen bepleit (BPX2-
redenering). 
 
 
 
4.9 Flexibilisering van de arbeidsinzet 
 
De Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen Fenecon streeft er in toene-
mende mate naar de succesfactor flexibiliteit van de illegale ondernemers te kopiëren. De 
Fenecon tracht daartoe de confectieproductie door de overheid als seizoenswerk te laten 
erkennen, evenwel zonder resultaat. De bewindslieden van het ministerie van Sociale Zaken 
vinden confectieproductie geen typisch seizoensgebonden bedrijvigheid en redeneren dat 
schommelingen in de productie door de branche zelf moeten worden opgevangen.67 In de 
BEA-rapportage (1992) spreekt de uitgebreide Vakraad zich uit om meer flexibiliteit van de 
arbeidsinzet bij de legale ateliers te realiseren. De Vakraad doet een voorstel aan de CAO-
partijen in de confectie-industrie om een experiment te starten met een flexibele en tijde-
lijke arbeidspool. Bij de organisatie hiervan zouden het Regionaal Bestuur voor de Arbeids-
voorziening, het uitzendwezen en de Vakraad betrokken dienen te zijn. Ook suggereert de 
Vakraad dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar flexibele arbeidstijden binnen 
het bestaande wettelijke systeem. 
 In het Plan van Aanpak (1993) borduren de bewindslieden op deze suggesties door 
en zien hierin maatregelen om de legale productie van confectiekleding te versterken. De 
bewindslieden zijn voornemens om iets te doen aan het vermeende gebrek aan flexibiliteit 
bij het inzetten van werknemers vanwege de arbeidstijdbeperkingen van de bestaande 
CAO. Door gebrek aan flexibiliteit zouden producenten in onvoldoende mate kunnen om-
gaan met de onvoorspelbaarheid van de vraag naar confectiekleding. Om die flexibiliteit te 

                                                 
66 In het sanctiebeleid sociale verzekering wordt het weigeren van passende arbeid gesanctioneerd. In het kabi-
netsstandpunt inzake flexibele arbeidsrelaties (Kamerstukken II, juni 1992, 22 659, nr.1) is geformuleerd dat bij 
flexibele arbeidscontracten sprake is van passende arbeid indien is voldaan aan drie minimum vereisten: een 
arbeidsduur van vijf uren per week of twintig per maand met vastlegging van de arbeidsduur in een contract; een 
beloning tenminste naar CAO-loon of naar rato berekend minimumloon; contractuele regeling van de aard en 
tijdstippen van de oproeping. 
67 Interview met de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld (1989-1993) d.d. 
15-12-1999. 
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verhogen wordt gesuggereerd gebruik te maken van de Kaderregeling uitzendarbeid van de 
Arbeidsbureaus. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwe Arbeidswet de ruimte geeft 
om de maximum arbeidstijden in de bestaande CAO-bepalingen in de confectie-industrie te 
verhogen. Daarmee kan de flexibiliteit van de arbeidstijden eventueel worden vergroot. 
Verder dringt de overheid aan op het aanpassen van de CAO om de flexibilisering in de 
loonconfectie te vergroten. Hier kan de overheid evenwel niet veel beginnen omdat derge-
lijke besprekingen zaak zijn van de CAO-partijen in de Vakraad. Deze hebben na het ver-
schijnen van het BEA-rapport (1992) het onderzoeksbureau Regioplan opdracht gegeven 
tot een onderzoek naar de mogelijkheden van een flexibele arbeidsinzet binnen de band-
breedte van de vigerende CAO. 
 In de nadruk op het belang van flexibilisering is een sociale-structuurredenering te 
traceren waarbij in het voorgestane samenlevingsconcept geen expliciete aandacht wordt 
besteed aan de bescherming van arbeid ten opzichte van kapitaal, noch aan aspecten van 
politieke in- en exclusie. Benadrukt wordt juist de bevordering van de positie van de werk-
gevers (BQY-redenering). 
 
 
 
4.10 Invoering van minimum-maakprijzen 
 
Het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbeiders (SKIKA), ondersteund door XminY 
en Stichting Opstand, pleit voor de invoering van minimum-maakprijzen.68 De vereniging 
van loonconfectionairs is voorstander van een ketenaansprakelijkheidsregeling in de bran-
che, onder voorwaarde dat er vaste bodemprijzen voor de productie van kleding worden 
vastgesteld.69 Tijdens een publieke discussiebijeenkomst in Paradiso in mei 1991 betoont 
een woordvoerder van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven Textiel zich uitdrukkelijk 
tegenstander van het instellen van bodemprijzen.70 De suggestie om minimum-maakprijzen 
in te voeren wordt in het politieke debat niet opgepakt. In het pleidooi voor minimum-
maakprijzen is een sociale-structuurredenering te herkennen met een oriëntatie op de 
bescherming van arbeid en kleinkapitaal in relatie tot grootkapitaal (BPY-redenering). Een 
dominerende welvaartseconomische redenering staat een dergelijke ingreep in de markt in 
de weg. 
 
 
 
4.11 Verlaging van het minimumloon 
 
In het voorjaar van 1992 doet CDA-voorzitter Van Velzen het voorstel op een CDA-partij-
raad om het minimumloon in de tuinbouw en de confectie te verlagen.71 Hij beoogt hier-
mee de bedrijvigheid in deze sectoren uit de informele sfeer te krijgen en het werk te laten 
verrichten door legalen. Het voorstel wordt niet opgepakt; de suggestie blijkt in politiek 
opzicht onhaalbaar. 
 De suggestie om het minimumloon te verlagen gaat vergezeld van een sociale-
structuurredenering, waarbij noch de bevordering van de positie van arbeid ten opzichte 
van kapitaal wordt benadrukt, noch aspecten van in- en exclusie aan de orde komen (BQY-
redenering). Deze sociale-structuurredenering gaat vergezeld van een welvaartseconomi-
                                                 
68 Het Parool, 30-03-1991. 
69 Interview met de woordvoerder van de Turkse confectionairs sinds 1988 d.d. 10-06-1996. 
70 Nieuws van de Dag, 24-05-91. 
71 Trouw, 10-11-1992. 
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sche redenering (BQY-/AOW-redenering). Achter zijn voorstel tot verlaging van het mini-
mumloon gaat namelijk een pleidooi schuil voor een toename van het aandeel ‘wit’ betaalde 
werknemers in relatie tot het aandeel ‘zwart’ betaalde werknemers. Daarnaast benadrukt 
Van Velzen hiermee dat de marktpartijen conform de vigerende regelgeving dienen te 
opereren. In dat verband stelt hij voor de bestaande regelgeving (partieel) te wijzigen. 
 
 
 
4.12 Verlaging van het werkgeversdeel van sociale premies 
 
In het najaar van 1992 doet de PvdA’er Van der Zwan op een VVD-bijeenkomst in de Bilt 
het voorstel om in grote steden, in wijken waar veel werkloze allochtonen wonen, arbeids-
intensieve bedrijven de gelegenheid te geven om tegen lagere sociale premies laaggeschool-
den in dienst te nemen. Van der Zwan is van mening dat op deze wijze ook de vraag naar 
laaggeschoolde arbeid in de confectieateliers kan worden gestimuleerd en ‘gelegaliseerd’.72 
Dit voorstel krijgt in het politieke debat over de Amsterdamse confectieateliers geen bijval. 
Met het voorstel tot verlaging van (het werkgeversdeel van) de sociale premies beoogt Van 
der Zwan nadrukkelijk de stimulering van de werkgelegenheid onder laaggeschoolden. In 
zijn argumentatie schuilt een sociale-structuurredenering waarbij in de voorgestane maat-
schappijvisie aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal 
(BPY-redenering). Tevens beoogt Van der Zwan met een wijziging van de regelgeving te 
bevorderen dat de marktpartijen conform de vigerende regelgeving opereren. De sociale-
structuurredenering gaat derhalve vergezeld van een welvaartseconomische redenering 
(BPY-/AOW-redenering). 
 
 
 
4.13 Erkenning van de Turkse confectionairs als gesprekspartner en overleg 

over een samenhangend beleid 
 
Eerder in dit hoofdstuk heb ik er reeds op gewezen dat het IOT grote kritiek heeft op de 
razzia’s en dat het de mythe van de aanzuigende werking als onbewezen beoordeelt (IOT 
1990).73 In het verlengde van deze analyse roept het IOT het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid op om de Turkse confectionairs te erkennen als een gesprekspartner. 
Daarbij beveelt het IOT aan om in het kader van het gecoördineerde minderhedenbeleid te 
bevorderen dat er tussen alle betrokken ministeries en diensten overleg wordt gevoerd over 
een samenhangend pakket van maatregelen ter verbetering van de Turkse confectie. In dit 
pleidooi schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij op het niveau van systeemonder-
steuning expliciet aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en klein-
kapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en waarbij tevens inclusie van autochtonen 
en (legale en illegale) allochtonen wordt benadrukt (BPX1-redenering). 
 
 
 
4.14 Wel en niet gerealiseerde oplossingsrichtingen in de periode 1989-1993 
 

                                                 
72 Van der Zwan is betrokken bij de voorbereiding van het ‘minderhedendebat’ begin jaren negentig. 
73 Zie paragraaf 4.4. 
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Hiervoor heb ik besproken welke oplossingsrichtingen in de periode 1989-1993 worden 
voorgesteld voor de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers. Daarbij heb ik 
aangegeven met welke tweede-orde redeneringen deze suggesties worden verdedigd. In 
deze paragraaf zet ik op een rijtje welke oplossingsrichtingen in samenhang met welke 
redeneringen in deze periode in concreet beleid worden omgezet, welke oplossings-
richtingen vergezeld van welke redeneringen als beleidsvoornemen worden gehonoreerd en 
welke suggesties (nog) niet in beleidsplannen worden omgezet. In deze periode worden de 
beleidsvoorbereidingen getroffen voor een omvangrijke landelijke aanpak die zijn schaduw 
reeds vooruit werpt en het lokale gedoogbeleid gaat verdringen. 
 
Redeneringen in gerealiseerde beleidsvoorstellen 
 
• Zelfregulerende maatregelen die marktcorrectie beogen schieten tekort onder meer als 

gevolg van het vrijwillige karakter van de maatregelen. In brede kring wordt vervolgens 
gepleit voor een verplichte aansprakelijkheidsregeling ter regulering van de oneigenlijke 
concurrentie (AOW-redenering). Aan de kritiek van het IOT, dat de zelfregulerende 
maatregelen de bedrijven zou dwingen om ‘nog illegaler’ te werken, wordt voorbij-
gegaan (AOW-redenering prevaleert over BPX1-redenering). 

• Handhaving, met inbegrip van de aanpak van illegale tewerkstelling, wordt sinds 1989 
enigszins geïntensiveerd (AOW-redenering in combinatie met (BPX2-redenering). 

• De Amsterdamse driehoek voert in de periode 1983-1993 een gedoogbeleid ten aanzien 
van de illegalen in de stad. De betrokken wethouder is eveneens een voorstander van 
het gedogen van illegalen. In reactie op de initiatieven van het Rijk suggereert de wet-
houder alleen die ateliers aan te pakken die overlast veroorzaken. De nadruk op over-
lastbestrijding suggereert enigszins een compromis tussen de AOW-redenering op rijks-
niveau en de BPX1-redenering in de Amsterdamse gelederen. In de praktijk wordt het 
Amsterdamse gedoogbeleid gecontinueerd (BPX1-redenering). 

• Het Amsterdamse stadsbestuur neemt enkele initiatieven ter ondersteuning van de 
confectiebedrijven. Zo wordt geld gereserveerd voor een servicepakket en een steun-
punt om informeel opererende ondernemingen te begeleiden naar een formele bedrijfs-
voering (BPX1-redenering). Van de initiatieven komt echter niet veel terecht als gevolg 
van weerstand bij de Fenecon en afwijkende ideeën hierover bij een groepje atelier-
houders. Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (BPX1-redenering) vindt het 
gemeentebestuur te prijzig. 

• In het kader van het Vakraadsbeleid uit 1989 wordt in samenwerking met het Arbeids-
bureau een project (Batjan-project) opgezet om (autochtone en legale allochtone) werk-
lozen op te leiden tot confectiemedewerker, teneinde de illegalen in de loonconfectie te 
vervangen (BPX2-redenering). Maar van dit project komt niets terecht. 

 
Redeneringen in gehonoreerde beleidsvoorstellen die worden onderzocht en/of voorbereid 
 
• De uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie en het derde kabinet-Lubbers 

(CDA-PvdA) zijn voorstander van uitbreiding van de bestaande 
ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector. Het wetsvoorstel doorloopt 
het parlementaire traject (AOW-redenering met elementen van een BPY-redenering). 

• De Vakraad voert een krachtig pleidooi voor intensivering van handhavingsbeleid, met 
een sterke nadruk op de aanpak van illegale tewerkstelling (AOW-redenering). Dit plei-
dooi sluit nauw aan op de beleidsprioriteiten van het derde kabinet-Lubbers. Deze 
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prioriteiten behelzen de intensivering van zowel het fraudebestrijdingsbeleid (AOW-
redenering) als het beleid gericht op de ontmoediging van illegalen (BPX2-redenering). 

• De DIA en het interdepartementale samenwerkingsverband ter bestrijding van de con-
fectiefraude formuleren de bestrijding van illegale tewerkstelling in termen van aanpak 
van marktverstoring (omslag van een BPX2-redenering naar een AOW-redenering). 

• In de voorgenomen plannen ter bestrijding van de ‘confectiefraude’ overheerst een 
welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). 

• In het Plan van Aanpak wordt aangekondigd te onderzoeken of loonkostensubsidies en 
subsidies van het Europese Sociale Fonds kunnen worden ingezet om de concurrentie-
positie van legale bedrijven te verbeteren, en of EZ-subsidies kunnen bijdragen aan 
technologische vernieuwingen bij legale bedrijven (BQY-redenering met elementen van 
een AOW-redenering). 

• De Vakraad pleit in de BEA-rapportage (1992) voor een opleidings- en bemiddelings-
initiatief (BPX2-redenering). De minister van Sociale Zaken uit het derde kabinet-
Lubbers is over dit onderdeel zeer te spreken (BPX2-redenering). Daarbij vraagt een 
groep atelierhouders in november 1992 tijdens een inval op het Arbeidsbureau om 
arbeidsbemiddeling en om tijdelijke verblijfs- en werkvergunningen (BPX1-redenering). 
Het is vervolgens aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie om de uitdaging aan te 
nemen. Zij gaat in gesprek met de atelierhouders en is voornemens om van bemidde-
ling serieus werk te maken (BPX2-redenering). 

• De Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen Fenecon streeft naar een 
grotere mate van flexibilisering van de arbeidsinzet in de branche. De overheid onder-
steunt deze wens, maar kan niet meer doen dan verwijzen naar ruimte binnen bestaan-
de regelgeving en de CAO-partners aansporen tot flexibilisering (BQY-redenering). 

 
Redeneringen in (nog) niet gehonoreerde beleidsvoorstellen 
 
• De uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie, in het bijzonder de producen-

tenvereniging Fenecon en de VGT, ijvert voor invoering van een opdrachtgeversaan-
sprakelijkheidsregeling om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan (AOW-redenering). 
Voor een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling wordt eveneens gepleit door de 
vereniging van loonconfectionairs (BPY-redenering), door het Solidariteitskomitee 
Illegale Konfectie Arbeiders (SKIKA), XminY, Stichting Opstand en het IOT (BPX1-
redenering). In de context van de opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling stelt de 
Vakraad voor om een zogeheten clearinghouse op te zetten, om daarmee een juiste 
betaling van belastingen en sociale premies te garanderen en daarbij tegelijkertijd het 
risico van aansprakelijkstelling voor aangesloten ondernemingen te reduceren (AOW-
redenering). 

• Het IOT bekritiseert de nadruk op de aanpak van illegale tewerkstelling (‘razzia’s’), de 
negatieve beeldvorming van de bedrijvigheid in de confectieateliers en de rol van de 
vakbeweging om het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van ‘legale arbeids-
plaatsen’ te laten prevaleren boven het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van 
illegale arbeiders (BPX1-redenering). In deze kritiek staat het Inspraakorgaan welhaast 
alleen. 

• Het voorstel van de Amsterdamse wethouder voor een overbruggingsperiode van 
bijvoorbeeld twee jaar (een vorm van gedogen) om malafide bedrijven de kans te geven 
over te schakelen op een legale praktijkvoering krijgt geen bijval (BPX1-redenering). 

• Legalisering in de vorm van het verstrekken van (tijdelijke) verblijfs- of werkvergun-
ningen wordt bepleit door de Amsterdamse wethouder, het SKIKA, XminY, Stichting 
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Opstand, enkele atelierhouders, het IOT, de GroenLinks-fractie uit de Amsterdamse 
gemeenteraad, de onderzoeker Veenman (1991), de Generale Diaconale Raad, de 
journalist Van Putten, de Amsterdamse politiewoordvoerder en enkele leden van de 
GroenLinks-fractie in het parlement. Dergelijke pleidooien ketsen af op de dominante 
welvaartseconomische redenering van de bestrijders van oneigenlijke concurrentie en 
de sociale-structuurredenering van actoren die de werkgelegenheid onder autochtonen 
en legale allochtonen benadrukken en illegalen daarbij uitsluiten (BPX1-redenering 
wordt geblokkeerd door AOW-redenering en BPX2-redenering. 

• Het IOT staat alleen in de oproep aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid om de Turkse confectiebedrijven te erkennen als een gesprekspartner 
alsmede in de oproep om in het kader van het gecoördineerde minderhedenbeleid te 
bevorderen dat tussen alle betrokken ministeries en diensten overleg wordt gevoerd 
over een samenhangend pakket van maatregelen ter verbetering van de Turkse 
bedrijvigheid in de confectiesector (BPX1-redenering). 

• Het pleidooi van het SKIKA, XminY, Stichting Opstand en de vereniging van loon-
confectionairs voor het instellen van vaste bodemprijzen voor de productie van kleding 
vindt geen weerklank (BPY-redenering). 

• Het voorstel om het minimumloon in de confectie te verlagen (BQY-/AOW-redenering) 
en het voorstel om het werkgeversdeel van de sociale premies te verlagen (BPY-/AOW-
redenering) krijgen geen bijval.
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5 TWEEDE-ORDE REDENERINGEN IN DE PERIODE 1993-
1997 (FASE VAN BELEIDSUITVOERING HAAGSE 
MAATREGELEN) 

 
 
 
Begin 1993 lanceert het kabinet het Plan van Aanpak. Daarmee is de politieke strijd ten 
aanzien van de Amsterdamse confectieateliers grotendeels beslecht. In de periode 1993-
1997 gaat het voornamelijk om de uitvoering van deze Haagse beleidsmaatregelen. In deze 
periode wordt evenwel ook kritiek geventileerd op deze maatregelen en worden ook andere 
suggesties gedaan. Naar aanleiding van de presentatie van de Haagse maatregelen worden 
vooral in de Amsterdamse beleidsarena nog diverse alternatieve oplossingsrichtingen 
gesuggereerd. 
 In dit hoofdstuk beschrijf ik van welke tweede-orde redeneringen deze 
verschillende oplossingsrichtingen vergezeld gaan. De aangedragen suggesties betreffen de 
uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling (5.1), de invoering van een 
opdrachtgeversaanspra-kelijkheidsregeling (5.2), een onderzoek naar de factureringsplicht 
(5.3), de aanpak van opdrachtgevers wegens schuldheling (5.4), de stimulering van legaal 
arbeidsaanbod door de Arbeidsvoorziening (5.5) de flexibilisering van de personeelsinzet 
(5.6), diverse ondersteu-ningsinitiatieven (5.7), een verbeterde registratie in het 
handelsregister (5.8), het onderzoe-ken van juridische mogelijkheden om aanvoerlijnen van 
materiaal te bemoeilijken (5.9), de intensivering van controle en opsporing (5.10), 
legalisering (5.11), gedogen (5.12), het creëren van een arbeidspool (5.13), een verplichte 
binnenlandse aanbesteding (5.14), de invoering van een waarmerk of fabrikantennummer 
(5.15), de verlaging van het minimum-loon of laagste CAO-loon (5.16), de verlaging van de 
loonkosten voor de werkgever (5.17), de verbetering van de arbeidsomstandigheden (5.18) 
en een roep om overleg en coördinatie (5.19). In de laatste paragraaf (5.20) bespreek ik ten 
slotte welke suggesties in beleid(splan-nen) worden gerealiseerd en welke geen weerklank 
vinden. 
 
 
 
5.1 Uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
Het kabinet wil met de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confec-
tiesector de inning verbeteren van de door de loonconfectionairs en eventueel andere 
(onder)aannemers verschuldigde belastingen en sociale premies. De regeling is één van de 
instrumenten om zwart werk te bestrijden. Vooral de preventieve werking van de regeling 
wordt benadrukt. In de ketenaansprakelijkheidsregeling zijn bepalingen opgenomen inzake 
hoofdelijke aansprakelijkheid (in het geval van onderaanneming) voor de betaling van loon-
belasting, omzetbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen.1 
De werking van deze regeling strekt zich ook uit tot premies voor bovenwettelijke afspra-
ken.2 Met de regeling tracht het kabinet het zelfreinigende vermogen van de confectiesector 
te versterken. Het kabinet volgt bij de verdediging van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
overduidelijk een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). Daarbij stelt het 

                                                 
1 Voor het ‘verleggen’ van de omzetbelasting is een machtiging van de EG vereist (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 
958, nr. 6, d.d. 26-04-1993). 
2 Kamerstukken I, 1993-1994, 22 958, nr. 110a, d.d. 17-11-1993. 
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kabinet met de regeling niet de illegalen te willen ‘marginaliseren’.3 Het kabinet verwijst 
hierbij naar de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Binnenlands Vreemde-
lingentoezicht (Commissie Zeevalking 1991), met name naar het daarin geformuleerde 
beleid ten aanzien van vreemdelingen in de marge van de samenleving: 
 

‘Ook voor hen dienen er mogelijkheden voor een humane oplossing te zijn: het is onwense-
lijk om de illegale vreemdeling bewust te marginaliseren; zowel uit het oogpunt van persoon-
lijke ondersteuning als vanwege het algemeen maatschappelijk belang is het wenselijk dat 
deze groep toegang houdt tot noodvoorzieningen zoals de gezondheidszorg.’4 

 
In deze passage schuilen elementen van een sociale-structuurredenering, waarbij aandacht 
wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal en waarbij tevens gepleit 
wordt voor (partiële) inclusie van autochtonen, legale en illegale allochtonen (elementen 
van een BPX1-redenering). 
 In de context van de invoering van de ketenaansprakelijkheidsregeling neemt ook 
de PvdA-fractie de positie van illegale werknemers in beschouwing. De fractie vraagt welke 
faciliteiten er zijn voor terugkeer van illegale vreemdelingen en suggereert dat de werkgever 
loon betaalt tot CAO-niveau.5 In deze vraag schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij 
aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal en gepleit wordt 
voor (partiële) inclusie van autochtonen, legale en illegale allochtonen (elementen van een 
BPX1-redenering). Het kabinet benadrukt evenwel dat er geen faciliteiten zijn voor de terug-
keer van illegale vreemdelingen, behoudens enige uitzonderingen via de justitiële kanalen, 
en dat die er ook niet zullen komen.6 
 In 1993 wordt het wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid met grote instemming ont-
vangen in de Tweede en Eerste Kamer. In het kamerdebat over deze regeling staat de 
bevordering van de belasting- en premiebetaling centraal. Een welvaartseconomische 
redenering prevaleert (AOW-redenering). Aan de problematiek van de omvangrijke aanwe-
zigheid van illegalen in de branche wordt voorbij gegaan. Alleen de fractie van GroenLinks 
schenkt expliciet aandacht hieraan (elementen van een BPX1-redenering). Aan de voor-
avond van de parlementaire behandeling geeft ook XminY te kennen positief te staan ten 
opzichte van de invoering van de aannemersaansprakelijkheid. Het is volgens de stafmede-
werker van XminY een belangrijk middel om de ‘verziekte situatie in de confectie-industrie 
weer gezond te maken’.7 Op 14 september 1993 wordt het voorstel ketenaansprakelijkheid 
in de confectiesector aangenomen; op 1 februari 1994 treedt de regeling in werking.8  
 
 
 
5.2 Regeling opdrachtgeversaansprakelijkheid en 
vrijwaringsmogelijkheden 
 

                                                 
3 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 6, d.d. 26-04-1993. 
4 Bijlage Handelingen II, 1990-1991, 22 146, nr. 1, p. 2. 
5 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 7, d.d. 25-05-1993. 
6 Wel verwijzen de bewindslieden naar de mogelijkheid voor de illegale werknemer om een aanvullende loon-
vordering in te stellen. Maar zij erkennen dat van die mogelijkheid beperkt gebruik wordt gemaakt (Kamerstukken 
II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993). 
7 Trouw, 08-09-1993. 
8 Wet van 22-12-1993 tot Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in 
verband met de toepassing van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector, Staatsblad 1993, 734. 
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Meer discussie roept de eventuele invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheids-
regeling op.9 Reeds tijdens de voorbereidingsfase van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
wordt in de ambtelijke burelen ook aan een wetsvoorstel opdrachtgeversaansprakelijkheid 
gewerkt. Met een dergelijke regeling wordt de mogelijkheid uitgebreid om een derde aan-
sprakelijk te stellen voor de door confectionairs verschuldigde premies en belasting. Zo kan 
het aantal rechtspersonen in een keten dat aansprakelijk kan worden gesteld worden ver-
ruimd. Met de mogelijkheid om aannemers, hoofdaannemers, én opdrachtgevers aanspra-
kelijk te stellen kan een correcte belasting- en premie-afdracht in de confectiesector worden 
bereikt, zo wordt gesteld. Door een ‘specifiek op de confectiesector toegesneden systeem 
van aansprakelijkheid’ te creëren, willen de bewindslieden langs preventieve weg een cor-
recte belasting- en premieafdracht in deze sector bereiken, zo staat in de memorie van 
toelichting te lezen. Zij verwachten dat de dreiging van aansprakelijkstelling een aantal 
opdrachtgevers en kopers ervan zal weerhouden om malafide marktpartijen (handelaren 
en/of atelierhouders) in te schakelen. Zo kunnen malafide bedrijven in de confectiesector 
worden aangepakt. De bewindslieden gaan ervan uit dat met de regeling de scheve concur-
rentieverhoudingen zullen verdwijnen, waardoor meer ruimte voor bonafide bedrijven 
ontstaat.10 In deze argumentatie prevaleert een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). 
 Interessant is dat de bewindslieden hierbij expliciet aan de orde stellen dat de 
opdrachtgever en de bedrijfsmatige koper een uitgesproken machtspositie innemen in de 
bedrijfskolom. Dat wil zeggen dat kopers en opdrachtgevers de ontwerpen, materialen, 
prijs, et cetera, bepalen, maar dat ze tegelijkertijd niet aansprakelijk zijn voor de niet-
nakoming van premie- en belastingbetaling door de atelierhouders. Wel plukken ze hiervan 
de vruchten, omdat de niet-betaalde premies en belastingen in feite in mindering zijn 
gekomen op de door hen met de ateliers gecontracteerde prijzen.11 Deze politiek-economi-
sche problematisering vormt voor de bewindslieden een belangrijke aanleiding om de mala-
fiditeit in de confectiebranche door middel van een opdrachtgeversaansprakelijkheids-
regeling te bestrijden. Naast een welvaartseconomische redenering zijn in de argumentatie 
derhalve elementen van een sociale-structuurredenering te onderkennen, waarbij in het 
samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen klein- en 
grootkapitaal (AOW-redenering met elementen van een BPY-redenering). 

                                                 
9 Het gaat om een wetsvoorstel opdrachtgevers- en kopersaansprakelijkheid. Een voorstel voor een regeling 
kopersaansprakelijkheid heeft aanvankelijk betrekking op een bedrijfsmatige koper van een zogeheten toekom-
stige zaak. De bewindslieden stellen voor om de bedrijfsmatige koper van nog te vervaardigen kleding met de 
opdrachtgever gelijk te stellen. Zij beogen daarmee voor de uitvoeringsorganisaties bewijsrechtelijke problemen te 
voorkomen bij mogelijke aansprakelijkstellingen in verband met het onderscheid tussen het geven van een op-
dracht (dat resulteert in een overeenkomst van aanneming van werk) en de overeenkomst van koop en verkoop 
van een toekomstige zaak. Omdat het ook mogelijk is dat koopovereenkomsten ter zake van bestaande zaken 
zullen worden afgesloten als ontwijkgedrag door koper of opdrachtgever van een toekomstige zaak, willen de 
bewindslieden eveneens een kopersaansprakelijkheid voor bestaande zaken in het leven roepen. Particuliere 
opdrachtgevers en kopers (consumenten) vallen niet onder een opdrachtgevers- en kopersaansprakelijkheid 
(Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nrs. 1-4). Ik merk op dat alleen insiders in het voorbereidingsproces gewag 
maken van dergelijke conceptuele verschillen in juridische zin. Doorgaans wordt simpelweg gesproken van een 
opdrachtgeversaansprakelijkheid(sregeling). Met invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling 
wordt beoogd ook de grootwinkelbedrijven en de tussenhandelaren aansprakelijk te kunnen stellen. Impliciet 
wordt daarmee gerefereerd aan een aansprakelijkheid van bedrijfsmatige kopers van toekomstige en bestaande 
zaken. In overeenstemming met de ruime betekenis die doorgaans aan het woord opdrachtgever wordt toege-
kend, hanteer ik in dit proefschrift consequent de term opdrachtgeversaansprakelijkheid(sregeling), zonder daarbij 
expliciet te reppen van (een) kopersaansprakelijkheid(sregeling). 
10 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3, pp. 3-4. 
11 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3, pp. 4-5; Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5. 
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 Aan dit wetsvoorstel voor invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheid is 
ook een voorstel gekoppeld voor een wettelijke vrijwaringsregeling die voor alle 
bedrijfstakken geldt. Het g-rekeningensysteem staat daarbij centraal.12 De discussie over 
vrijwaringsmoge-lijkheden neemt lange tijd in beslag.13 Doorgaans wordt hierbij gezocht 
naar mogelijkheden om de lasten eerlijk over het bedrijfsleven te verdelen. Om die reden 
prevaleert hier een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). In verband met 
een wijziging in het 
g-rekeningensysteem wordt eerst gewerkt aan andere regelingen, te weten de inwerking-
treding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Uitvoeringsregeling 
inlenersaansprakelijkheid. Deze beide regelingen treden met ingang van 1 juli 1998 in wer-
king. In de herziene regeling van de zogenoemde inlenersaansprakelijkheid zijn de voor-
schriften omtrent het gebruik van een g-rekening aangepast. Vervolgens wordt verder 
gewerkt aan de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling voor de confec-
tiesector en de vrijwaringsregeling. De politieke belangstelling is al lange tijd verdwenen. 
De beide regelingen worden in de Eerste Kamer zonder beraadslaging of stemming aan-
genomen op 17 juni 2003. Bijna tien jaar na de invoering van de ketenaansprakelijkheids-
regeling komt in stilte een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling tot stand, terwijl het 
leeuwendeel van de Amsterdamse confectieateliers al jaren van het toneel is verdwenen.14 
 Niet alleen het kabinet maar ook de parlementariërs wijzen reeds bij aanvang van 
het traject van de ketenaansprakelijkheidsregeling in de confectiesector op de 
tekortkomingen van de aannemersaansprakelijkheid. De noodzaak van een beter en 
sluitend systeem wordt kamerbreed benadrukt (AOW-redenering).15 
 De Vakraad voor de Confectie-industrie maakt, zowel voorafgaand aan als tijdens 
de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid confectiesector, 
verschillende malen aan de Tweede en de Eerste Kamer en aan de betrokken bewinds-
lieden de wens kenbaar om tot invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid in de 
confectiesector over te gaan.16 De confectiebranche vreest dat de bonafide bedrijven 
worden opgescheept met extra administratieve lasten, terwijl illegale bedrijfjes allerlei 
mogelijkheden hebben om aan de wet te ontsnappen, bijvoorbeeld via buitenlandse 
tussenhandelaren. De Kamer deelt dat standpunt. Ze vindt dat de ketenaansprakelijkheids-
regeling zich niet mag beperken tot nog te produceren confectie, maar ook moet gelden 
voor de (tussen)handel (AOW-redenering). 
 Ook de Amsterdamse wethouder spreekt zich in 1993 uit als voorstander van een 
opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling.17 Hiermee beoogt hij de aanpak van malafide 
praktijken met een nadruk op de échte boosdoeners (AOW-/BPY-redenering). Met eenzelfde 
argumentatie betonen ook de fractie van GroenLinks en de fractie van de Socialistische 
Partij (SP) in de Amsterdamse gemeenteraad zich expliciet voorstanders van een ‘sluitende’ 
ketenaansprakelijkheidsregeling (AOW-/BPY-redenering). De woordvoerder van de SP merkt 

                                                 
12 In de confectiesector neemt de discussie over de vrijwaringsmogelijkheden een specifieke vorm aan. De Vak-
raad voor de confectie-industrie presenteert een eigen vrijwaringsconstructie, te weten het zogeheten clearing-
house, en wil dit in de plaats stellen van de wettelijke g-rekeningensystematiek (zie paragraaf 4.3). De overheid 
juicht het branche-initiatief toe, maar is van mening dat dit voorstel naast de wettelijke regeling kan bestaan. 
Hierbij gaat de discussie over de vraag wie in deze situatie als marktcorrector dient op te treden, de overheid of de 
branche. Dit is een argumentatie op het niveau van situationele rechtvaardiging. 
13 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191. 
14 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering 
van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en de invoering van 
een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid (25 035); Handelingen I, 29, pp. 868-869. 
15 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 7, d.d. 25-05-1993. 
16 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3, pp. 2-3. 
17 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
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op: ‘Er moet een sluitende Wet Ketenaansprakelijkheid komen tot en met Brenninkmeyer 
toe.’18 Vanaf 1995 lobbyt ook de nieuw aangetreden VVD-wethouder Peer van Economi-
sche Zaken voor een sluitende ketenaansprakelijkheidsregeling. In het voorjaar 1995 stuurt 
het college van Burgemeester en Wethouders (B. en W.) een formeel standpunt over dit 
onderwerp naar Den Haag. Daarin pleit het college uitdrukkelijk voor een opdrachtgevers-
aansprakelijkheidsregeling (AOW-/BPY-redenering). 
De woordvoerder van de atelierhouders ijvert eveneens voor invoering van een opdracht-
geversaansprakelijkheidsregeling: ‘Tegen Wallage [staatssecretaris SZW] heb ik in 1993 
gezegd: “De WKA is prima, maar dan moet je bijvoorbeeld ook P&C aansprakelijk 
stellen.”’19 In deze argumentatie schuilt eveneens een gecombineerde redenering (BPY-
/AOW-redenering). 
 
 
 
5.3 Onderzoek naar de factureringsplicht door de Belastingdienst 
 
Een andere maatregel gericht op ontmoediging van de vraag naar informeel geproduceerde 
confectiekleding, zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak (1993), betreft een eenmalige 
verhevigde inzet op nakomen van boekhoudverplichtingen (factureringsverplichtingen) 
door de Belastingdienst. In 1993 voert de Belastingdienst een landelijke actie ‘facturerings-
plicht’ waarbij circa 172 groothandels in de textielbranche gecontroleerd worden op het 
nakomen van boekhoudkundige verplichtingen.20 Met de eenmalige factureringsplicht 
wordt getracht de complexiteit van de keten in de confectiesector te doorgronden en de 
inkoopprijs in beeld te krijgen.21 Het gaat hierbij om een eenmalig initiatief van de Belas-
tingdienst dat gericht is op het corrigeren van marktfalen. Een welvaartseconomische 
redenering prevaleert (AOW-redenering). Reacties lokt het initiatief niet uit. 
 
 
 
5.4 Aanpak van opdrachtgevers wegens schuldheling 
 
Een andere maatregel die het kabinet treft om de vraag naar informeel geproduceerde 
confectiekleding tegen te gaan, is te onderzoeken of opdrachtgevers (en/of kopers) die 
geprofiteerd hebben van dankzij illegale arbeid verkregen lage prijzen strafrechtelijk zijn 
aan te pakken wegens schuldheling. Een dergelijke mogelijkheid beperkt zich tot misdrij-
ven. En illegale tewerkstelling is vooralsnog een overtreding. Het kabinet werkt ondertus-
sen aan een wijziging van een wetsartikel om illegale tewerkstelling als een misdrijf aan te 
kunnen merken.22 Op 1 januari 1995 treedt het nieuwe artikel 197b Sr. in werking en is 
illegale tewerkstelling in bepaalde gevallen een misdrijf geworden. Hiermee is ook de moge-
lijkheid gecreëerd om opdrachtgevers, die redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat zij 
voordeel hebben getrokken uit de productie van kleding door illegale tewerkgestelden, te 
vervolgen wegens schuldheling (art. 417bis Sr.). In het voorstel om opdrachtgevers aan te 
pakken wegens schuldheling prevaleert een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). Reacties op het initiatief blijven uit. De aanpak van opdrachtgevers wegens 

                                                 
18 Van Bommel namens de fractie van de SP in de Amsterdamse gemeenteraad, raadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
19 Interview met de woordvoerder van de Turkse confectionairs sinds 1988 d.d. 10-06-1996. 
20 Deze boekhoudverplichting berust op art. 35 Wet op de Omzetbelasting 1968. 
21 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993. 
22 Kamerstukken II, 22 735. 
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schuldheling levert voorts weinig op. In de praktijk blijkt het niet gemakkelijk te zijn om 
een bewijs in een dergelijke zaak rond te krijgen.23 

                                                 
23 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191. 
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5.5 Stimulering van legaal arbeidsaanbod door de Arbeidsvoorziening 
 
Haagse bestuurders en politici zoeken nadrukkelijk naar manieren om de (legale) bedrijvig-
heid en werkgelegenheid in de confectieateliers niet verloren te laten gaan. In het omvatten-
de Plan van Aanpak (1993), gericht op de aanpak van de confectiefraude, staat intensive-
ring van de controles op de rol. Maar het moet niet louter repressie zijn. Het Arbeidsbureau 
wordt geacht bij te kunnen dragen aan een constructieve oplossing voor het behoud van de 
werkgelegenheid. In het Plan van Aanpak vormen de werkzaamheden van de Arbeidsvoor-
ziening een ‘preventief’ element om een eenzijdig repressieve benadering te voorkomen. 
Het kabinet stelt vast dat met inspanningen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vraag en 
aanbod beter op elkaar zouden dienen aan te sluiten. Werk in de confectie-industrie wordt 
in de regel als passend beschouwd voor werkloze uitkeringsgerechtigden.24 Naar aanleiding 
van de klacht van de atelierhouders zet het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
(RBA) in samenwerking met uitzendorganisatie Start een projectteam van drie personen op. 
Dit project opereert van 1 maart 1993 tot 31 december 1994.25 Met het project wordt be-
oogd om de situatie in de confectieateliers goed in kaart te brengen, de bemiddeling in de 
confectiesector op gang te brengen en daarmee de hoge werkloosheid vooral onder de lega-
le nieuwkomers in de regio Amsterdam te reduceren. In de initiatieven van de Arbeidsvoor-
ziening om – voornamelijk allochtone – werklozen te bemiddelen naar werk in de looncon-
fectie schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij op het niveau van systeemondersteu-
ning aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal, en waarbij 
politieke inclusie van autochtonen en legale allochtonen wordt bepleit en exclusie van illega-
le allochtonen (BPX2-redenering). 
 Vanuit Den Haag worden de initiatieven van de Arbeidsvoorziening sterk toege-
juicht. Minister de Vries (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zich per brief 
van 26 mei 1993 tot het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) gericht met 
het verzoek een bijdrage te leveren aan onder meer de oplossing van de personeels-
problemen in de confectiebranche. Het CBA heeft daarop positief gereageerd.26 De 
minister vraagt zich af hoe in een stad met tienduizenden legale werklozen nog zoveel 
illegale confectieateliers kunnen opereren (BPX2-redenering).27 Verder is het vooral de 
Haagse PvdA-fractie die pogingen onderneemt om het Amsterdamse RBA aan te zetten de 
bemiddelingsactiviteiten in de loonconfectie te stimuleren.28 Maar de fractie hecht hierbij 
uitdrukkelijk aan afspraken omtrent bekwaamheidseisen, opleiding, arbeidspools, arbeids-
omstandigheden en werktijden. Bij de stimulering van werkgelegenheid heeft het komen tot 
‘normale arbeidsomstandigheden’ voor de PvdA de hoogste prioriteit (AOW-/BPX2-rede-
nering).29 Het bestaande minimum CAO-loon ligt volgens de PvdA niet te hoog. De fractie 
pleit voor scholing van personeel en inzet van extra personeel bij de Bedrijfsvereniging en 
de DIA.30 

                                                 
24 Zie paragraaf 4.8. 
25 Interview met de voormalige projectcoördinator van het loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 20-08-
1996; interview met een voormalige medewerker van het loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 12-07-1996. 
26 Kamerstukken II, 1993-1994, 17 050, nr. 183. 
27 NRC Handelsblad, 20-10-1993. 
28 Ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer meldt tijdens het mondelinge debat over de ketenaansprakelijkheids-
regeling in de confectiesector het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat er illegale werknemers zouden moeten worden 
gelegaliseerd omdat er onvoldoende werknemers beschikbaar zouden zijn. De fractie constateert dat er 831 
mensen staan ingeschreven bij het arbeidsbureau en dat er met een ‘beetje opleiding’ meer beschikbaar zouden 
zijn (Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854). 
29 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 7, d.d. 25-05-1993. 
30 Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854, 6865-6866, Behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling d.d. 09-09-1993. 
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De sociale partners in de Vakraad benadrukken vooral dat de confectieateliers zich aan de 
vigerende wet- en regelgeving dienen te houden (AOW-redenering). Na de ervaring van het 
mislukte ‘allochtonenproject’, een scholings- en bemiddelingsinitiatief opgezet door de 
Vakraad en de Arbeidsvoorziening, staat de Vakraad terughoudend tegenover nieuwe initi-
atieven van de Arbeidsvoorziening: ‘Weet waar je aan begint, het gaat niet om het zoeken 
naar personeel, het is een brancheprobleem.’31 Een welvaartseconomische redenering 
domineert (AOW-redenering). 
 Hoewel hij stimulering van de werkgelegenheid hoog in het vaandel draagt is de 
(PvdA-)wethouder van Economische Zaken en coördinerend wethouder Minderheden-
beleid van Amsterdam over de bemiddelingsinitiatieven van de Arbeidsvoorziening minder 
optimistisch dan zijn Haagse partijgenoten: 
 

‘Amsterdam is begin jaren tachtig zijn industrie kwijtgeraakt en het betekent ook dat de hele 
arbeidsbevolking zijn industrieoriëntatie is kwijtgeraakt. Mensen willen dat niet meer. Kinderen 
gaan niet meer naar een ambachtsschool, hoe dat tegenwoordig ook heten mag, dat doen ze 
gewoon niet meer. Dus als wij nu zouden zeggen er komt morgen een grote automobielfabriek, 
dan komen er geen arbeidskrachten beschikbaar. Hetzelfde geldt voor zo’n industrie als de 
confectie-industrie.’32 

 
De wethouder is sceptisch over de bemiddelingsinitiatieven en koestert de bestaande werk-
gelegenheid van (legale en illegale) allochtonen in de confectieateliers (BPX1-redenering). 
 Het Inspraakorgaan Turken (IOT), de Adviesraad Turken Amsterdam en het 
Comité Loonconfectie (een comité van confectionairs) hameren op goede afspraken met 
het RBA en de noodzaak dat deze goed gekwalificeerde arbeidskrachten levert. De 
confectionairs moeten daarbij als volwaardige gesprekspartner worden erkend.33 Ook de 
GroenLinks-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad bepleit expliciet een aanpassing van 
de opleidings-capaciteit door het RBA. Omdat deze actoren in hun pleidooien voor 
bevordering van werkgelegenheid allerminst hameren op uitsluiting van illegalen schuilt in 
hun argumentatie een BPX1-redenering. 
 De speciale projectorganisatie van de Arbeidsvoorziening (1993-1994) zet concreet 
in op scholing en bemiddeling van werkzoekenden naar vacatures bij de confectieateliers 
(BPX2-redenering). Maar tijdens de uitvoering van het project laten de medewerkers de eis 
dat de bedrijven conform de vigerende wet- en regelgeving dienen te opereren voorafgaan 
aan de scholings- en bemiddelingsactiviteiten van autochtonen en (vooral) legale allochto-
nen.34 De medewerkers van het projectteam gaan eerst over tot het screenen van de gemel-
de vacature. Doorgaans vinden zij dat de gesuggereerde arbeidsplaats niet (volledig) voldoet 
aan de geldende regels en zien zij af van verdere bemiddelingsactiviteiten. Om die reden 
leidt het project nauwelijks tot plaatsing van legale werklozen in de confectieateliers. En als 
er wel mensen worden geplaatst is dat nooit voor lange duur. Voorts loopt de vraag naar de 

                                                 
31 Interview met de voormalige directeur RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland en de voormalige directeur 
Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 21-03-1997; Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek 
d.d. 13-12-1994, pp.14-16. Het mislukte scholings- en bemiddelingsproject (Batjan-project) bespreek ik in 
paragraaf 4.8. 
32 Interview met voormalig wethouder Jonker d.d. 09-05-1996. 
33 Eigen verslaglegging van de conferentie over de confectieproblematiek in de Mozes en Aäronkerk in Amster-
dam d.d. 01-11-1994. De conferentie is georganiseerd door het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het 
Comité Loonconfectie (groep van atelierhouders). 
34 Interview met de voormalige projectcoördinator van het loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 20-08-
1996; interview met een voormalige medewerker van het loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 12-07-1996; 
interview met een consulent van het Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 09-07-1996. 
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bemiddeling van werknemers snel terug. Volgens de directeur van het Arbeidsbureau is de 
bemiddeling mislukt: 
 

‘Grosso modo moesten we constateren dat er in deze branche niet legaal gewerkt kan wor-
den (…). De atelierhouders hielden zich grosso modo niet aan de afspraken over arbeids-
tijden en het betalen van CAO-lonen (…). Grosso modo moeten we stellen dat het Arbeids-
bureau in deze branche niet kan bemiddelen.’35 

 
In de werkwijze van de Arbeidsvoorziening prevaleert een welvaartseconomische redene-
ring (AOW-redenering prevaleert boven BPX2-redenering). 
 Op hun beurt lijken ook de confectionairs niet tevreden met de mensen die het Ar-
beidsbureau stuurt. Een confectionair zegt in dit verband: ‘Eerst moet je ze alles leren en 
toch dertien gulden per uur betalen? (...) En als het vijf uur is gaan ze gezellig naar huis.’ 
Zijn collega vertelt dat hij van de dertig mensen die het arbeidsbureau heeft gestuurd er vier 
heeft overgehouden die ‘talent’ hadden. ‘Hij heeft ze een contract voor zes maanden aan-
geboden, maar daarna wilden ze toch weer in de uitkering. Ze worden nu stadswachter.’36 
 
 
 
5.6 Flexibilisering van de personeelsinzet 
 
In opdracht van de Vakraad voor de Confectie-industrie doet onderzoeksbureau Regioplan 
een onderzoek naar flexibele relaties in de confectiebranche om inzicht te verschaffen in de 
huidige omvang van flexibele arbeid, de belangrijkste kenmerken en de toekomstige ont-
wikkelingen. In maart 1993 presenteert de Vakraad de resultaten (Van Geuns 1993). De 
conclusies van het rapport luiden dat bedrijven niet voldoende op de hoogte zijn van de 
bestaande mogelijkheden tot flexibilisering en deze onvoldoende benutten. Bestaande mo-
gelijkheden tot flexibilisering betreffen afwijkende arbeidstijden en verlenging van bedrijfs-
tijd (al dan niet met vergunning). De wetgeving en de CAO bieden hiervoor ruimte. Verder 
bestaan er mogelijkheden in de vorm van collegiale in- en uitlening, deeltijdarbeid en het in-
schakelen van uitzendarbeid en afroepkrachten. De overheid dringt aan op het aanpassen 
van de CAO om de flexibilisering in de loonconfectie te vergroten. Maar de flexibiliserings-
discussie is een zaak van de CAO-partijen. Het kabinet deelt de conclusie van de onderzoe-
kers en stuurt een brief aan de Vakraad met de mededeling dat het de verantwoordelijkheid 
van werkgevers- en werknemersorganisaties is om – indien nodig – binnen de wet- en 
regelgeving nadere aanvullende afspraken in CAO-verband te maken. Daarbij wijst het 
kabinet op de aanbeveling in het rapport om een intensieve voorlichtingscampagne richting 
individuele werkgevers op te starten omtrent de bestaande mogelijkheden tot flexibele inzet 
van personeel. De Vakraad zou vervolgens een voorlichtingscampagne starten over de 
vraag hoe binnen de CAO piekperiodes zijn op te vangen.37 
 De werkgeversgeleding binnen de Vakraad – Fenecon – hamert sterk op een toe-
name van flexibiliteit en zet hiertoe haar lobby-activiteiten voort. De Fenecon ziet zich 
geconfronteerd met tegenvallende resultaten en brengt deze in verband met een stagneren-
de economie en oneerlijke concurrentie van malafide atelierhouders. Zij ziet nog wel een 
toekomst voor de confectieproducenten in Nederland, maar acht daarvoor een combinatie 
van creativiteit met een scherpe prijsstelling en flexibiliteit noodzakelijk. Volgens de voor-
zitter van de Fenecon zijn randvoorwaarden voor het succes van de Nederlandse confectie-
                                                 
35 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
36 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
37 Het Parool, 25-05-1993. 
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sector een algemeen economisch herstel, beheersbare arbeidskosten, minder administra-
tieve druk en minder oneerlijke concurrentie. Maar bovenal moet de Nederlandse kleding-
industrie grotere flexibilisering realiseren om de concurrentieslag met de illegale confectie-
ateliers, alsmede de concurrentie met de lagelonenlanden niet te verliezen. In dit verband 
wil de Fenecon dat de overheid de branche aanmerkt als ‘seizoensbedrijfstak’. Dankzij die 
benaming zou de confectiearbeid aan minder strenge eisen behoeven te voldoen als het 
gaat om werktijden en werkomstandigheden. Ook vindt de voorzitter dat geen nadere 
beperkingen mogen worden gesteld aan thuiswerk. De Fenecon-voorzitter benadrukt dan 
ook dat de branche zich zal moeten inzetten voor meer deeltijdwerk, flexibele werktijden 
en thuiswerk. De Fenecon grijpt het Plan van Aanpak aan om haar lobby voor flexibilise-
ring kracht bij te zetten en bij de overheid en de vakbonden te pleiten voor een versoepe-
ling van de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden en werktijden in de legale 
ateliers. Op die manier beoogt de Fenecon het voordeel van de veel flexibeler werkende 
‘illegale ateliers’ weg te nemen. 
 Ook de woordvoerder van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad sug-
gereert een grotere flexibilisering van de personeelsinzet.38 
 In de roep om flexibilisering schuilt een sociale-structuurredenering waarbij in het 
voorgestane samenlevingsconcept geen expliciete aandacht wordt besteed aan een betere 
relatie tussen arbeid en kapitaal, noch aan aspecten van politieke in- en exclusie, maar juist 
aan een verbetering van de positie van de werkgevers (BQY-redenering). Tevens wordt 
ervan uitgegaan dat het spel volgens de heersende spelregels gespeeld moet worden (BQY-
/AOW-redenering). 
 
 
 
5.7 Ondersteuningsinitiatieven 
 
Zowel de rijksoverheid als de lokale overheid initiëren ondersteuningsinitiatieven. De 
rijksinitiatieven betreffen een tweetal subsidieprojecten van het ministerie van Econo-
mische Zaken. 
 Amsterdam zit in het begin van de jaren negentig op de lijn van de 
overlastbestrijding (BPX1-redenering).39 Maar in navolging van het Plan van Aanpak neemt 
het college van Burgemeester en Wethouders (B. en W.) het standpunt in dat zowel de 
legale productie moet worden versterkt als de niet-legale productie moet worden gehinderd. 
Op 19 maart 1993 worden B. en W. het eens over de eerste raadsvoordracht inzake dit 
tweesporen-beleid. In januari 1995 bekrachtigt de Amsterdamse gemeenteraad deze beide 
beleids-lijnen.40 Dit is overigens de eerste maal dat de Amsterdamse gemeenteraad formeel 
een standpunt inneemt inzake de problematiek van de confectieateliers. Daarna verschuift 
de problematiek weer naar de ambtelijke sfeer. Met de bekrachtiging van dit 

                                                 
38 Raadsvergadering d.d. 11-01-1995, punt 26 Economische Zaken, Behandeling Rapportage van Burgemeester en 
Wethouders van 2 januari 1995, tevens preadvies op de nota van het raadslid Hulsman (nr. 88 van 1994), getiteld: 
Actieplan sanering confectieateliers (Gemeenteblad Afdeling 1, nr. 30); Gemeenteblad Afdeling 2, Notulen van de gemeenteraad 
van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de gemeenteraadsvergadering d.d. 
11-01-1995. 
39 Zie paragraaf 4.5. 
40 Interview met de betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995; zie ook 
Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, opgesteld door de betrokken ambtenaar 
van de dienst Economische Zaken ten behoeve van behandeling in de Commissie van Advies voor de Economi-
sche Zaken, en behandeling in de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad, pp. 7-9. Uiteindelijk wordt 
deze raadsvoordracht vlak voor de raadsvergadering in 1995 nog bijgesteld. Het ‘ondersteuningsspoor’ wordt iets 
sterker benadrukt doordat wordt opgenomen dat met betrokkenen overleg zal worden gevoerd. 
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tweesporenbeleid maakt het Amsterdamse gemeentebestuur formeel een einde aan het 
gedoogbeleid.41  
 Voor de versterking van de legale productie worden diverse 
ondersteuningssuggesties gedaan. Deze worden bepleit met verschillende redeneringen (zie 
hieronder). In het hin-deren van de niet-legale productie schuilt een welvaartseconomische 
redenering (AOW-redenering). 
 Aanvankelijk beoogt de gemeente Amsterdam na het raadsbesluit nog ‘iets van een 
uitzonderingsbeleid’ te willen voeren. Dat behelst niet dat bedrijven gevrijwaard worden 
van controles. Dat zou immers in strijd zijn met het raadsbesluit. Maar bekeken wordt nog 
of er in ‘individuele gevallen’ iets gedaan kan worden. De betrokken ambtenaar poogt op 
informele basis te overleggen met de bedrijven die aangesloten zijn bij het Comité Loon-
confectie (een groep confectionairs die in contact staat met de gemeente) om bedrijven die 
in de ‘schemerzone’ zitten toch aan de juiste kant van de streep te trekken. In deze poging 
schuilt een ‘restant’ van een BPX1-redenering. Veel levert dit niet op omdat de gemeente-
ambtenaar geïnformeerd wordt door de officier van justitie en het RBA dat de bedrijven 
die aangesloten zijn bij het Comité Loonconfectie slecht bekend staan wegens hun malafide 
praktijken. Bij het Amsterdamse gemeentebestuur domineert nu een welvaartseconomische 
redenering bij de benadering van malafide bedrijvigheid (AOW-redenering). In 1995 ver-
schuift de aandacht voor de confectie-industrie meer in de richting van industriebeleid. In 
plaats van een nadruk op de Turkse confectieateliers komt de focus veeleer te liggen op 
economisch beleid voor de confectiesector in zijn geheel en het belang van de stad Amster-
dam in die tak van bedrijvigheid. De brancheorganisaties worden uitgenodigd zelf met 
voorstellen te komen waarmee de algemene structuur kan worden versterkt. De aandacht 
voor de Turkse confectieproblematiek verdwijnt.42 Het aantal confectieateliers ondergaat 
inmiddels – mede als gevolg van een intensief opsporings- en vervolgingsbeleid – een 
drastische reductie. 
 Hieronder ga ik in op de subsidiëringsinitiatieven van het ministerie van Economi-
sche Zaken (5.7.1). Tevens bespreek ik enkele suggesties voor gemeentelijk ondersteunings-
beleid. Het betreft een steunpunt (5.7.2), bedrijfshuisvesting (5.7.3), kansenzones (5.7.4), 
kredietverlening (5.7.5), het benutten van bestaande middelen voor het creëren van werk-
gelegenheid (5.7.6) en de betaling van belastingen en sociale premies door de gemeente 
(5.7.7). Ik geef daarbij aan met welke redeneringen deze ondersteuningsinitiatieven worden 
bepleit. 
 
 
5.7.1 EZ-subsidies ter verbetering van de bedrijfsvoering 
 
Vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt bezien of overheidssubsidies 
kunnen worden aangewend ter verbetering van de bedrijfsvoering en ter bevordering van 
technologische vernieuwing bij de legale bedrijven. Dit onder de voorwaarde dat eventuele 
initiatieven dienen aan te sluiten bij de ideeën in de branche. Dit initiatief is opgenomen in 
het Plan van Aanpak. In voorjaar 1993 zoekt EZ samen met de Vakraad naar toepasbare 
subsidieregelingen voor stimuleringsprojecten. Uiteindelijk beslist het ministerie subsidie te 
verlenen aan een tweetal projecten. 
 Het eerste project betreft de ontwikkeling en operationalisering van een capaciteits-
bemiddelingssysteem voor de confectiesector, waarmee wordt voorzien in de bemiddeling 

                                                 
41 Feitelijk komt het gedoogbeleid ten einde in 1993 (zie paragraaf 5.10). 
42 Verslaglegging van een telefonisch gesprek met de betrokken ambtenaar d.d. 07-09-1995. 
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tussen (legaal opererende) loonconfectionairs en potentiële opdrachtgevers. Een dergelijk 
initiatief draagt direct bij aan de versterking van de structuur van de confectiesector. 
 Het tweede project betreft het opzetten en operationeel maken van een branche-
centrum voor de kledingtechnologie. Vanuit een dergelijk branchecentrum zou dienstverle-
ning in de vorm van kennisoverdracht, advisering en scholing geboden kunnen worden, om 
de kennis van de bedrijven over branchespecifieke technologie te vergroten en de invoering 
van die technologie te bevorderen. Hiertoe wordt samengewerkt met andere kennis- en 
scholingsinstituten die voor de kledingindustrie actief zijn.43 
 In het Plan van Aanpak wordt gesuggereerd dat met de ondersteuningsinitiatieven 
de concurrentiepositie van bedrijven in de confectiesector wordt bevorderd. Het kabinet, 
het ministerie van Economische Zaken en de Vakraad verdedigen de initiatieven met een 
sociale-structuurredenering zonder dat daarbij expliciet aandacht wordt besteed aan een 
betere verhouding tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds. 
Evenmin spelen overwegingen van politieke in- en exclusie een rol (BQY-redenering). 
 
 
5.7.2 Steunpunt 
 
De Vakraad suggereert in de BEA-rapportage (1992) een steunpunt ter begeleiding van 
illegale confectieateliers die willen overschakelen op een legale productiewijze. In de 
argumentatie van de Vakraad prevaleert een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). Bij de realisering van een steunpunt ziet het kabinet geen rol weggelegd voor 
de (centrale) overheid. Het kabinet beschouwt een dergelijk steunpunt als een initiatief en 
verantwoordelijkheid van de sector.44 
 Kort na de presentatie van het Plan van Aanpak wil de Amsterdamse wethouder 
bevorderen dat meer bedrijfjes ‘legaal’ gaan werken en daartoe een steunpunt oprichten. 
Daarmee wil hij welwillende atelierhouders begeleiden op weg naar de ‘legaliteit’. De 
Amsterdamse wethouder volgt hierbij zowel een welvaartseconomische redenering als een 
sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed 
aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal ander-
zijds. Daarbij wordt tevens de inclusie van autochtonen, legale allochtonen en illegale 
allochtonen bepleit (AOW-/BPX1-redenering). Voor de realisering van een dergelijk steun-
punt heeft hij een bedrag van 75.000 gulden beschikbaar.45 De Vakraad, het Comité Loon-
confectie en de gemeentelijke dienst Economische Zaken treden vervolgens in gesprek 
over de realisering van een dergelijk steunpunt voor de Turkse confectionairs. Gespreks-
punten betreffen zowel de concrete vormgeving van het steunpunt (taken, organisatorische 
inbedding, financiering) als de wijze van aanhaking van het Comité bij de Vakraad. Compli-
cerende factor daarbij vormt de formalisering van de voorwaarden die in dit verband aan 
de ondernemers moeten worden gesteld. Enerzijds zullen de ondernemers moeten voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen en zal controle moeten plaatsvinden op de naleving hiervan 
(AOW-redenering). Volgens de betrokken gemeenteambtenaar morren de atelierhouders 
hierover. Anderzijds wil het gemeentebestuur een onnodig rigoureuze sanering voorkomen 
(BPX1-redenering). In november 1993 gaat de Vakraad akkoord met het aanhaken van het 
steunpunt bij de Fenecon. De besprekingen over de concrete invulling van het steunpunt 
en de wijze van aanhaken van het Comité Loonconfectie aan Fenecon worden evenwel 
opgeschort na de opheffing van het Comité begin 1994. De Vakraad vindt vervolgens dat 
                                                 
43 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993; Kamerstukken II, 1993-1994, 17 050, nr. 183; 
Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191. 
44 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993. 
45 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
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van een steunpunt moet worden afgezien omdat door het ontbreken van een representatief 
orgaan de controleerbaarheid van het steunpunt aanzienlijk zou verminderen. Als alterna-
tief stelt de Vakraad voor om, in samenwerking met de gemeente, voorlichting richting de 
confectionairs over relevante wet- en regelgeving, ondersteunende instanties en het 
clearinghouse te intensiveren.46 Het steunpunt wordt dan ook niet gerealiseerd. Tijdens een 
raadsvergadering in januari 1995 merkt de woordvoerder van de VVD-fractie nog op dat 
een steunpunt gewenst is om begeleiding in gang te zetten voor een correcte afdracht van 
belastingen en sociale premies.47 
 Omdat het steunpunt komt te vervallen stelt de gemeente – in aansluiting op de 
suggestie van de Vakraad – voor om 15.000 gulden te reserveren voor een gezamenlijke 
voorlichtingsactie van de Vakraad en de gemeente Amsterdam ten behoeve van de con-
fectionairs.48 Maar ook van die voorlichting komt niets terecht. Fenecon suggereert voorts 
om een voorlichtingsfolder samen te stellen en de gemeente overweegt of er ‘iets meer’ van 
gemaakt kan worden. Uiteindelijk voorziet de Vakraad in een tweetalige voorlichtings-
brochure over de CAO in de confectiesector, gesteld in het Nederlands en het Turks. 
 
 
5.7.3 Bedrijfshuisvesting 
 
In de Amsterdamse gelederen circuleert al langer de suggestie om steun te verlenen ten 
behoeve van de bedrijfshuisvesting van de confectieateliers. Ook in de periode 1993-1997 
speelt dit idee. De betrokken wethouder loopt evenwel (nog steeds) niet warm voor een 
dergelijke vorm van ondersteuning. Na de presentatie van het Haagse Plan van Aanpak 
vindt hij het verzorgen van bedrijfshuisvesting prematuur. Hij benadrukt dat eerst de 
ketenaansprakelijkheidsregeling en opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling moeten 
worden ingevoerd. Daarmee zal formalisering van confectieateliers worden bewerkstelligd. 
Pas in een later stadium moet volgens hem gekeken worden of het wenselijk is op indivi-
duele basis faciliteiten aan te bieden in de sfeer van bedrijfshuisvesting (AOW-redenering 
prevaleert over BPX2-redenering. 
 Bij de behandeling van de concept-raadsvoordracht in de Amsterdamse gemeente-
raad begin 1995 wordt ingestemd met het voorstel om ‘malafide’ ateliers tegen te gaan en 
‘bonafide’ ateliers te ondersteunen. Bij die gelegenheid wordt tevens een motie aangeno-
men waarin de raad bij de (nieuw aangetreden) wethouder aandringt op het onderzoeken 
van de ondersteuningsmogelijkheden, zoals een bedrijfsverzamelgebouw. Met een bedrijfs-
verzamelgebouw wordt beoogd om de ‘legale’ werkgelegenheid in een dergelijke migrant-
rijke branche zoveel mogelijk te behouden (BPX2-redenering). De wethouder benadrukt dat 
pogingen om een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw op te zetten alleen betrekking hebben 
op de bonafide ateliers die overblijven nadat alle illegale bedrijfjes ‘met wortel en tak zijn 
uitgeroeid’. Voor de wethouder heeft het bestrijden van de informele bedrijvigheid voor-
rang (AOW-redenering prevaleert over BPX2-redenering). Het initiatief voor het bedrijfs-
verzamelgebouw wordt ondersteund door alle partijen behalve de Centrum-Democraten en 
de SP. D66 is enigszins aarzelend. Een lid van de D66-fractie waarschuwt de wethouder 
ervoor niet opnieuw met een ‘Y-markt-avontuur’ te beginnen.49 Verder uit een woord-

                                                 
46 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, pp. 14-16. 
47 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
48 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, pp. 16-17. 
49 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; Het Parool 12-01-1995; eigen 
verslaglegging van de gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. Het debacle rond de Amsterdamse Y-markt (in 
bedrijf van 01-11-1993 tot 01-09-1994) vormt een tragische illustratie van contraproductieve gemeentebemoeienis 
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voerder van D66 zijn verbazing dat eveneens de Amsterdamse VVD-fractie (als liberale 
partij) het realiseren een bedrijfsverzamelgebouw door de overheid als oplossingsrichting 
oppert (AOW-redenering).50 
 De VVD-wethouder meldt in antwoord op de twijfels van de D66-fractie dat hij 
ervaring heeft opgedaan met bedrijfsverzamelgebouwen in Amsterdam-Noord. Hij vindt 
niet dat huisvesting enkel een taak van de ondernemers is maar dat in een ‘tussengebied’ 
ook een taak voor de overheid weggelegd kan zijn.51 Met het bedrijfsverzamelgebouw wil 
de Amsterdamse wethouder direct aan de slag. Al vraagt hij zich af hoeveel ateliers er na de 
sanering überhaupt over blijven en of de ‘blijvers’ in een bedrijfsverzamelgebouw willen 
gaan zitten.52 In de zomer van 1995 bezoekt hij een bedrijfsverzamelgebouw met ateliers in 
Osdorp. De bedrijven die hier opereren kunnen voorstellen doen voor steunverlening. Een 
en ander resulteert in een contact met een confectiebedrijf in Osdorp – met een Neder-
landse eigenaar – over de totstandkoming van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor 
confectiebedrijven aldaar. De voorwaarden van de gemeente en die van het confectiebedrijf 
lopen echter sterk uiteen. En de besprekingen nemen geruime tijd in beslag. Twee jaar na 
het raadsbesluit wordt over (de voorwaarden voor) een bedrijfsverzamelgebouw nog steeds 
gesproken.53 Omdat het bedrijfsverzamelgebouw een voorbeeldfunctie zou moeten vervul-
len zijn de Vakraad voor de Confectie-industrie en de Fenecon participanten in de bespre-
kingen geworden. Van betrokkenheid van (Turkse) atelierhouders is geen sprake. Mede als 
gevolg van de geïntensiveerde controle- en opsporingsinitiatieven is het aantal confectie-
ateliers in de hoofdstad ondertussen drastisch gereduceerd. In de hectische omstandig-
heden van de hit and run-acties is voor de atelierhouders een overlegklimaat afwezig. 
 
 
5.7.4 Free production zone 
 
In mei 1993 gooit een ambtenaar van de gemeente Amsterdam, tevens adviseur van de 
korpsleiding, door middel van een ingezonden brief in Vrij Nederland een balletje op inzake 
een plan om in analogie van de Free Trade Zones de mogelijkheden van een zogenaamde free 
production zone (FPZ) voor de confectie in Amsterdam te onderzoeken. De ambtenaar heeft 
intensief te maken met de illegale confectie. En uit een gesprek dat de ambtenaar heeft met 
vertegenwoordigers van de confectie-industrie blijkt dat er belangstelling bestaat voor zo’n 
zone, bijvoorbeeld een ‘bedrijfsverzamelgebouw-met-een-hek-erom’, waarbinnen allerlei 
wetten en voorschriften niet of minder zouden gelden. Denkbaar is zijns inziens bijvoor-
beeld een zone waarin minder strak de hand wordt gehouden aan de Wet Arbeid Buiten-
landse Werknemers. In deze overwegingen schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij 
werkgelegenheid wordt bepleit voor legale en illegale allochtone Amsterdammers (BPX1-
redenering). De confectie-industrie zou eventueel genegen zijn geld in zo’n FPZ te steken. 
De ‘illegale’ confectieateliers hebben dan de keus om zich daar te vestigen, om zich te 
conformeren naar vigerende wet- en regelgeving, dan wel om zich op te heffen. Dat de 
confectie-industrie belangstelling heeft voor een dergelijke FPZ is gelegen in de knelpunten 
om wereldwijd goede en zekere producenten te vinden. Lage lonen in Turkije of lage lonen 

                                                                                                                                               
van (etnische) bedrijvigheid. De markt was bedoeld als toeristische attractie en had een stimulans moeten zijn 
voor het ondernemerschap, een springplank voor starters (Intermediair, 28-06-1996). 
50 Oranje namens de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, raadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
51 De (VVD-)wethouder van Economische Zaken tijdens de raadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
52 Kort gesprek met de betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken na afloop van de raadsvergadering 
d.d. 11-01-1995. 
53 Interview met de sinds medio jaren negentig betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam 
d.d. 31-01-1997. 
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in een FPZ zijn voor de confectieproducenten hetzelfde. En de ambtenaar suggereert dat 
in een FPZ de misstanden zelfs enigszins zouden zijn te bestrijden (BPX1-redenering). De 
ambtenaar beoogt met publicatie na te gaan hoe de politiek, de industrietak en de vak-
beweging tegen het idee aankijken.54 De Amsterdamse wethouder van Economische Zaken 
en Minderhedenbeleid stelt in zomer 1993 eveneens voor om onderzoek te doen naar 
speciale vrijhavens waar goedkope kleding kan worden geproduceerd door buitenlandse 
werknemers met tijdelijke contracten. Volgens hem zou op die manier enigszins zicht 
kunnen worden gehouden op de ‘derde wereld om de hoek’ (BPX1-redenering).55  
 De suggestie blijft enige tijd in de lucht hangen. In de raadsvergadering waarin het 
raadsbesluit inzake de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers wordt genomen, zegt 
de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken toe een dereguleringszone aan te 
kaarten in Den Haag. Een dergelijke zone zou confectiebedrijven – en daarmee de werk-
gelegenheid – ten goede kunnen komen (BPY-redenering).56 In Den Haag wordt reeds 
gewerkt aan een voorstel voor economische ontwikkelingszones of zogeheten kansen-
zones. Deze voorstellen wortelen in het Convenant Grote Stedenbeleid, dat in 1995 werd 
gesloten. In deze overeenkomst hebben de rijksoverheid en de vier grote steden zich 
vastgelegd om de problemen van de steden aan te pakken. Het doel van het convenant is 
het herstel van de vitaliteit van de grote steden, onder meer op het terrein van de stedelijke 
economie. Een kansenzone is een specifiek aan te wijzen achterstandsgebied, waarbinnen 
met lastenverlichting en andere stimuleringsmaatregelen wordt getracht nieuwe werkgele-
genheid voor wijkbewoners te creëren. Dit moet vooral bereikt worden door het gebied, 
met hulp van verlichting van administratieve en fiscale lasten en versoepeling van milieu-
bepalingen, (weer) aantrekkelijk te maken voor investeerders en bedrijven (Kloosterman, 
Van der Leun & Rath 1997: 114-116). Na een periode van moeizaam koers zoeken neemt 
het kabinet in februari 1996 het besluit om nog hetzelfde jaar, bij wijze van experiment, in 
(slechts) twee van de vier grote steden een kansenzone in te stellen. In het verlengde hier-
van wordt in de gemeente Amsterdam bekeken hoe en waar een dergelijke kansenzone 
gestalte zou moeten krijgen. Sinds 1996 is een andere beleidsmedewerker van Economische 
Zaken met de confectiethematiek belast. Deze is ook betrokken bij het initiatief voor 
kansenzones in Amsterdam. Aanvankelijk ziet hij in een kansenzone mogelijkheden voor 
confectiebedrijven (BPY-redenering). Maar de discussie over kansenzones levert uiteindelijk 
niet veel op, ook niet voor de confectiebedrijven. Selectieve toepassing van regelgeving 
binnen een bepaalde zone stuit op verzet van bedrijvigheid buiten de zone (AOW-redene-
ring). Zonder het versoepelen van regelgeving komt het beleid neer op bestaand onder-
steuningsbeleid. En voor ondersteuningsbeleid zijn de middelen beperkt. Aldus licht de 
betrokken EZ-ambtenaar de teleurstellende resultaten van het kansenzone-initiatief toe.57 
 De betrokken medewerker van de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) vindt het voorstel voor free production zones ‘te ridicuul 
voor woorden’. Het is naar zijn mening niet goed een sector te creëren waar bedrijven 
vrijgesteld worden van bepaalde regelingen waaraan andere wel moeten voldoen. Dat werkt 
rechtsongelijkheid in de hand. Daarbij vindt hij het een probleem dat de collectieve lasten-
druk door een kleinere groep moet worden opgebracht. Verder denkt hij dat aan bedrijven 
in dergelijke free production zones toch eisen worden gesteld, ‘waardoor aan de bedrijvigheid 

                                                 
54 Vrij Nederland, 08-05-1993. 
55 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
56 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; Het Parool 12-01-1995; eigen 
verslaglegging van de gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
57 Interview met de sinds medio jaren negentig betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam 
d.d. 31-01-1997; zie ook zijn bijdrage in de vergadering Maatschappelijke Groepen over het IMES-onderzoek 
Turkse Loonconfectie in Amsterdam d.d. 20-12-1996. 
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weer een volstrekt ander prijskaartje komt te hangen.’58 In zijn afkeuring van free production 
zones schuilt nadrukkelijk een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). 
 
 
5.7.5 Kredietverlening 
 
Het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie roepen op om 
de subsidiemogelijkheden voor confectieateliers nader te onderzoeken, teneinde de werk-
gelegenheid in de confectieateliers te behouden (BPX1-redenering).59 Zij suggereren in dat 
verband financiële ondersteuning bijvoorbeeld via de Gemeentelijke Kredietbank. Maar dit 
voorstel vindt geen weerklank. Subsidiëring van individuele bedrijven is in strijd met de 
dominante welvaartseconomische redenering (AOW-redenering domineert).60 
 
 
5.7.6 Benutten van bestaande middelen voor werkgelegenheidsbevordering 
 
Het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie willen dat het 
gemeentebestuur beziet wat zij kan ondernemen om bestaande werkgelegenheid, zoals in 
de confectieateliers, te behouden. In dit verband wordt gerefereerd aan de voornemens van 
het Amsterdamse stadsbestuur (Plan Schaeffer) om de werkgelegenheid, vooral aan de 
onderkant van de samenleving te stimuleren (BPX1-redenering).61 Een medewerker van de 
landelijke GroenLinks-fractie benadrukt dat het mogelijk moet zijn om legale werk-
gelegenheid te creëren via loonkostensubsidieregelingen en andere regelingen.62 Ook de 
woordvoerder van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad verwijst naar de 
Schaeffer-gelden die beschikbaar zijn gesteld om met de NV Werk tienduizend banen te 
creëren. Hij verzoekt de wethouder te bezien of initiatieven voor het behoud van werk-
gelegenheid in de loonconfectie aansluiting kunnen vinden bij dit bestaande Amsterdamse 
werkgelegenheidsarrangement. Hij denkt in dit verband bijvoorbeeld aan cursussen voor 
ondernemers.63 De Amsterdamse wethouder Peer en zijn ambtenaar gaan evenwel niet op 
dit voorstel in. Met de initiatieven van de NV Werk wordt beoogd om langdurige werk-
lozen aan het werk te helpen. En in de confectieateliers is dit in hun ogen niet aan de 
orde.64 Maar om te ontkomen aan het commentaar dat mensen die hun werk in de ateliers 
verliezen over een jaar wél langdurig werkloos zijn, zegt de wethouder tijdens het raads-

                                                 
58 Interview met de betrokken medewerker I-SZW op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig medewerker van de Loontechnische Dienst en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen d.d. 20-11-
1995. 
59 Verslaglegging van de conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
60 Op basis van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen kunnen uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen voor een 
lening ten behoeve van het opzetten van een bedrijf en voor tijdelijk behoud van de uitkering (die overigens wel 
terug betaald moet worden). Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf adviseert de gemeente over de aan-
vragen. In de periode 1993-1995 doen drie of vier Turkse kledingproducenten een beroep op de regeling (één van 
hen is de loonconfectionair die sinds 1988 optreedt als woordvoerder van de atelierhouders). Hun verzoek wordt 
niet gehonoreerd met als argument dat de markt verzadigd is en de concurrentie moordend (telefonisch gesprek 
met onderzoeker A. Kumcu d.d. 06-05-2002). De regeling werpt geen vruchten af voor de Amsterdamse confec-
tieateliers. In het politieke debat wordt voor een beroep op deze regeling overigens niet gepleit. 
61 Verslaglegging conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
62 Diana de Wolf, fractiemedewerker Sociale Zaken GroenLinks (vervangt Paul Rosenmöller), conferentie in de 
Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
63 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
64 Kort gesprek met de betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken na afloop van de raadsvergadering 
d.d. 11-01-1995. 
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debat in 1995 toe te bezien welke gelden in dit verband aangewend kunnen worden. Deze 
opmerking levert echter geen concrete resultaten op. 
 
 
5.7.7 Belasting- en premiebetaling voor rekening van de gemeente 
 
De woordvoerder van de atelierhouders zegt de (nieuw aangetreden) wethouder van 
Economische Zaken en de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in 1994 te hebben voor-
gesteld om werknemers 2300 gulden netto uit te betalen, als het gemeentebestuur en de 
GSD de belastingen en sociale premies zouden betalen. ‘Ik creëer dan werkgelegenheid. (...) 
Maar ze zijn er niet op ingegaan.’65 In zijn pleidooi schuilt een sociale-structuurredenering, 
waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen 
arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, zonder te refereren aan aspec-
ten van in- en exclusie (BPY-redenering).  
 
 
 
5.8 Vergroting betrouwbaarheid van registratie in handelsregister 
 
In Nederland opereren 33 Kamers van Koophandel. Eén daarvan staat in Amsterdam. De 
Kamers zorgen voor de registratie van bedrijven in het handelsregister, doen aan advisering 
(over het starten van een bedrijf, subsidie-aanvragen en exporteren) en lobbyen in Den 
Haag voor de regio die ze vertegenwoordigen. De Kamers bestaan al sinds de negentiende 
eeuw. Van oudsher adviseren ze overheden zodat die rekening houden met de belangen 
van het bedrijfsleven. De Kamers zijn (nog steeds) publiekrechtelijke instellingen die ge-
financierd worden door de ingeschreven ondernemingen. Die ondernemingen betalen ieder 
een vaste wettelijke bijdrage per jaar. In Nederland zijn alle bedrijven verplicht om zich in 
te schrijven bij de Kamer van Koophandel.66 Afhankelijk van het soort rechtsvorm dat een 
ondernemer voor zijn bedrijf verkiest, moet hij een aantal gegevens aan de Kamer overleg-
gen ten behoeve van inschrijving in het handelsregister. 
 Aan ondernemers in de confectieateliers worden geen vestigingseisen gesteld. 
Ieder-een kan een confectieatelier beginnen. Alleen is inschrijving in het handelsregister 
verplicht. Dat kost een confectieatelier slechts circa zestig gulden per jaar. Inschrijving is 
onmisbaar voor een veelheid aan praktische bedrijfshandelingen, zoals het openen van een 
bank-rekening, het aanvragen van een BTW-nummer, het leasen van machines en het 
huren van een bedrijfsruimte. De overgrote meerderheid van de ateliers staat geregistreerd 
als een-manszaak. Voor deze rechtsvorm moeten de volgende gegevens worden 
gedeponeerd: handelsnaam, datum van oprichting (en bij opheffing datum van sluiting), 
omschrijving van de bedrijfsactiviteit, vestigingsplaats, indicatie van het aantal werknemers 
en personalia van de ondernemer.67 
 Gedurende de jaren tachtig is de toetsing van de gedeponeerde gegevens erg gering. 
De Economische Controledienst controleert steekproefsgewijs (en soms op instigatie van 
de Kamer van Koophandel) of de Vestigingswet wordt overtreden. In de jaren negentig 

                                                 
65 Interview met de woordvoerder van de Turkse confectionairs sinds 1988 d.d. 10-06-1996. 
66 De eerste wet op de Kamers van Koophandel dateert van 1921. 
67 In de jaren tachtig zouden atelierhouders zich in het handelsregister hebben kunnen inschrijven zonder een 
adres op te geven (NRC Handelsblad, 04-05-1991). Sinds het begin van de jaren negentig moeten ondernemers bij 
inschrijving ook een paspoort of rijbewijs, een verblijfsvergunning en een huurcontract van de bedrijfsruimte 
tonen (verslaglegging Raes, 24-01-1997). 
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zou de controle zijn toegenomen. Het is mij niet bekend in welke mate deze controles 
betrekking hebben gehad op de confectieateliers. 
 In het kader van de intensivering van het algemene fraudebestrijdingsbeleid, zoals 
ingezet door het derde kabinet-Lubbers, wordt uitdrukkelijk gestreefd naar het vergroten 
van de betrouwbaarheid van de registratie bij de Kamer van Koophandel, teneinde beter te 
kunnen optreden tegen frauduleuze ondernemers.68 Het kabinet beschouwt dit initiatief 
ook als een hulpmiddel bij de aanpak van de confectiefraude. Om die rede is de vergroting 
van de betrouwbaarheid van de registratie in het handelsregister ook opgenomen in het 
Plan van Aanpak, namelijk als een maatregel die gericht is op het bemoeilijken van de ‘niet-
legale’ productie. 
 Voor de Kamers van Koophandel leidt de intensivering van de fraudebestrijding tot 
een aantal voorstellen die passen binnen de mogelijkheden van de Handelsregisterwet. Het 
gaat onder meer om een betere controle op de juistheid van de gegevens en het beter door 
derden benutten van het openbare handelsregister. De voorstellen worden verdedigd met 
een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). Met de maatregelen trachten de 
bewindslieden bij te dragen aan de correctie van marktfalen. 
 
 
 
5.9 Juridische mogelijkheden om aanvoerlijnen van materiaal te 

bemoeilijken 
 
In het Plan van Aanpak (1993) meldt het kabinet een onderzoek te willen doen naar de 
juridische mogelijkheden om de aanvoerlijnen van materiaal te bemoeilijken. Dit voor-
nemen maakt deel uit van de maatregelen die gericht zijn op het bemoeilijken van de ‘niet-
legale’ productie. 
 In de eerste plaats worden de strafrechtelijke mogelijkheden bezien. In dit verband 
wordt ook de mogelijkheid van schuldheling bestudeerd. Maar veel resultaat wordt daarvan 
niet verwacht.69 Uit onderzoek blijkt dat er wel een mogelijkheid bestaat voor strafrechte-
lijke beslaglegging. In de confectieateliers zijn de naaimachines immers veelal gehuurd en 
zijn de aanwezige stoffen vaak eigendom van derden (de opdrachtgevers, vaak confectie-
bedrijven of tussenpersonen). De eigenaar van deze artikelen kan zijn eigendom claimen. 
Maar ook van dit recht verwachten de bewindslieden weinig soelaas. 
 In de tweede plaats wordt onderzocht of fiscaal bodembeslag op machines en 
stoffen (een dwangmiddel bij het innen van belastingschuld) mogelijkheden biedt om de 
malafide ondernemers te verhinderen in hun activiteiten.70 Maar wegens gebrek aan 
aanwezig kapi-taal vormt fiscaal bodembeslag in de praktijk nauwelijks een oplossing. 
 In de derde plaats wordt overwogen of de verkoop of verhuur van industriële naai-
machines te binden zou zijn aan een registratie. Daarmee zou de overheid kunnen achter-
halen waar het confectieatelier gevestigd is. Maar een dergelijke administratieve maatregel 
heeft geen meerwaarde, zo wordt vastgesteld. Het achterhalen van de locaties van de con-
fectieateliers blijkt immers niet zo problematisch te zijn. De voordelen van de maatregel 
worden dan ook niet geacht op te wegen tegen de nadelen, te weten de enorme inspannin-
gen die verhuurders en controlerende instanties moeten verrichten. Ook andere admini-
stratieve maatregelen (zoals het overleggen van een bewijs van inschrijving in het handels-
                                                 
68 Actiepunt 5 van bijlage 22, Miljoenennota 1993 (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 800, nr. 1, p. 377); 
voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1993 (Kamerstukken II, 1992-1993, 17 050, nr. 180, d.d. 23-07-1993, p. 39); 
voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1994 (Kamerstukken II, 1993-1994, 17 050, nr. 188, d.d. 20-07-1994). 
69 Zie paragraaf 5.4. 
70 Bodembeslag heeft een wettelijke grondslag in art. 22 Invorderingswet 1990. 
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register bij huur of koop) zijn relatief gemakkelijk te ontlopen, vergen hoge controlekosten 
voor de overheid en administratieve kosten voor particulieren. 
 In de vierde plaats wordt geconcludeerd dat civielrechtelijke mogelijkheden 
evenmin voor handen zijn. Zo wordt overwogen de verhuur of verkoop van naaimachines 
waaraan illegale werknemers werken te beschouwen als een ‘onrechtmatige daad’. Maar het 
pro-bleem daarbij is dat aangetoond moet worden dat de verhuurder of verkoper wist of 
had moeten weten waarvoor de machines bedoeld waren. Een dergelijke bewijsvoering 
beoor-delen de bewindslieden als onrealistisch. 
 Begin 1995 wordt geconcludeerd dat al deze instrumenten weinig perspectieven 
bieden om de bedrijvigheid van malafide producenten te beperken.71 
 In de besproken suggesties wordt ingezet op de correctie van marktfalen. Het be-
moeilijken van de aanvoerlijnen van de confectiebedrijven wordt bepleit met een welvaarts-
economische redenering (AOW-redenering). 
 
 
 
5.10 Intensivering van handhavingsbeleid 
 
In het kader van een repressieve aanpak worden in het Plan van Aanpak (1993) enerzijds 
zogeheten hit and run-onderzoeken voorgesteld, die vooral gericht zijn op de regelover-
treding door (illegale) atelierhouders. Anderzijds worden diepgaande onderzoeken aan-
gekondigd om de structuur bloot te leggen, de werkwijze te achterhalen en de georgani-
seerde daders te lokaliseren. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op de opdrachtgevers.72 
 In navolging van de uitgebreide Vakraad en de DIA bepleiten de bewindslieden in 
het Plan van Aanpak de intensivering van controle- en opsporingsinitiatieven met een wel-
vaartseconomische redenering. Ze benadrukken dat malafide bedrijven een oneigenlijk 
concurrentievoordeel hebben in vergelijking met bonafide collega’s. Ook de tewerkstelling 
van illegalen beschouwen zij in het Plan van Aanpak nadrukkelijk als een vorm van on-
eigenlijke concurrentie. En, zo vinden zij, bij dergelijke marktimperfecties moet de overheid 
corrigerend optreden (AOW-redenering).73 
 Illustratief is de argumentatie van de betrokken medewerker van de DIA en later 
van de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW), 
als hij uitlegt dat voor het grootste gedeelte van de Amsterdamse confectieproductie geen 
markt is. 
 
                                                 
71 Kamerstukken II, 1993-1994, 17 050, nr. 183. 
72 In het Plan van Aanpak (1993) heeft het kabinet zowel maatregelen gepresenteerd om de informele bedrijvig-
heid in de confectieateliers aan te pakken als ook voorstellen gedaan die gericht zijn op de vragers van niet-legaal 
geproduceerde confectiekleding (confectieproducenten, tussenhandelaren en detailhandel hoger in de bedrijfs-
kolom). Bij de eerste categorie maatregelen gaat het vooral om de handhavingsinitiatieven die ik in deze paragraaf 
bespreek. De tweede categorie maatregelen zou de vragers van informeel geproduceerde kleding moeten ontmoe-
digen om met informeel producerende ateliers in zee te gaan. Deze maatregelen heb ik eerder in dit hoofdstuk 
besproken. Het gaat om de invoering van de ketenaansprakelijkheidsregeling (paragraaf 5.1), de discussie over een 
opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling (paragraaf 5.2), de eenmalige verhevigde inzet van de Belastingdienst op 
het nakomen van factureringsverplichtingen (paragaaf 5.3) en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een 
aanpak wegens schuldheling (5.4). In het licht van deze maatregelen is over intensivering van handhavingsbeleid 
weinig te melden. De opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling komt er niet. De inzet op de handhaving van de 
boekhoudverplichting is eenmalig. En schuldheling is nagenoeg niet te bewijzen. Wel wordt de ketenaansprake-
lijkheidsregeling ingevoerd. Maar aan de handhaving van de regeling wordt in het politieke debat nagenoeg voorbij 
gegaan. De Haagse bewindslieden benadrukken in dit verband dat alleen met controle- en opsporingsactiviteiten 
de effectiviteit, efficiëntie en preventieve werking van de ketenaansprakelijkheidsregeling kan worden bevorderd. 
73 Zie paragraaf 4.4. 
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‘Het is heel simpel. Want als ik morgen niet meer voldoe aan de wettelijke verplichtingen die 
ik heb en zet in de straat een bord “Ik repareer uw auto voor één derde van de prijs van de 
garage verderop”, dan zul je zien dat mijn bedrijf goed gaat lopen. Dat ligt voor de hand, heel 
simplistisch. Tot het moment komt dat men mij gaat aanslaan. Dan kan ik het niet meer. 
Dan red ik het niet meer voor die prijs.’74 

 
In deze argumentatie prevaleert nadrukkelijk een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). 
 In de periode maart-november 1993 voeren de Belastingdienst, de DIA, het GAK, 
de sociale recherche van de GSD, de politie, de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministe-
rie nauw overleg over de wijze waarop zij de kortlopende controleonderzoeken zo goed 
mogelijk kunnen vormgeven en welke prioriteiten zij hierbij zullen stellen. In de ‘Republiek 
Amsterdam’ blijkt echter de nodige weerstand te bestaan tegen de ‘Haagse’ repressie.75 De 
Amsterdamse driehoek is aanvankelijk niet geneigd om de eigen beleidslijn ten aanzien van 
de problematiek in de confectieateliers te wijzigen. ‘Amsterdam jaagt niet op naaiateliers 
(...) Dat heeft niet onze prioriteit,’ aldus de baas van het Amsterdamse parket in reactie op 
de repressieve component van de kabinetsplannen.76 Hij wijst op het eigen beleid dat 
Amsterdam sinds 1991 heeft ontwikkeld. Dat beleid komt op een aantal punten overeen 
met het beleid rond de coffeeshops. In de eerste plaats wordt elk atelier dat overlast ver-
oorzaakt zonder omhaal gesloten. In de tweede plaats moeten ateliers waarvan de behui-
zing niet deugt het ontgelden (het betreft ontluchting, wc’s, schaftgelegenheid, brand-
veiligheid, veilige elektriciteit en arbeidsomstandigheden). In de derde plaats wordt de 
atelierhouder gecontroleerd op zijn premie- en belastingbetaling. Tevens wordt nagegaan of 
de atelierhouder geen illegalen in dienst heeft. Het Openbaar Ministerie controleert wie 
(il)legaal is. De zetbaas wordt daarop in de gelegenheid gesteld de illegale medewerkers te 
vervangen door legale. Als bij een tweede controle blijkt dat de zetbaas de waarschuwing in 
de wind heeft geslagen wordt tot sluiting overgegaan. Volgens de hoofdofficier werkt het 
wijkteam Waddenweg in Amsterdam-Noord al twee jaar op deze manier en levert deze 
aanpak goede resultaten op. Een deel vormt zich om tot legaal atelier, andere ateliers 
verdwijnen. In het gebied van dat wijkteam zouden geen illegale confectieateliers meer 
opereren. De Amsterdamse hoofdofficier merkt over de gevolgde aanpak op: 
 

‘Wij kiezen voor een geleidelijke aanpak. Geen massale invallen, maar ook geen laissez aller. 
(…) Wij zeggen hier in Amsterdam al heel lang: we doen niet aan illegalenjacht (…). Als je 
die ateliers allemaal in een keer zou sluiten heeft dat grote economische en ook sociale 
gevolgen.’77 

 
In deze argumentatie schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij de werkgelegenheids-
aspecten van illegale ondernemers en illegale werknemers in de confectieateliers worden 
meegewogen. Omdat de hoofdofficier (zij het in bescheiden mate) ook inzet op de hand-
having van regelgeving in de confectieateliers zijn in de argumentatie ook elementen van 
een welvaartseconomische redenering te onderkennen (BPX1-/AOW-redenering). 

                                                 
74 Interview met de betrokken medewerker I-SZW op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig medewerker van de Loontechnische Dienst en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen d.d. 20-11-
1995. 
75 Het zijn doorgaans medewerkers van het ministerie van Justitie die spreken van de ‘Republiek Amsterdam’ en 
daarbij duiden op het gebrek aan hiërarchische controle over het Amsterdamse parket en de Amsterdamse 
politiefunctionarissen. 
76 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
77 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
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Voor de minister van Justitie, de regeringspartijen CDA en PvdA en vooral voor de oppo-
sitionele VVD zijn de uitlatingen van Vrakking een doorn in het oog. Vrakking moet dan 
ook door de knieën voor de Haagse opvattingen waarin de bestrijding van fraude en de 
ontmoediging van illegalen prevaleren. Bij de handhaving van de regelgeving wordt voor 
illegalen in het geheel geen uitzondering gemaakt, zo geeft minister Hirsch Ballin de hoofd-
officier te verstaan. De minister stelt dat de illegale confectieateliers en illegale werknemers 
niet zullen worden gedoogd en dat de illegalen die in de ateliers werken wel degelijk het 
land uit moeten. ‘Er is geen sprake van accepteren of gedogen van illegalen of illegale 
naaiateliers. Het plan van aanpak in Amsterdam voorziet in beëindiging van illegale arbeid 
in deze sector, stap voor stap’, zo onderstreept hij de welvaartseconomische en illegalen 
uitsluitende redenering van het kabinet (Haagse AOW-/BPX2-redenering domineert over 
lokale BPX1-/AOW-redenering).78 In zijn reactie op de eigenzinnige Amsterdamse hoofd-
officier van justitie benadrukt de minister nadrukkelijk de illegalenproblematiek en grijpt hij 
terug op de beide beleidsprioriteiten van het kabinet, te weten de intensivering van fraude-
bestrijding (AOW-redenering) en de ontmoediging van illegale tewerkstelling en illegaal 
verblijf (BPX2-redenering). De minister stuurt twee ambtenaren om de hoofdofficier te 
dwingen tot medewerking aan het Haagse beleid. Daarop voegt de Amsterdamse parket-
baas zich naar de wensen van de Haagse ‘bazen’. En daarmee komt een einde aan het 
Amsterdamse gedoogbeleid ten aanzien van de confectieateliers.79 
 Aanvankelijk wordt afgesproken om prioriteit te leggen bij de ateliers die overlast 
veroorzaken. Voorts worden de ateliers aangepakt waar de arbeidsomstandigheden in strijd 
zijn met de geldende regels. Ten slotte worden de overige ateliers aangepakt. Aan de 
nadruk op handhaving ligt een welvaartseconomische redenering ten grondslag (AOW-
redenering). In de prioritering van overlast schuilt ook een sociale-structuurredenering. Op 
die manier wordt getracht de kleine ateliers waar veel allochtonen werken enigszins te 
ontzien en de werkgelegenheid in die bedrijfjes te behouden (BPX1-redenering). Overlast 
behelst een inbreuk op de openbare orde en in die hoedanigheid is overlast een kwestie die 
onder de zeggenschap van de Amsterdamse driehoek valt. De Amsterdamse driehoek is 
gehoorzaamheid verschuldigd aan de Haagse welvaartseconomische opvatting, maar wil 
tegelijkertijd enige autonomie behouden over de mate waarin die welvaartseconomische 
aanpak daadwerkelijk mag huishouden in de plaatselijke ‘sociale structuur’. Deze priorite-
ring wordt bepleit met een AOW-/BPX1-redenering. In de nadruk op de aanpak van ateliers 
waar de arbeidsomstandigheden abominabel zijn is eveneens een sociale-structuurredene-
ring te traceren, waarbij de arbeidsomstandigheden van (illegale en legale) arbeiders worden 
meegewogen (AOW-/BPX1-redenering). De Haagse voorstanders van intensivering van 

                                                 
78 NRC Handelsblad, 20-10-1993. 
79 Bijna twee jaar later uit Vrakking zijn ongenoegen over deze Haagse bedisseldrang. ‘Ambtenaren van Justitie 
kwamen mij vertellen dat ik er via mijn gezagslijn met de politie voor moest zorgen dat er wat werd gedaan aan de 
illegale naaiateliers. En er belandde allerlei brandbrieven op mijn bureau met dringende verzoeken. Maar ik heb 
maar een paar celletjes, een beperkt aantal officieren van justitie en weinig zittingsruimte. Hoe moet je dat allemaal 
oplossen?’ (Vrij Nederland, 24-06-1995, p. 26). De hoofdofficier van justitie ervaart de situatie als een 
loyaliteitsprobleem. Enerzijds maakt hij afspraken binnen het driehoeksoverleg, anderzijds worden door de 
centrale leiding van het Openbaar Ministerie richtlijnen gegeven die sterk afwijken van het Amsterdamse model. 
‘Als ik met een absurd standpunt naar het driehoeksoverleg moet, dan zal ik het parket-generaal duidelijk maken 
dat ik in Amsterdam niet voor joker wil staan. Bij die aanpak van de illegale naaiateliers hebben wij in Amsterdam 
een eigen aanpak gevolgd’. Vrakking is hoofdofficier van justitie in Amsterdam vanaf 1992. Het driehoeksoverleg 
in Amsterdam, het overleg tussen de hoofdofficier van justitie, de burgemeester (eerst Van Thijn, vervolgens met 
Patijn) en de korpschef (Nordholt), ervaart hij als een hecht samenwerkingsverband. Vrakking bekent later dat hij 
een dergelijke commotie niet meer zou veroorzaken en dat hij gehoorzaamheid is verschuldigd aan de wens van 
de Tweede Kamer, de minister en het parket-generaal (NRC Handelsblad, 08-10-1994). ‘Wij hebben ten slotte geen 
stadsrecht meer zoals in de middeleeuwen. Maar wij kunnen wel zeggen dat bepaalde zaken hier anders liggen dan 
op Ameland.’ (Vrij Nederland, 24-06-1995). 
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handhavingsinitiatieven en de Amsterdamse driehoek komen aanvankelijk derhalve tot een 
soort compromis, beargumenteerd door een gecombineerde redenering (AOW-/BPX1-rede-
nering). Maar tijdens het de implementatie van het handhavingsbeleid verdwijnt de BPX1-
redenering uit beeld en drukt de Haagse inzet op fraudebestrijding en ontmoediging van 
illegalen een stempel op de controles en invallen in de confectieateliers (AOW-/BPX2-rede-
nering overheerst BPX1-/AOW-redenering). 
 Ook bij de Amsterdamse politie bestaat weerstand tegen de Haagse werkwijze. Bij 
de oprichtingsvergadering van het Confectie-interventieteam (CIT) in najaar 1993 zit de 
Haag-se projectgroep om de tafel met de aanstaande deelnemers van het CIT. Alle partijen 
lijken daarbij akkoord te gaan met de Haagse werkwijze, ook de politie en de 
Vreemdelingen-politie. Maar de vertegenwoordiger van de politie blijkt in deze vergadering 
niet namens zijn achterban te praten. Een betrokken ambtenaar van het ministerie van 
Justitie licht de weerstand bij de Amsterdamse politie als volgt toe: 
 

‘Op die oprichtingsvergadering van het CIT zagen de Vreemdelingenpolitie en de politie op 
zich geen problemen (...). Maar de politie was verdeeld over de deelraden. Er was een nieuw 
systeem van wijkagenten die meer aandacht besteedden aan preventie. Daar wilden ze iets 
van terug zien.’80 

 
Binnen de afdeling Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie wordt niet voor niets 
gesproken van de ‘Republiek Amsterdam’. De betrokken ambtenaar van Justitie voegt eraan 
toe: 
 

‘Hoe krijg je het lokale niveau mee? (...) In Amsterdam vonden ze de overlast gering. Men 
had er geen last van. Er waren geen openbare ordeverstoringen: “Laat de confectieateliers 
zitten waar ze zitten,” zo luidde het in Amsterdam’ (BPX1-redenering).81 

 
Een medewerker van de DIA, die betrokken is bij de concretisering van de repressieve 
aanpak, heeft de taak om ook de Amsterdamse politie (de geüniformeerde dienst en de 
Vreemdelingenpolitie) bij de werkzaamheden te betrekken. Volgens hem is de Amsterdam-
se politie van mening dat illegale werknemers een openbare ordeprobleem vormen omdat 
het risico bestaat dat ze in de in wapen- of drugshandel gaan. En hij voegt eraan toe dat de 
Amsterdamse politie op dat moment ook bezig is met een project ‘sociale integratie’, 
waarbij de integratie van etnische minderheidsgroepen wordt benadrukt (BPX1-redenering). 
De DIA-medewerker gaat met de politiewoordvoerder in conclaaf. Hij benadrukt in de 
eerste plaats dat het gedogen van illegale werknemers leidt tot stigmatisering van vreem-
delingen. In de tweede plaats onderstreept hij dat de illegale werknemers in de confectie-
ateliers slechts tijdelijk in Nederland verblijven en ze over het algemeen niet voornemens 
zijn zich hier definitief te vestigen. De betrokken DIA-medewerker erkent dat arbeid de 
integratie bevordert en haalt de politie over om mee te werken aan de uitvoering van het 
Plan van Aanpak met het argument dat illegale werknemers de arbeidsplaatsen bezetten van 
legale werknemers.82 In deze argumentatie schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij 
in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid 
                                                 
80 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 25-10-1995. 
81 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 25-10-1995; zie ook het interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en 
Strafrecht van het ministerie van Justitie d.d. 04-07-1995. 
82 Interview met de betrokken medewerker I-SZW op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig medewerker van de Loontechnische Dienst en de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen d.d. 20-11-
1995. 
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en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en waarbij tegelijkertijd gepleit wordt 
voor uitsluiting van illegale allochtonen ten bate van autochtonen en legale allochtonen 
(BPX2-redenering). Voor deze argumentatie zwicht de politie; de wijkteams gaan de voor-
genomen acties ondersteunen (BPX2-redenering gaat boven BPX1-redenering). 
 In de werkwijze van het CIT worden aanvankelijk wel enkele ‘Amsterdamse‘ 
elemen-ten verweven. De atelierhouders ontvangen voorafgaand aan een golf van invallen 
een waarschuwingsbrief in de brievenbus. Daarin attendeert het CIT de atelierhouders op 
de noodzaak hun werkzaamheden conform de vigerende regelgeving te verrichten. Verder 
sluit het CIT aan bij de wijkgewijze aanpak en legt het CIT de prioriteit bij de confectie-
ateliers die overlast veroorzaken. ‘Kijk, Amsterdam had net die preventieve slag gemaakt. 
Daaruit komen voort de waarschuwingsbrieven vooraf, de wijksgewijze aanpak, overlast als 
prioriteit,’ aldus de betrokken ambtenaar van het ministerie van Justitie.83 Uiteindelijk weten 
de Haagse ‘handhavers’ zich gesteund door het Amsterdamse Openbaar Ministerie en het 
Amsterdamse politiekorps (inclusief de Vreemdelingendienst). Buigend onder hiërarchische 
druk voegt de Republiek Amsterdam zich in 1993 in de Haagse gelederen. Na een decen-
nium van gedogen gaat er ten opzichte van de confectieateliers een beduidend andere wind 
waaien in de hoofdstad. 
 De burgemeester en de betrokken wethouder leggen in het begin van de jaren 
negen-tig de nadruk op overlastbestrijding bij de aanpak van de confectieateliers (BPX1-
redene-ring). Op 19 maart 1993 wordt het college van B. en W. het eens over de eerste 
raadsvoor-dracht inzake het Amsterdamse beleid. Het gemeentelijke beleid valt uiteen in 
twee delen. In de eerste plaats zegt het college ondersteuning aan de bonafide bedrijvigheid 
toe. Het Amsterdamse gemeentebestuur hoopt daarmee zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in 
de con-fectiesector te kunnen behouden.84 In de tweede plaats worden ateliers die 
ondergronds blijven in navolging van het landelijke beleid hard aangepakt. De gemeente 
maakt duidelijk dat zij zich zal onthouden van acties om te komen tot behoud van de niet-
bonafide confec-tieateliers (AOW-redenering). De wethouder van Economische Zaken zegt 
het initiatief van minister Hirsch Ballin voor een geïntegreerde aanpak te ondersteunen. 
‘We zijn gaarne bereid daaraan mee te werken,’ zo laat wethouder Jonker zich in augustus 
1993 in de pers uit. Volgens hem is de tijdgeest rijp voor een harde aanpak: 
 

‘Toen ik enkele jaren gelden als wethouder van Sociale Zaken voorstelde diverse gemeente-
lijke bestanden aan elkaar te koppelen, kreeg ik de hele raad over mij heen: “Big Brother Piet 
Jonker is watching!” Daar wordt nu wel anders over gedacht.’85 

 
Volgens hem kan het op termijn niet de bedoeling zijn dat allerlei regelgeving wordt over-
treden. Hij benadrukt nu expliciet de noodzaak van een repressieve component; een wel-
vaartseconomische redenering domineert (AOW-redenering). De Amsterdamse wethouder 
benadrukt evenwel ook het probleem van illegalen niet te willen overtrekken. Naar zijn 
mening leveren de illegalen in de confectieateliers namelijk weinig problemen op. Hier is 
sprake van een sociale-structuurredenering, waarbij in het voorgestane samenlevings-
concept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal, ook 
voor illegalen (BPX1-redenering). In zijn pleidooi is derhalve een gecombineerde redenering 
te traceren (AOW-/BPX1-redenering). 
 De ambtenaar die reeds jaren betrokken is bij de confectieproblematiek is 
aangenaam verrast door de kabinetsplannen. De rijksaanpak biedt haar de mogelijkheden 

                                                 
83 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 25-10-1995. 
84 Zie paragraaf 5.7. 
85 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
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om de stede-lijke aanpak vorm te geven. Voor haar was het wachten op rijksbeleid, omdat 
‘de wethou-der niet trekt’.86 Voor de Vakraad behelzen de Amsterdamse initiatieven een 
signaal dat ze eindelijk gehoor hebben gekregen’. Op 30 maart 1993 belegt de betrokken 
ambtenaar een (informatie)bijeenkomst over de vormgeving van een aanpak tegen de 
illegale praktijken in de loonconfectie voor vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke 
diensten, bedrijven en stadsdelen. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van 
informatie en ervaringen over problemen en aanpak. Op basis daarvan kan de gemeente 
nagaan welke concrete ini-tiatieven zij zou kunnen nemen ter ondersteuning van de 
geplande landelijke aanpak per 1 juli 1993.87 
 De bijeenkomst wordt ingeleid door vertegenwoordigers van een aantal externe 
instanties die nauw bij de problematiek betrokken zijn, te weten de Vakraad voor de 
Confectie-industrie, het Openbaar Ministerie, de arbeidsinspectie en het multidisciplinaire 
team (in dit team werken de volgende partijen samen: de DIA, de Bedrijfsvereniging, de 
FIOD, de GSD, de politie en de Vreemdelingendienst). Volgens de betrokken EZ-ambte-
naar wordt met de bijeenkomst voorzien in een behoefte aan informatie en overleg, een 
groter wederzijds begrip en een breder draagvlak voor verdere actie en samenwerking op 
lokaal niveau. De Kamer van Koophandel stemt in met de voorgestelde aanpak van het 
Amsterdamse gemeentebestuur. In het kader van de aanpak heeft de Kamer de controle op 
de ter inschrijving (in het handelsregister) aangeboden gegevens aangepast en geïntensi-
veerd.88 De afdeling Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente stemt 
eveneens in met de gemeentelijke aanpak en stelt waar nodig dat de samenwerking en 
afstemming tussen het multidisciplinaire team enerzijds en de gemeentelijke diensten en 
stadsdelen anderzijds versterkt dient te worden. De GSD stelt voor om de samenwerking 
tussen het multidisciplinaire team en het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam te bezien. 
De Milieudienst stelt met nadruk geen deel uit te willen maken van het multidisciplinaire 
team en hecht voorts aan een zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van door 
de Milieudienst aan derden aan te leveren informatie (waaronder klachten inzake overlast). 
De Stedelijke Woningdienst/Binnenstad ziet zichzelf als de eerst aangewezen instantie voor 
de controle van confectieateliers met betrekking tot veiligheid, bestemmingsplan, woning-
onttrekking en bouwen zonder vergunning. Wat betreft de veiligheid staat de medewerking 
van de dienst buiten discussie. Met betrekking tot de overige aspecten geeft de dienst de 
voorkeur aan een gezamenlijk uit te werken aanpak met andere diensten en bedrijven. De 
reacties van de stadsdelen Osdorp, de Baarsjes, Slotervaart/Overtoomse Veld, Geuzen-
veld/Slotermeer, Noord, Oost, Zeeburg, Westerpark, Buitenveldert en Zuidoost zijn 
samen te vatten onder de noemer instemming en bereidheid tot medewerking met het 
multidisciplinaire team, zo staat in de raadsvoordracht vermeld.89 In het voorjaar van 1993 
besluit het dagelijkse bestuur van De Pijp akkoord te gaan met het voorstel om hinder 
veroorzakende ateliers door te geven aan de centrale stad. De voorzitter van de deelraad 
onderhoudt vervolgens nauwe contacten met het wijkteam. Maar al gauw wordt deze 
coöperatieve opvatting gewijzigd als blijkt dat de Turkse groep flink te lijden heeft onder de 
invallen (BPX1-redenering). In de Amsterdamse arena domineert nu in brede kring een 
welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). De meeste stadsdelen zijn bereid 
medewerking te verlenen aan de intensivering van de controle- en opsporingsactiviteiten 
door het multidisciplinaire team. Alleen de Milieudienst en de Stedelijke Woningdienst zijn 
meer terughoudend en willen de handhavingscomponent op bescheiden wijze volgens 

                                                 
86 Interview met de beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995. 
87 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993; Het Parool, 25-05-1993. 
88 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, pp. 13-16. 
89 De stadsdeelbesturen hebben de bevoegdheid te controleren op overtredingen van de Hinderwet, de Wet 
Algemene Bepalingen Milieuhygiene, de Wet Milieubeheer en de Wet Geluidshinder. 
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eigen recept vormgeven zonder daarbij de aanpak van illegalen te benadrukken (BPX1-/ 
AOW-redenering). 
 Eind 1993 wordt het Confectie-interventieteam (CIT) opgericht. Met de activiteiten 
van dit team wordt gestalte gegeven aan de repressieve component uit het Plan van 
Aanpak. Dit team houdt flink huis in de Amsterdamse confectieateliers. De aanzienlijke 
afname van het aantal confectieateliers in de hoofdstad wordt nadrukkelijk met de CIT-
invallen in verband gebracht (Kumcu 2001; Raes 2000).90 
 Op 12 april 1994, in de aanloopfase van het Amsterdamse raadsbesluit in januari 
1995, wijzigt de samenstelling van de Amsterdamse gemeenteraad. In het nieuwe college 
verdwijnt PvdA-wethouder Jonker, die sinds 1982 bemoeienis heeft gehad met de 
Amsterdamse loonconfectie, van het lokale politieke toneel en maakt plaats voor VVD-
wethouder Peer op Economische Zaken. De nieuwe wethouder is de confectieateliers 
minder welwillend gestemd dan zijn voorganger en ondersteunt van meet af aan de Haagse 
plannen voor een (op een welvaartseconomische leest geschoeide) repressieve aanpak van 
de confectieateliers (AOW-redenering).91 
 In een uitvoerige reactie schetst de Adviesraad Turken Amsterdam zijn visie op de 
confectieproblematiek en komt in 1994, nadat B. en W. het standpunt hebben ingenomen 
de Haagse beleidslijn te volgen, met een aantal aanbevelingen. De initiatieven ter verster-
king van de legale confectie-industrie juicht de Adviesraad toe. De repressieve aanpak wijst 
zij af als stigmatiserend en contraproductief. De Adviesraad Turken Amsterdam, het IOT 
en het Comité Loonconfectie organiseren op 1 november 1994 een conferentie over de 
problematiek van de Amsterdamse confectieateliers. Aanleiding vormt de groeiende onrust 
in de Turkse gemeenschap. Zij stellen dat als gevolg van de CIT-invallen en de invoering 
van de ketenaansprakelijkheidsregeling op 1 februari 1994 duizenden mensen van Turkse 
afkomst het gevaar lopen hun werk te verliezen.92 Het pleidooi voor het behoud van werk-
gelegenheid luidt als volgt: 
 

‘Legale arbeidsplaatsen moeten en kunnen blijven bestaan, terwijl veel illegale arbeidsplaatsen 
zouden kunnen worden omgezet in legale arbeidsplaatsen. Op het werk in de confectie zijn 
vooral laaggeschoolden allochtonen, merendeel Turken, aangewezen. Het gaat om een zeer 
aanzienlijk deel van hun werkgelegenheid en zij hebben minimale kansen in andere sectoren 
van de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder Turken in Amsterdam is 40 procent. De sociale 
en maatschappelijke gevolgen van een verdere afkalving van de werkgelegenheid in de loon-

                                                 
90 Zie hoofdstuk 9 voor een uitweiding over de handhavingsinitiatieven van het CIT. 
91 Op 18 januari 1994 verlaat ook burgemeester Van Thijn de hoofdstad. Hij verruilt het burgemeestersambt voor 
de ministerspost van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet-Kok. Van Thijn wordt opgevolgd door Schelto 
Patijn, burgemeester van Amsterdam in de periode 1994-2000. 
92 De organisatoren kiezen expliciet voor de datum 1 november 1994 en de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk 
als locatie. Hiervoor voeren zij twee redenen aan. Ten eerste loopt op 1 november 1975 (precies 19 jaar geleden) 
de aanmeldingstermijn voor regularisatie af. Buitenlandse arbeiders zonder verblijfstitel die kunnen aantonen de 
voorgaande vijf jaren in Nederland te hebben gewerkt, waarbij voor hen ook belastingen en sociale premies zijn 
afgedragen, komen voor regularisatie in aanmerking. Voor een groep Marokkaanse en Turkse gastarbeiders die 
net niet aan die regels voldoen, vormt het einde van de aanmeldingstermijn voor regularisatie reden om de Mozes 
en Aäronkerk te bezetten. Het gevolg is dat de regels iets verruimd worden zodat zij kunnen blijven. Vier jaar later 
(op 1 november 1979) wordt de WABW van kracht. Deze wet beoogt enerzijds verbetering aan te brengen in de 
positie van de reeds aanwezige buitenlandse arbeidskrachten en tegelijkertijd nieuwkomers te weren. Daarop gaat 
een aantal Marokkaanse arbeiders met succes in hongerstaking. ‘Tegen de onrechtvaardige toepassing van die wet 
[de WABW] hebben we gedemonstreerd onder aanvoering van de huidige minister-president Kok’, zo staat in de 
oproep voor conferentie op 1 november 1994 te lezen. Hoewel de organisatoren nadrukkelijk verwijzen naar de 
pleidooien voor legalisering en regularisering in de jaren zeventig, bepleiten zij in 1994 geen legalisering, regularise-
ring of amnestie, maar behoud van werkgelegenheid en (tijdelijke) stopzetting van de controles en invallen 
(Adviesraad Turken Amsterdam, Inspraakorgaan Turken en Comité Loonconfectie, Het werk ligt … in de confectie-
ateliers, Verslag Conferentie 1 november 1994; eigen verslaglegging conferentie). 
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confectie zijn desastreus. (...) Met de huidige politionele benadering wordt het kind van de 
werkgelegenheid met het badwater van de illegaliteit weggegooid.’93 

 
Ook wordt aandacht gevraagd voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.94 In deze 
argumentatie schuilt nadrukkelijk een sociale-structuurredenering, waarbij in het samen-
levingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en klein-
kapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en waarbij tevens wordt gepleit voor de 
inclusie van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
Deze pleitbezorgers willen over het behoud van werkgelegenheid overleggen met de 
verantwoordelijke landelijke en lokale bewindvoerders op sociaal, economisch en justitieel 
gebied. Intussen zouden de CIT-invallen tijdelijk moeten worden gestaakt om ‘ongezonde’ 
bedrijven de gelegenheid te geven om ‘gezond’ te worden.95 Politici betonen zich tijdens de 
conferentie bereidwillig de mogelijkheden voor behoud van werkgelegenheid voor legale 
allochtonen nader te bezien (BPX2-redenering). Maar de CIT-invallen gaan ook na deze 
oproep onverminderd voort. Een welvaartseconomisch georiënteerd handhaversperspectief 
domineert (AOW-redenering domineert). Illustratief is de argumentatie van een woord-
voerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Deze benadrukt dat zijn fractie positief 
staat tegenover het ondernemersinitiatief. Immers, Turkse bedrijven voorzien in 65 procent 
van de werkgelegenheid van Turken. Maar volgens hem dienen zij wel de regels in acht te 
nemen. De prijs is zo laag omdat de bedrijven zich niet aan de regels houden; het zijn 
kunstmatig lage prijzen. En daarmee is er sprake van valse concurrentie voor bedrijven die 
zich wel aan de regels houden. De VVD-woordvoerder vindt de bedrijvigheid geen levens-
vatbare sector en pleit voor een legale bedrijfstak die zich aan de regels houdt.96 In vergelij-
king met de positie van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer is het standpunt van de 
woordvoerder van de Amsterdamse VVD-fractie opmerkelijk. Deze benadrukt eind 1994 
dat er 60.000 tot 80.000 werklozen in Amsterdam zijn geconstateerd en dat in dat verband 
de werkgelegenheid in de confectieateliers moet worden gekoesterd. Hij wijst de ‘razzia’s’ af 
en pleit voor overleg.97 
 Tijdens een raadsvergadering op 12 januari 1995, waarin de problematiek van de 
confectieateliers aan de orde komt, wordt besloten dat het Amsterdamse gemeentebestuur 
zich (naast enige ondersteuningsinitiatieven) onthoudt ‘van enige actie om te komen tot 
behoud van de niet-bonafie confectieateliers’. De Amsterdamse gemeenteraad ondersteunt 
het Haagse saneringsbeleid. Alleen de GroenLinks-fractie blijft pleiten voor het staken van 
‘willekeurige invallen’ waardoor mensen hun werk moeten neerleggen (BPX1-redenering). 
De invallen staan volgens deze fractie de continuering van overleg in de weg. Aan het einde 
van het raadsdebat benadrukt de nieuw aangetreden wethouder dat drie opmerkingen uit de 
discussie hem uit het hart zijn gegrepen. Ten eerste dat de confectieateliers aan de regels 
moeten voldoen; ten tweede dat alle bedrijven gelijk moeten worden behandeld; ten derde 
dat vervolgens een poging moet worden ondernomen om de bonafide bedrijven te behou-
den. De eerste twee opmerkingen illustreren overduidelijk dat de wethouder een welvaarts-
economische redenering volgt (dominantie van een AOW-redenering). In de derde opmer-
king schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht 
wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en groot-

                                                 
93 Persbericht d.d. 26-10-1994 over conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
94 Oproep voor conferentie d.d. 19-10-1994. 
95 Zie paragraaf 5.12 inzake (tijdelijk) gedogen. 
96 Henk Kamp, namens de VVD-fractie uit de Tweede Kamer, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amster-
dam d.d. 01-11-1994. 
97 Bouma, namens de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
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kapitaal anderzijds, en waarbij illegale allochtonen worden uitgesloten (elementen van een 
BPX2-redenering). De VVD-woordvoerder die tijdens de conferentie op 1 november 1994 
de invallen nog bestempelde als ‘razzia’s’, vaart tijdens de raadsvergadering begin 1995 
duidelijk een andere koers. Hij maakt een onderscheid tussen ondernemers die op bonafide 
wijze aan de slag willen en ondernemers die met illegalen werken en de arbeidstijdenregelin-
gen overtreden. En hij benadrukt daarbij dat de repressieve aanpak op de laatste categorie 
is gericht. Hij huldigt nu het adagium ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en volgt nadrukke-
lijk een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering).98 
 Vanaf januari 1995 worden, in navolging van het raadsbesluit, de ondersteunings-
mogelijkheden en de handhavingscomponent onder de loep genomen. Een en ander ge-
schiedt hoofdzakelijk in de ambtelijke sfeer. Slechts een enkele keer is de wethouder erbij 
betrokken. Ook met het CIT wordt op ambtelijk niveau contact onderhouden. De recent 
betrokken EZ-ambtenaar beschouwt aandacht voor handhaving als een kwestie van gelijke 
behandeling van bedrijven. Hij benadrukt dat het algemene uitgangspunt op de dienst 
Economische Zaken is: ‘Regels zijn er en die moeten gehandhaafd worden.’ 99 In de Am-
sterdamse arena prevaleert nu overduidelijk een welvaarteconomische redenering (AOW-
redenering).100 
 In september 1993 wijst een medewerker van XminY erop dat door de 
wetswijziging ketenaansprakelijkheid in combinatie met het voorliggende pakket 
repressieve maatregelen (identificatieplicht, intensievere opsporingsacties en 
gegevensuitwisseling) zo’n vijfduizend illegale arbeiders op straat zouden komen te staan. 
Hij acht dit ‘massale ontslag’ om drie redenen onwenselijk. In de eerste plaats voert hij een 
arbeidsmarktoverweging aan. Er is een groot tekort aan vakbekwame werkloze 
Nederlanders die het werk van de illegale arbei-ders zouden kunnen overnemen. Hij rekent 
voor dat wanneer vijfduizend illegale arbeiders werkweken maken van zeventig tot tachtig 
uur, dat er dan als gevolg van repressie circa acht- tot tienduizend reguliere arbeidsplaatsen 
vrij zouden komen. Dit gat kan volgens hem onmogelijk gevuld worden door het 
Arbeidsbureau. En vanwege dit tekort aan arbeids-krachten zal de kledingproductie uit 
Nederland verdwijnen. In de tweede plaats voert hij een argument aan inzake ‘sociale 
beheersbaarheid’. Hij voorziet dat met het massaontslag duizenden illegale arbeiders moeite 
zullen hebben om te overleven. Want hij verwacht niet dat de illegalen teruggaan naar hun 
land. In de derde plaats voert hij ‘rechtvaardigheids-overwegingen’ aan. Hij wijst erop dat 
een groot deel van de huidige confectiearbeiders jarenlang onder erbarmelijke 
omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat kledingbedrijven flinke winsten konden 
boeken. Hij noemt in navolging van Stichting Onderzoek naar Multinationale 
Ondernemingen (SOMO) winstpercentages van 100 tot 200 procent.101 Aan alledrie de 
                                                 
98 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
99 Interview met de sinds medio jaren negentig betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam 
d.d. 31-01-1997. 
100 In 1996 wordt de problematiek van de confectieateliers in de criminaliteitssfeer getrokken. In september 1995 
worden de resultaten van een deelonderzoek Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden gepubliceerd. Onder 
Surinamers, Marokkanen en Turken in Nederland zou de misdaad welig tieren, en de leden van deze gemeen-
schappen zouden volgens betrokken onderzoeker Bovenkerk op aanzienlijke schaal in de drugshandel betrokken 
zijn (Kamerstukken II, 1995-1996, 24 072, nr. 17). Deze uitlatingen en de bevindingen in de deelstudie vormen voor 
het gemeentebestuur in Amsterdam aanleiding om diverse vormen van bedrijvigheid in Amsterdam door te lich-
ten op criminaliteit, alsmede op initiatieven om die criminaliteit te bestrijden. In dit perspectief wordt ook de aan-
dacht gevestigd op de Turkse confectieateliers. In het eindrapport uit 1996 wordt gewezen op de CIT-acties die 
aan veel malafide praktijken een einde maken. En daarmee is de kous af. De aandacht voor criminaliteit leidt niet 
tot nieuwe initiatieven voor de confectieproblematiek of nieuwe argumentaties voor bestaande oplossings-
richtingen. 
101 Trouw, 08-09-1993. 
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aangevoerde overwegingen ligt een sociale-structuurredenering ten grondslag, waarbij in het 
samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en 
(groot)kapitaal, en waarbij tevens gepleit wordt voor inclusie van autochtonen, legale 
allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 Grote kritiek op de invallen van het CIT heeft voorts de woordvoerder van het 
Comité Loonconfectie. De invallen en de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheids-
regeling naar de confectiesector zouden debet zijn aan het verdwijnen van de Amsterdamse 
loonconfectie. De woordvoerder van de atelierhouders bevestigt dat niet zozeer het GAK 
en de Belastingdienst het probleem vormen voor de atelierhouders. Immers, zolang illega-
len een sofi-nummer konden verkrijgen zouden de meeste atelierhouders een aanzienlijk 
bedrag aan belastingen en sociale premies betalen. Maar vanaf 1994 beschouwt hij het als 
het grootste probleem dat de politie de mensen weghaalt van de werkvloer en dat de 
atelierhouders boetes moeten betalen tussen de tussen de 2.000 en 5.000 gulden voor 
iedere werknemer zonder verblijfsvergunning. Met het vertrek van de illegalen hebben de 
atelierhouders geen mensen meer om te naaien. Het CIT wordt door de atelierhouders dan 
ook vertaald met ‘Confectie Irritatie Team’. De woordvoerder van de atelierhouders is 
boos. Naar zijn mening heeft de overheid jarenlang de illegale confectie oogluikend toege-
staan, invallen werden nooit in het hoogseizoen gedaan. En sinds 1994 moet iedereen er 
opeens uit. ‘Nu worden er razzia’s gehouden. Waarom?’102 Hij beklaagt zich erover dat de 
productie zich als gevolg van de invallen verplaatst naar Turkije waar sprake is van kinder-
arbeid. Zijn eigen opdrachtgever zou in 1993 nog geen 10 procent van zijn naaiwerk uit-
besteden aan het buitenland; in de loop van 1994 is dat al meer dan de helft. Fabrikanten 
en grote warenhuizen plaatsen in toenemende mate hun opdrachten in het buitenland. Als 
gevolg van de ketenaansprakelijkheidsregeling zouden fabrikanten steeds meer dienen op te 
treden als een soort politieagent. En die positie schrikt hen af. De woordvoerder van de 
atelierhouders ziet als gevolg van de invallen de tendens ontstaan, dat meer kleding in 
bijvoorbeeld Engeland wordt gemaakt, dat er meer thuiswerkers worden ingeschakeld, dat 
de productie helemaal ondergronds gaat, of dat de gehele productie uit Nederland ver-
dwijnt in de richting van lagelonenlanden zoals Bulgarije, Polen en Turkije. Hij vindt de 
mensen in de loonconfectie de dupe zijn van de politiek en wijst erop dat de CIT-invallen 
de Turkse ondernemerszin sterk heeft ondermijnd. Hij voegt daaraan toe dat sommige 
atelierhouders, die veroordeeld zijn tot een fikse boete die in de tienduizenden guldens 
loopt (en ook een enorme belastingschuld hebben), nu moeten aankloppen bij de sociale 
dienst.103 Verder uit de woordvoerder van de confectionairs de vrees dat een jacht op 
illegalen hen in de criminele hoek drijft. In deze kritiek op de repressieve maatregelen is een 
sociale-structuurredenering te traceren, waarbij in het voorgestane samenlevingsconcept 
expliciet aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal 
enerzijds en grootkapitaal anderzijds, met een gelijktijdig pleidooi voor de inclusie van 
autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 
 
 
5.11 (Tijdelijke) legalisering 
 
Bij de parlementaire beraadslaging over de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheids-
regeling naar de confectiesector in september 1993 vraagt de Haagse GroenLinks-fractie 
zich af of ‘in knelsituaties’ niet een tijdelijke tewerkstellingsvergunning moet worden 

                                                 
102 Uitzending AT5 d.d. 17-01-1995. 
103 NRC Handelsblad, 08-10-1994; Amsterdams Stadsblad, 19-04-1994. 
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afgegeven aan de mensen die jarenlang zonder verblijfs- en/of werkvergunning hebben 
gewerkt en voor wie wel belastingen en sociale premies zijn betaald. De fractie benadrukt 
daarbij dat illegalen sinds 1992 niet meer aan een sofi-nummer kunnen komen. Voor de 
verlening van tijdelijke tewerkstellingsvergunningen zou bijvoorbeeld de voorwaarde 
moeten worden gesteld dat mensen kunnen aantonen dat zij een sofi-nummer hebben en 
dat op een bepaald nummer belastingen en sociale premies zijn afgedragen. Daaruit zou 
kunnen worden opgemaakt hoeveel jaren zij in die sector zijn tewerkgesteld.104 Omdat de 
sector al jarenlang op illegalen drijft en er sprake is van een knelpunt inzake de Arbeids-
voorziening acht de fractie tijdelijke tewerkstellingsvergunningen gerechtvaardigd: 
 

‘In die zin hebben wij daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor. Wij hebben 
gedoogd dat illegalen jarenlang, onder erbarmelijke omstandigheden, met lange dagen en 
tegen hongerloontjes, een bijdrage aan de lokale en daarmee de nationale economie hebben 
geleverd. Dat schept naar mijn idee een aantal maatschappelijke verplichtingen. Daar kun je 
niet zo maar even omheen.’105 

 
Hier is overduidelijk sprake van een sociale-structuurredenering, waarbij in het voorgestane 
maatschappijconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en 
kapitaal, en waarbij tegelijkertijd gepleit wordt voor inclusie van autochtonen, legale alloch-
tonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 In hetzelfde debat vraagt ook de Haagse D66-fractie zich af wat er wordt onder-
nomen om de illegalen (of rechtelozen) niet volledig de dupe te laten worden. De fractie 
vindt een gratieregeling zoals bepleit door de Schone Kleren Kampagne (SKK) te ver gaan, 
maar suggereert dat een tijdelijke tewerkstellingsvergunning wellicht soelaas kan bieden 
(BPX1-redenering).106 
 Wanneer de hoofdofficier van het Amsterdamse parket (Vrakking) zich in najaar 
1993 fel gekant toont tegen de intensivering van de controles en invallen, doet hij tegelij-
kertijd ook een voorstel voor legalisering. Hij suggereert namelijk om de rechter in indivi-
duele gevallen te laten bekijken of de werknemers in deze sector niet gelegaliseerd kunnen 
worden. Hij ziet het als een ‘maatschappelijke keuze’ om ofwel alles volgens de regels te 
doen en de kleding dubbel zo duur te maken (AOW-redenering), of naar andere oplossingen 
te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van legaliseren (BPX1-redenering).107 Het is volgens hem 
niet ondenkbaar dat illegale atelierwerkers via de vreemdelingenrechter een verblijfsvergun-
ning kunnen krijgen. 
 

‘Als zo’n atelierbaas via sociale zaken kan aantonen dat er op de reguliere arbeidsmarkt geen 
mensen te krijgen zijn, dan kan een rechter beslissen iemand een verblijfsvergunning te 
geven, speciaal voor het atelierwerk.’108 

 
Als blijkt dat er op de reguliere arbeidsmarkt geen geschikte naaiers en stikkers zijn te vin-
den en als het economische belang van de stad wordt geschaad, dan zou volgens de hoofd-
officier gekeken moeten worden of een gedeeltelijke legalisering van atelierhouders niet tot 
de mogelijkheden behoort. Hij vindt het voorstel van de atelierhouders om seizoens- of 
jaarcontracten af te sluiten ‘geen gek plan’. ‘Als zo’n branche dreigt in te storten, dan moet 
                                                 
104 Handelingen II, 1992-1993, p. 6841. 
105 Handelingen II, 1992-1993, p. 6852. 
106 Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854, 6865-6866. De Schone Kleren Kampagne richt zich op verbetering 
van de arbeidssituatie in de kleding en sportschoenenindustrie wereldwijd en het verhogen van bewustwording 
over arbeidsrechten en milieu. 
107 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
108 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
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je toch kijken naar oplossingen’.109 Ook de hoofdofficier volgt hier nadrukkelijk een 
sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed 
aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal ander-
zijds, en waarbij tegelijkertijd gepleit wordt voor inclusie van autochtonen, legale alloch-
tonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 Het voorstel van de hoofdofficier dat de rechter in individuele gevallen bekijkt of 
de werknemers in deze sector niet gelegaliseerd kunnen worden, wordt toegejuicht door de 
vakcentrale FNV. ‘Ons standpunt is al heel lang dat illegale werknemers die normaal hun 
premies hebben betaald en niet met justitie in aanraking zijn geweest, gewoon gelegaliseerd 
moeten worden,’ aldus een woordvoerder van de vakcentrale.110 In dit standpunt schuilt 
eveneens een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht 
wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal en waarbij tegelijkertijd 
gepleit wordt voor inclusie van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen 
(BPX1-redenering). 
 In het Haagse circuit vallen deze uitlatingen van hoofdofficier Vrakking in 
verkeerde aarde. Een uitdrukkelijke tegenstander van legalisering is PvdA-woordvoerder 
Apostolou: ‘Je gaat toch een sector saneren?’ zo stelt hij. ‘Dan mag je niet zeggen: omdat je 
werkt mag je blijven.’ Een welvaartseconomische redenering prevaleert (AOW-redenering). 
Hij heeft grote moeite met de suggestie van Vrakking dat bezien moet worden in 
individuele gevallen of illegalen gelegaliseerd kunnen worden. ‘Je moet prioriteit geven aan 
Nederlandse werk-zoekenden, ook al zijn die moeilijker te krijgen,’ aldus Apostolou. 111 In 
deze argumentatie schuilt een BPX2-redenering. 
 Enkele leden van de GroenLinks-fractie in Amsterdam lanceren in juli 1993 een 
voorstel voor legalisering van illegale confectieateliers. Via een vierjarig ‘stappenplan’ wil 
GroenLinks de markt saneren. Het GroenLinks-raadslid Hulsman werkt dit plan nader uit 
en stuurt begin 1994 een nota naar de gemeenteraad.112 In de nota wordt aandacht gevraagd 
voor de mogelijke gevolgen van de integrale landelijke aanpak. Gevreesd wordt voor een 
omvangrijk verlies aan arbeidsplaatsen in de loonconfectie met directe gevolgen voor de 
vele illegalen in deze sector (BPX1-redenering). Tegen die achtergrond wordt gepleit voor 
een legalisering onder voorwaarden voor een deel van de werknemers. Volgens Hulsman 
kan de confectiesector in Amsterdam met een omvattend actieplan in twee jaar gesaneerd 
worden met verbetering van de sociale omstandigheden en met beperking van het verlies 
aan werkgelegenheid (BPX1-redenering). Voorgesteld wordt om werknemers – voorzover 
zij daarover niet beschikken – een verblijfsvergunning voor een beperkte duur te verlenen. 
Tijdens deze periode wordt vastgesteld of voor deze werknemers gedurende minstens twee 
jaar premies en belastingen zijn betaald. Is dat het geval, dan kunnen zij in aanmerking 
komen voor legalisering. De vergunningverlening zou mede afhankelijk moeten zijn van de 
mate waarin de betreffende confectionairs zich houden aan overige wet- en regelgeving 
(elementen van een AOW-redenering). Gesuggereerd wordt dat de atelierhouders moeten 
zorgen voor volledige registratie bij de Kamer van Koophandel, dat de gemeente afspraken 
maakt met de atelierhouders over de termijn waarbinnen wordt voldaan aan alle vereisten 
voor een vergunning in het kader van de Hinderwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de 
eisen van Bouw- en Woningtoezicht, dat het grondbedrijf en de deelraden bemiddelen bij 
het vinden van geschikte vestigingsmogelijkheden voor ateliers, en dat de ateliers voor al 
hun medewerkers het CAO-loon gaan betalen en alle premies en belastingen gaan afdragen. 

                                                 
109 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
110 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
111 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
112 Nota van het GroenLinks-raadslid Hulsman Aktieplan sanering confectie-ateliers, d.d. 20-01-1994. 
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De Amsterdamse wethouder Economische Zaken en Minderhedenbeleid doet al eerder een 
voorstel om vakmensen tijdelijke werkvergunningen voor drie maanden te geven (BPX1-
redenering).113 Maar legalisering van alle illegale werknemers binnen de branche, zoals de 
raadsfractie van GroenLinks in haar nota bepleit, gaat deze wethouder te ver.114 Volgens 
hem bestaat er vooralsnog geen aanleiding om te denken dat er geen beschikbaar personeel 
zou zijn. Mogelijkheden voor legaliseren op grond van ontbrekend legaal arbeidsaanbod 
acht hij beperkt. Alleen op individuele basis kunnen werknemers wellicht in aanmerking 
komen voor legalisering als zij kunnen aantonen dat voor hen jarenlang loonbelasting en 
sociale premies zijn afgedragen. Maar de wethouder benadrukt dat het hier geen gemeen-
telijke bevoegdheid betreft.115 
 Het voorstel van GroenLinks om illegale confectiewerknemers voor wie 
aantoonbaar ten minste twee jaar belasting en premies zijn betaald een verblijfsstatus te 
verlenen wordt door de meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Alleen GroenLinks 
en De Groenen steunen het voorstel. De (nieuw aangetreden) wethouder van 
Economische Zaken vindt het verlenen van een verblijfsstatus evenmin opportuun: 
 

‘Het geven van een bonus als je erin bent geslaagd zes jaar lang mensonterende toestanden te 
overleven, is niet mijn idee van een humaan beleid, maar die discussie hoort thuis in Den 
Haag.’ 

 
De Amsterdamse PvdA-fractie vindt legalisering niet opportuun en is daarbij van mening 
dat een dergelijke discussie in Den Haag moet worden gevoerd en niet in de Amsterdamse 
politiek. Verder vindt de PvdA-fractie het bezwaarlijk dat het legaliseringsvoorstel van 
GroenLinks verwachtingen zou wekken bij andere branches. Los van het feit dat legalise-
ring in de Amsterdamse gemeenteraad als politiek onhaalbaar wordt beoordeeld, zijn de 
meeste betrokkenen in de Amsterdamse arena van mening dat die discussie niet in Amster-
dam maar in Den Haag dient plaats te hebben. Het onderwerp valt buiten de competentie 
van de gemeentepolitiek.116 Een welvaartseconomische redenering prevaleert (AOW-redene-
ring). De D66-fractie benadrukt dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling van alle 
ondernemingen (AOW-redenering) en stemt evenmin in met het voorstel van GroenLinks. 
De D66-fractie verwijst daarbij naar de weerstand in de Tweede Kamer tegen het voorstel 
van staatssecretaris Schmitz om een bestaande legaliseringspraktijk te formaliseren.117 
Illegalen worden expliciet uitgesloten (BPX2-redenering). De Amsterdamse SP-fractie ver-
werpt de motie van GroenLinks-raadslid Hulsman, omdat deze een aanzuigende werking 
veroorzaakt (BPX2-redenering). ‘Voor iedere gelegaliseerde komt een nieuwe illegaal in de 
plaats,’ aldus een woorvoerder van de SP.118 In krasse taal wordt het voorstel van Groen-
Links afgewezen door de Amsterdamse fractie van Centrum Democraten: ‘Laat ze maar 
opkrassen. Dan kunnen Nederlandse arbeiders verplicht tewerk worden gesteld. Het zijn 
geen vluchtelingen of asielzoekers. Uitwijzing is op zijn plaats. Illegaal is illegaal’ (BPX2-
redenering). 
 De RBA-directeur en de verantwoordelijke directeur van het Arbeidsbureau zijn 
tegenstanders van legalisering van illegale werknemers in de confectiesector. Zij zien het als 
                                                 
113 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
114 Het Parool, 19-03-1994; de Volkskrant, 19-03-1994. 
115 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, opgesteld door de betrokken ambte-
naar van de dienst Economische Zaken ten behoeve van behandeling in de Commissie van Advies voor de Eco-
nomische Zaken, en behandeling in vergadering van Amsterdamse gemeenteraad, pp. 9-11. 
116 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
117 Oranje namens de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, raadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
118 Van Bommel namens de SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, raadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
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hun taak om legaal personeel te bemiddelen. Wanneer illegale werknemers eenmaal gelega-
liseerd zijn, zijn ze niet meer interessant voor het atelierwerk en stappen ze over naar een 
andere branche, zo menen ze. Vervolgens trekt de branche weer nieuwe illegalen aan. En 
los van het feit dat zij zich tegenstanders betonen van legalisering, zijn zij naar hun zeggen 
ook nooit benaderd met een verzoek om legalisering. Volgens hen is ook nooit een tewerk-
stellingsvergunning voor de loonconfectie verleend.119 Evenmin zijn de bestuurders van de 
Arbeidsvoorziening voorstander van een generaal pardon. Ook niet voor een overgangs-
periode, zoals dat is voorgesteld door de betrokken Amsterdamse wethouder van Econo-
mische Zaken en Minderhedenbeleid. In het benadrukken van het bemiddelen van legaal 
personeel volgen de beide directeuren van de Arbeidsvoorziening een sociale-structuur-
redenering, waarbij in het voorgestane samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan 
een betere verdeling tussen arbeid enerzijds en kapitaal anderzijds, en waarbij tegelijkertijd 
gepleit wordt voor exclusie van illegalen (BPX2-redenering). 
 Eveneens overtuigd tegenstander van legalisering is de betrokken medewerker van 
de DIA (later I-SZW). Wanneer illegalen gelegaliseerd zouden worden en voor hen de 
vereiste belastingen en sociale premies zouden worden afgedragen, lopen de arbeidskosten 
voor hen te hoog op. En vervolgens zouden nieuwe illegalen hun plaats innemen, zo meent 
hij (BPX2-redenering).120 
 De woordvoerder van de confectionairs zegt staatssecretaris Wallage in januari 
1994 gesuggereerd te hebben dat illegalen een tweejarig contract zouden moeten krijgen. 
Van de sociale premies die ze in die periode betalen zouden ze de helft terug krijgen als ze 
naar hun land terug gaan. Daarmee kunnen ze in Turkije een nieuw bestaan opbouwen. 
Naar zijn zeggen zouden de Turken in de confectieateliers beslist akkoord gaan met dit 
voorstel. Gebrek aan geld namelijk zou hen doorgaans verhinderen naar Turkije terug te 
gaan. Hij betreurt het dat hij op dit voorstel geen reactie heeft gekregen.121 Met dit voorstel 
beoogt hij de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Amsterdamse confectieateliers te 
behouden. Zijn voorstel gaat vergezeld van een sociale-structuurredenering, waarbij in het 
samen-levingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en 
klein-kapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en waarbij tegelijkertijd gepleit wordt 
voor inclusie van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 Namens zo’n zestig werknemers-, consumenten en solidariteitsorganisaties pleit een 
stafmedewerker van het solidariteitsfonds XminY voor een generaal pardon voor ‘confec-
tie-illegalen’. Eerder hebben deze organisaties al gepleit voor het eenmaal uitvaardigen van 
werkvergunningen voor de illegale confectiearbeiders. De betrokken organisaties zijn zich 
ervan bewust dat een pleidooi voor een generaal pardon een ‘vloek in de kerk’ is. Maar 
volgens de woordvoerder moet het aloude heilige argument dat zo’n legalisering een aan-
zuigende werking voor migranten zou hebben worden gepareerd. De coalitie van organisa-
ties keurt het af dat het illegalen onmogelijk wordt gemaakt om in Nederland te overleven, 
terwijl Nederland nog lang niet vol is en hoog scoort op de hitlijst van rijke landen in de 
wereld (BPX1-redenering).122 

                                                 
119 Interview met de directeur Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West, accounthouder confectie-industrie d.d. 26-
10-1995; interview met de voormalige directeur RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland en de voormalig directeur 
Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 21-03-1997. Volgens de voormalige coördinator van het speciale 
bemiddelingsproject van de Arbeidsvoorziening werden er ‘haast geen’ tewerkstellingsvergunningen afgegeven 
voor de confectie (interview met de voormalige projectcoördinator loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 
20-08-1996). 
120 Interview met de betrokken medewerker I-SZW op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig medewerker van de LTD en de DIA d.d. 20-11-1995. 
121 Interview met de woordvoerder van de Turkse confectionairs sinds 1988 d.d. 10-06-1996. 
122 Trouw, 08-09-1993. 
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Opmerkelijk is dat illegale confectiewerknemers op 24 januari 1995 zelf in actie komen en 
overgaan tot een demonstratie in Den Haag.123 Het initiatief gaat uit van het Comité van 
textielarbeiders (TIDK).124 Dit Comité heeft dan 200 leden en ongeveer 15 bestuursleden 
en bestaat zo’n drie maanden. Er zijn wel eerder pogingen ondernomen om confectie-
werknemers te organiseren maar die zijn op niets uitgelopen. De zondag tevoren hebben de 
werknemers het plan voor een demonstratie opgepakt. Sindsdien hebben ze 1.100 hand-
tekeningen verzameld en de rit naar Den Haag georganiseerd. Het initiatief lijkt overigens 
niet alleen van de confectiewerknemers uit te gaan; de bussen voor het vervoer worden 
gefinancierd door de werkgevers in de loonconfectie.125 Ze gaan demonstreren omdat de 
legaliseringsregeling zoals staatssecretaris Schmitz die heeft voorgesteld – om vreemdelin-
gen die zes jaar ‘wit’ hebben gewerkt te legaliseren – hen niet ver genoeg. Tweehonderd 
mensen reizen af naar Den Haag en verspreiden zich als stille demonstranten op het plein 
voor de Tweede Kamer. Singh Varma, lid van de Haagse GroenLinks-fractie voor onder 
meer het minderhedenbeleid, komt naar buiten en meldt de groep dat er die dag geen debat 
komt over het legaliseringsvoorstel van Schmitz. Daarop worden de handtekeningen in de 
vorm van een petitie aangeboden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie van 
Justitie. Tijdens het kamerdebat de volgende dag wordt de staatssecretaris het vuur aan de 
schenen gelegd. Het ‘legaliseringsvoorstel’ – in de ogen van de staatssecretaris slechts 
formalisering van bestaand beleid – stuit op flinke tegenstand in de Tweede Kamer en de 
staatssecretaris haalt uiteindelijk bakzeil. 
 De legaliseringsvoorstellen hebben geen enkele kans van slagen in een klimaat 
waarin een ontmoedigingsbeleid voor illegalen tot politieke prioriteit is verheven (BPX2-
redene-ring). In de Haagse politiek wordt de argumentatie pro legalisering zonder discussie 
terzijde geschoven. 
 
 
 
5.12 (Tijdelijk) gedogen 
 
In paragraaf 5.10 heb ik reeds uiteengezet dat de Amsterdamse driehoek aanvankelijk niet 
geneigd is om haar gedoogbeleid ten aanzien van bedrijvigheid in de confectieateliers te 
laten overvleugelen door de Haagse handhavingsdrang, maar dat de driehoek zich uitein-
delijk voegt naar de Haagse wensen (AOW-/BPX2-redenering domineert over BPX1-/AOW-
redenering). Ook is beschreven hoe de wijkteams van de Amsterdamse politie hun terug-
houdendheid laten varen en medewerking gaan verlenen aan de controles en invallen 
(BPX2-redenering wint het van BPX1-redenering). Het zijn vooral deze handhavings-
initiatieven die gestalte geven aan de bestrijding van de confectiefraude, zoals geformuleerd 
in het Haagse Plan van Aanpak (AOW-redenering). 
 In de Amsterdamse arena zoekt de GroenLinks-fractie naar mogelijkheden om be-
drijven uit de sfeer van de informaliteit te krijgen. Daartoe suggereren zij een soort over-
bruggingsperiode waarin op tijdelijke basis geen strikte naleving van relevante regelgeving 
wordt afgedwongen. In wezen wordt hier gesuggereerd de informele praktijken tijdelijk te 
gedogen. GroenLinks wil, gekoppeld aan een plan voor legalisering, via een ‘stappenplan’ 
de markt voor confectiekleding saneren. In de tussentijd zouden de ‘betrokken overheids-

                                                 
123 Deze demonstratie heb ik bijgewoond (zie persoonlijke verslaglegging). 
124 TIDK staat voor Tekstil Işçileri Dayanışma Komitesi. 
125 De persoon achter deze financiële ondersteuning is de atelierhouder die sinds 1988 optreedt als woordvoerder 
(interview met een loonconfectionair in Amsterdam-Sloterdijk d.d. 01-02-1995). 
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instanties enige wetten (…) niet zo rigoureus moeten afdwingen als zij op dit moment 
willen doen’.126 
 Tijdens de conferentie op 1 november 1994 pleiten de Adviesraad Turken Amster-
dam, het IOT en het Comité Loonconfectie ervoor de CIT-invallen tijdelijk te stoppen en 
‘ongezonde’ bedrijven de gelegenheid te geven om ‘gezond’ te worden. Ateliers zouden de 
mogelijkheid moeten krijgen om al hun premies en belastingen af te dragen en aan alle 
eisen te gaan voldoen. In dit verband zouden de atelierhouders zich voor 1 januari 1995 
moeten aanmelden bij het bij het Regionaal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
(RIMK). Deze organisatie zou de atelierhouders kunnen bijstaan bij het opstellen van een 
ondernemingsplan, waarmee zij hun bedrijf gezond zouden kunnen maken. Dit onderne-
mingsplan dient te worden ingeleverd voor 1 april 1995. Vanaf 1 juni 1995 zouden bedrij-
ven die beschikken over een ondernemingsplan en een accountantsverklaring volledig aan 
de slag kunnen als officieel en legaal confectiebedrijf. Het CIT zou voorts alleen nog inval-
len doen bij bedrijven die zich aan deze procedure onttrekken. In wezen is dit een pleidooi 
voor een adempauze, een soort time out. Een fractiemedewerkster van de Haagse Groen-
Links-fractie staat positief tegenover dit voorstel, ‘omdat razzia’s niet samengaan met 
beleidsontwikkeling en het verkrijgen van bankkredieten.’ 127 Achter deze voorstellen voor 
tijdelijk gedogen schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevings-
concept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en kleinkapitaal 
enerzijds en grootkapitaal anderzijds, en waarbij tevens wordt gepleit voor de inclusie van 
autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). De (nieuw aan-
getreden) wethouder van EZ heeft wel oren naar een ‘adempauze’, maar laat het idee op 
instigatie van het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie varen.128 Een welvaarts-
economische redenering domineert over het – met een BPX1-redenering bepleite – voorstel 
om tijdelijk te gedogen (AOW-redenering domineert over BPX1-redenering). 
 Opmerkelijk is ook het gedoogvoorstel van de woordvoerder van de Amsterdamse 
VVD-fractie, hoewel hij erkent dat gedogen op langere termijn geen soelaas biedt (BPX1-
redenering).129 Enkele weken later is van zijn gedoogstandpunt evenwel niets meer te mer-
ken en verkondigt hij de opvatting dat niet-bonafide ondernemers terecht met repressie 
worden benaderd (AOW-redenering).130 
 
 
 
5.13 Arbeidspool 
 
In 1993-1994 spreken de Arbeidsvoorziening, de gemeente Amsterdam en de GSD over de 
mogelijkheden van een arbeidspool in de confectiesector. In het systeem van een arbeids-
pool zouden een paar honderd mensen steeds zo’n drie tot vier maanden kunnen werken. 
Het grote knelpunt dat zich voordoet is dat de werknemers slechts een aantal maanden in 
de confectieateliers terecht kunnen en daarna weer thuis zitten. De Arbeidsvoorziening 
vindt de overbruggingsperioden (waarin niet gewerkt wordt) te groot en beoordeelt een 

                                                 
126 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
127 Diana de Wolf, fractiemedewerker Sociale Zaken GroenLinks, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
128 Interview met de beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie d.d. 29-
11-1995. 
129 Bouma, namens de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
130 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
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pool als onhaalbaar in financieel opzicht. Om die reden heeft de Arbeidsvoorziening een 
voorkeur voor een poolsysteem waarbij mensen drie maanden werk hebben en erna 
(opnieuw) in aanmerking zouden kunnen komen voor een uitkering van GSD of GAK. De 
uitkering van de GSD zou tijdelijk stop gezet moeten worden in tijden dat een werkloze 
werk heeft in een confectieatelier. En bij het ontbreken van werk zou een werknemer weer 
terug moeten kunnen vallen op een uitkering. In deze argumentatie schuilt een sociale-
structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een 
betere verdeling tussen arbeid en kapitaal, zonder dat aandacht wordt besteed aan aspecten 
van in- en exclusie (BPY-redenering). Besprekingen van dergelijke voorstellen leveren even-
wel geen resultaten op; er komt geen arrangement tot stand tussen de Arbeidsvoorziening 
en de GSD. In individuele gevallen blijken de GSD en de Arbeidsvoorziening wel tot over-
eenstemming te kunnen komen. Maar moeilijker blijkt het om een ‘beetje beheer’ van de 
grond te krijgen met de diverse sociale diensten die ressorten onder de verschillende stads-
deelraden. Uiteindelijk blijkt het poolsysteem financieel niet haalbaar te zijn. De gemeente 
Amsterdam komt niet met geld over de brug, maar de Arbeidsvoorziening had graag een 
gemeentelijke bijdrage gezien.131 
 De GroenLinks-fractie in Den Haag benadrukt tijdens het parlementaire debat over 
de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling in 1993 het belang van flexibiliteit in 
de sector en stelt daarbij dat een arbeidspool flexibiliteit biedt aan de (kleine) werkgever en 
rechtszekerheid creëert voor de werknemer.132 Ook de woordvoerder van de GroenLinks-
fractie in de Amsterdamse raad suggereert te overleggen over een arbeidspool. 
 Het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie pleiten 
tijdens de conferentie op 1 november 1994 voor het instellen van een arbeidspool, waar-
door een meer flexibele inzet van arbeidskrachten kan worden gerealiseerd. Zij benadruk-
ken dat een dergelijke constructie in de haven al zijn nut heeft bewezen.133 Maar bij de 
gemeente Amsterdam, de Arbeidsvoorziening en de GSD is dit idee dan al van de baan. 
 In de argumentatie pro arbeidspool door GroenLinks, het IOT, de Adviesraad 
Turken Amsterdam en de confectionairs schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij in 
het voorgestane samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling 
tussen arbeid en kleinkapitaal enerzijds en (groot)kapitaal anderzijds, zonder aandacht voor 
aspecten van in- en exclusie (BPY-redenering). 
 
 
 
5.14 Verplichte binnenlandse aanbesteding 
 
De woordvoerder van de atelierhouders pleit bij de overheid herhaaldelijk voor invoering 
van een verplichting voor fabrikanten en opdrachtgevers om 30 procent van de productie 
in het binnenland aan te besteden. In dit verband wijst hij op de in zijn ogen onrecht-
vaardige situatie dat een Turk een visum moet aanvragen om Nederland binnen te komen, 
maar dat een grootwinkelbedrijf voor zijn opdrachten eenvoudigweg naar Turkije kan 
vertrekken. En in Turkije is sprake van kinderarbeid, zo benadrukt hij.134 Dit pleidooi voor 

                                                 
131 Interview met de voormalige projectcoördinator loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 20-08-1996; 
interview met de voormalige directeur RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland en de voormalig directeur Arbeids-
bureau Amsterdam Oud-West d.d. 21-03-1997. 
132 Handelingen II, 1992-1993, p. 6841. 
133 Adviesraad Turken Amsterdam, Inspraakorgaan Turken en Comité Loonconfectie, Het werk ligt … in de 
confectie-ateliers, Verslag Conferentie 1 november 1994; eigen verslaglegging. 
134 Adviesraad Turken Amsterdam, Inspraakorgaan Turken en Comité Loonconfectie, Het werk ligt… in de confectie-
ateliers, Verslag Conferentie 1 november 1994; eigen verslaglegging. 
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een verplichte binnenlandse aanbesteding gaat vergezeld van een sociale-structuurredene-
ring, waarbij de verbetering van de positie van arbeid en kleinkapitaal centraal staat, zonder 
dat aspecten van in- en exclusie erbij worden betrokken (BPY-redenering). Een fractiemede-
werkster van de Haagse GroenLinks-fractie vindt het voorstel voor een verplichte binnen-
landse aanbesteding ‘sympathiek’, maar wil eerst bezien of het haalbaar is in een open 
Europese markt.135 Ook de woordvoerder van de Amsterdamse PvdA-fractie vindt het een 
positieve suggestie, maar betwijfelt eveneens of het haalbaar is. 136 De woordvoerder van de 
Amsterdamse GroenLinks-fractie stelt dat dit voorstel moeilijk te realiseren is.137 Een ver-
plichting tot binnenlandse aanbesteding is bij de bewindslieden onbespreekbaar omdat een 
dergelijke maatregel onverenigbaar is met de filosofie van de vrije markt en afspraken van 
de Europese Unie en de internationale handelsgemeenschap (GATT). Twijfels over een 
verplichting tot binnenlandse aanbesteding gaan vergezeld van een welvaartseconomische 
redenering (AOW-redenering). 
 
 
 
5.15 Waarmerk of fabrikantennummer 
 
Reeds in haar eerste reactie op het Plan van Aanpak ijvert de PvdA voor een ‘waarmerk’ in 
de kleding voor particuliere kopers.138 De uitgebreide Vakraad heeft een dergelijk idee al 
eerder gelanceerd (BEA 1992). De brancheorganisatie suggereert dat een fabrikanten-
nummer – bijvoorbeeld in de vorm van een streepjescode – een zekere belemmering kan 
opwerpen tegen de illegale productie van kleding. De Vakraad overlegt hierover met de 
DIA en werkt een plan uit. Met behulp van een fabrikantennummer zou het mogelijk 
worden om de herkomst van de confectie vast te stellen, aldus de argumentatie van de 
Vakraad. En op basis van die kennis zouden maatregelen kunnen worden getroffen tegen 
bedrijven die illegaal geproduceerde waar afnemen.139 Maar uiteindelijk belandt het voorstel 
van de Vakraad op een dood spoor omdat wordt vastgesteld dat een dergelijk instrument 
niet of nauwelijks een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de confectiefraude. Een 
waarmerk kan immers ook in laatste productiefase worden aangebracht.140 Toch dringt de 
PvdA opnieuw aan op een waarmerk en op controle door een onafhankelijke instelling.141 
De staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Justitie zijn van 
mening dat een waarmerk of fabrikantennummer niets toevoegt aan bestaande mogelijk-
heden, zoals de factureringsplicht.142 
 In de Amsterdamse arena suggereert de woordvoerder van de VVD-fractie 
invoering van een kwaliteitskeurmerk in kleding, waardoor de consument weet waar de 
kleding gemaakt wordt en wellicht meer gaat betalen voor de kleding.143 De fractie van D66 

                                                 
135 Diana de Wolf, medewerker Sociale Zaken landelijke fractie GroenLinks, conferentie in de Mozes en Aäron-
kerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
136 Balai, namens de Amsterdamse PvdA-fractie, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-
1994. 
137 Hulsman, namens de Amsterdamse GroenLinks-fractie, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 
d.d. 01-11-1994. 
138 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 5, d.d. 24-02-1993. 
139 Het Parool, 25-05-1993. 
140 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 6, d.d. 26-04-1993; Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5, d.d. 20-06-
1997, p. 7. 
141 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 7, d.d. 25-05-1993. 
142 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993. 
143 Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
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vindt dat de branche zelf met een dergelijk initiatief moet komen. Er moet toch zeker geen 
keur-merk ‘goedgekeurd door de gemeente Amsterdam’ of ‘goedgekeurd door Peer’ 
komen, zo merkt de D66-woordvoerder spottend op.144 Over een waarmerk wordt 
vervolgens ook niet meer gesproken. 
 In het pleidooi voor een waarmerk schuilt een welvaartseconomische redenering 
(AOW-redenering); de informele productie moet worden gesaneerd. Ook degene die in een 
dergelijke maatregel geen brood zien volgen een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). Maar het in twijfel trekken van de effectiviteit en efficiëntie van het voorstel 
getuigt van een eerste orde argumentatie (technisch-analytisch vertoog). 
 
 
 
5.16 Verlaging van het minimumloon of het laagste CAO-loon 
 
De Haagse VVD-fractie grijpt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot uit-
breiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector in september 1993 
aan om over de ‘prijs’ van arbeid te praten. Zij betoogt dat de ‘vrije markt’ wordt begrensd 
door algemeen verbindend verklaarde laagste CAO-schalen en door de Wet op het Mini-
mumloon. De fractie bekritiseert het feit dat de algemeen verbindend verklaring een grote 
afstand bewerkstelligt tussen het minimumloon en het loon op het niveau van de laagste 
CAO-schaal en bepleit een verlaging van het minimumloon145 Dit voorstel gaat vergezeld 
van een sociale-structuurredenering, waarbij bevordering van de positie van werkgevers 
prevaleert boven de bevordering van de positie van werknemers (BQY-redenering). Met dit 
voorstel wordt tevens gestreefd naar regelconform functioneren van de bedrijvigheid in de 
confectieateliers (BQY-/AOW-redenering). GroenLinks geeft direct te kennen niet te voelen 
voor een verlaging van het minimumloon (BPY-redenering). De staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid meldt in dit verband dat het kabinet bezig is geweest met plan-
nen om meer arbeid te genereren tussen het minimumloon en de laagste CAO-lonen. Maar 
de staatssecretaris benadrukt tevens dat lonen van drie tot vier gulden, zoals in de looncon-
fectie, onder de vloer van het loongebouw vallen. En daarmee beschouwt de staatssecreta-
ris de verlaging van het minimumloon als een filosofisch vraagstuk, dat thuishoort in een 
debat over veranderingen van het gebouw van de verzorgingsstaat, maar dat niet op zijn 
plaats is in een debat over de problematiek van de confectieateliers.146 
 In de lokale arena stelt ook de woordvoerder van de Amsterdamse VVD-fractie een 
discussie over de minimumlonen te willen aangaan. Naar zijn mening zou tevens overleg 
gevoerd kunnen worden over het niet algemeen verbindend verklaren van de CAO in de 
confectie. Ook dit voorstel wordt bepleit met een sociale-structuurredenering, waarbij de 
bevordering van de positie van werkgevers prevaleert boven de bevordering van de positie 
van werknemers (BQY-/AOW-redenering).147 De Adviesraad Turken Amsterdam wijst een 
verlaging van het nettominimumloon ‘ten principale’ af (BPY-redenering).148 
 

                                                 
144 Oranje namens de D66-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, raadsvergadering d.d. 11-01-1995 (Peer is de 
wethouder van Economische Zaken). 
145 Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854; 6865-6866. 
146 Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854; 6865-6866. 
147 Bouma, namens de Amsterdamse VVD-fractie, in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994; 
Notulen van de gemeenteraad van Amsterdam, openbare vergadering d.d. 11-01-1995; eigen verslaglegging van de 
gemeenteraadsvergadering d.d. 11-01-1995. 
148 De secretaris van de Adviesraad Turken (Akinbingöl) in een brief aan de wethouder van Economische Zaken 
d.d. 25-07-1994. 
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5.17 Verlaging van loonkosten voor de werkgever 
 
Teneinde te voorkomen dat duizenden arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden verloren 
zouden gaan suggereert de Adviesraad Turken Amsterdam de loonkosten voor de werk-
gever te verlagen. De gemeente moet er bij het Rijk op aandringen dat de ‘wig’ (het verschil 
tussen loonkosten voor de werkgever en het nettoloon) op het niveau van het minimum-
loon op nul wordt gesteld. Eventueel zou dit een experimentele maatregel moeten zijn, 
vooruitlopend op een – vergelijkbare – regeling zoals voorgesteld door Van der Zwan en 
Entzinger (1994).149 
 Een woordvoerder van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad vindt de 
loonkosten voor de werkgever te hoog en pleit voor een discussie over de loonkostenstruc-
tuur. Hij beoogt met deze suggestie de werkgelegenheid te sparen.150 Ook de woordvoerder 
van de Amsterdamse PvdA-fractie verwijst naar een discussie over de loonkostenstructuur 
maar benadrukt daarbij dat een dergelijke discussie voer is voor de Haagse politici.151 
 Het voorstel om de loonkosten voor de werkgever te verlagen teneinde de werk-
gelegenheid te bevorderen gaat vergezeld van een sociale-structuurredenering, waarbij in 
het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en 
kapitaal (BPY-redenering). Tevens wordt met het voorstel beoogd de bedrijvigheid volgens 
de regels te laten functioneren (BPY-/AOW- redenering). 
 
 
 
5.18 Bevordering van de arbeidsomstandigheden 
 
Hoewel veelvuldig wordt gerefereerd aan de vermeende slechte arbeidsomstandigheden in 
de confectieateliers wordt door slechts weinig actoren expliciet een bevordering van de 
arbeidsomstandigheden bepleit. Het is de hoofdofficier van het Amsterdamse parket die 
benadrukt dat de illegale ateliers niet met repressie zijn te bestrijden maar dat er een betere 
controle op de arbeidsomstandigheden moet komen (AOW-/BPX1-redenering).152 
 De Adviesraad Turken Amsterdam pleit voor de invoering van een sociaal 
keurmerk voor de confectie, dat wil zeggen een keurmerk dat garandeert dat er geen sprake 
is van kinderarbeid, onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en ontduiking van 
minimumlonen. Voor de toekenning van een dergelijk ‘S-merk’ zou – in samenwerking met 
de werknemers en werkgevers in de confectieateliers – een commissie moeten worden 
ingesteld (BPX1-redenering).153 
 De Adviesraad Turken Amsterdam, het IOT en het Comité Loonconfectie pleiten 
met nadruk voor de bevordering van de arbeidsomstandigheden. ‘De invoering van de wet 
[ketenaansprakelijkheid] dient (…) gepaard te gaan met maatregelen die de ateliers in staat 
stellen te investeren in mensen, machines en arbeidsomstandigheden,’ zo stellen zij (BPX1-
redenering).154 De woordvoerder van het IOT doet een oproep de arbeidsomstandigheden 
                                                 
149 De secretaris van de Adviesraad Turken in een brief aan de wethouder van Economische Zaken d.d. 25-07-
1994. 
150 Bouma, namens de Amsterdamse VVD-fractie, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-
11-1994. 
151 Balai , namens de Amsterdamse PvdA-fractie, conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-
11-1994. 
152 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
153 De secretaris van de Adviesraad Turken in een brief aan de wethouder van Economische Zaken d.d. 25-07-
1994. 
154 Persbericht van de Adviesraad Turken Amsterdam, het Inspraakorgaan Turken en het Comité Loonconfectie 
d.d. 26-10-1994 over de conferentie in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
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te verbeteren in plaats van de illegalen te bestrijden (BPX1-redenering). Hij bekritiseert 
voorts dat opdrachtgevers vrij zijn om hun opdrachten uit te besteden in Turkije, terwijl 
daar de kinderen achter de naaimachine zitten en de arbeidsomstandigheden slechter zijn 
dan die in Nederland. 
 De ‘Haagse handhavers’ en de Amsterdamse driehoek spreken af in de controle- en 
opsporingswerkzaamheden de eerste prioriteit te leggen bij ateliers die overlast veroor-
zaken, voorts prioriteit te leggen bij de ateliers waar de arbeidsomstandigheden te wensen 
overlaten en pas in laatste instantie alle ateliers aan te pakken. In deze prioriteitenstelling 
schuilt een compromis tussen de Haagse handhavers en de Amsterdamse verantwoorde-
lijken (AOW-/BPX1-redenering), waarbij de inzet voor arbeidsomstandigheden zijdelings 
wordt benadrukt in de context van handhavingsinitiatieven. 
 
 
 
5.19 Roep om overleg en coördinatie 
 
Ten behoeve van het behoud van werkgelegenheid onder de Turken in de hoofdstad dringt 
de Adviesraad Turken Amsterdam er bij het Rijk op aan het overleg te bevorderen tussen 
de verschillende betrokken departementen en de (Turkse) werkgevers in de confectie.155 
Het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie roepen de 
centrale en de lokale overheid op om een coördinerende rol te spelen ten behoeve van het 
behoud van de werkgelegenheid in de loonconfectie. Zij pleiten voor een einde van het 
‘doorschuifbeleid’ dat zij zo kenmerkend vinden voor de werkwijze van de betrokken 
ministeries.156 In deze pleidooien voor overleg en coördinatie schuilt een sociale-structuur-
redenering, waarbij in het voorgestane samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan 
een betere verdeling tussen arbeid en kapitaal, en waarbij tevens gepleit wordt voor inclusie 
van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-redenering). 
 
 
 
5.20 Wel en niet gerealiseerde oplossingsrichtingen in de periode 1993-1997 
 
Hierboven heb ik diverse oplossingsrichtingen behandeld die in de periode 1993-1997 zijn 
gesuggereerd ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers. Daarbij heb ik aangegeven 
welke tweede-orde redeneringen deze oplossingsrichtingen vergezellen. In deze paragraaf 
zet ik op een rij welke oplossingsrichtingen in samenhang met welke argumentaties in deze 
periode in concreet beleid worden vertaald, welke oplossingsrichtingen als beleidsvoor-
nemens worden onderzocht of voorbereid en welke suggesties niet worden gehonoreerd. 
In deze periode wordt het landelijke beleid gericht op de bestrijding van de confectiefraude 
(AOW-redenering) uitgevoerd en wordt het lokale gedoogbeleid (BPX1-redenering) overruled 
door het landelijke beleid. 

                                                 
155 De secretaris van de Adviesraad Turken in een brief aan de wethouder van Economische Zaken d.d. 25-07-
1994. 
156 Adviesraad Turken Amsterdam, Inspraakorgaan Turken en Comité Loonconfectie, Het werk ligt … in de 
confectie-ateliers, Verslag Conferentie 1 november 1994. 
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Redeneringen in gerealiseerde beleidsvoorstellen 
 
• De ketenaansprakelijkheidsregeling wordt uitgebreid naar de confectiesector (AOW-

redenering met elementen van BPY-redenering). 
• De minister van Justitie legt zijn handhavingsopvattingen op aan de Amsterdamse 

hoofdofficier van justitie (AOW-/BPX2-redenering domineert over BPX1-/AOW-redene-
ring). Na een decennium komt het Amsterdamse gedoogbeleid (BPX1-redenering) ten 
einde en worden de controle- en opsporingsactiviteiten ten aanzien van de confectie-
ateliers aanzienlijk geïntensiveerd. Kritiek op de invallen die geënt is op een BPX1-
redenering vindt geen weerklank. 

• De Arbeidsvoorziening laat de nadruk op regelconform functioneren (AOW-redenering) 
prevaleren boven de scholings- en bemiddelingsactiviteiten (BPX2-redenering). 

• De Belastingdienst onderneemt een eenmalige actie gericht op de naleving van de 
boekhoudverplichtingen in de confectiesector (AOW-redenering). 

• Het wordt juridisch mogelijk gemaakt om opdrachtgevers aan te pakken wegens 
schuldheling (AOW-redenering met elementen van BPY-redenering). Maar de bewijs-
voering voor schuldheling blijft een knelpunt. 

 
Redeneringen in gehonoreerde beleidsvoorstellen die worden onderzocht en/of voorbereid 
 
• Een opdrachtgeversaansprakelijkheid en een gerelateerde vrijwaringsregeling laten op 

zich wachten (AOW-redenering met elementen van BPY-redenering). 
• De vergroting van de betrouwbaarheid van de registratie in het handelsregister door 

middel van een wetswijziging vergt een lange adem (AOW-redenering).  
• Het ministerie van Economische Zaken en de Vakraad overleggen over initiatieven ter 

verbetering van de bedrijfsvoering (BQY-redenering). 
• Onderzocht wordt op welke wijze de aanvoerlijnen van de niet-bonafide confectie-

productie kunnen worden bemoeilijkt (AOW-redenering). Maar de suggesties die in dit 
verband worden gedaan blijken niet realiseerbaar. 

• De instelling van een steunpunt ter begeleiding van illegale confectieateliers die de stap 
willen maken naar een legale productiewijze wordt besproken maar niet gerealiseerd 
(AOW-/BPX1-redenering). 

• De mogelijkheden voor flexibilisering binnen de branche worden onderzocht. De 
bestaande mogelijkheden voor flexibilisering blijken daarbij onvoldoende benut. Voorts 
wordt gewerkt aan voorlichting om een dergelijke onderbenutting te verhelpen (BQY-
/AOW-redenering). 

• Een initiatief voor een bedrijfsverzamelgebouw wordt onderzocht maar levert geen 
mogelijkheden op voor de Turkse confectieateliers (AOW-redenering prevaleert over 
BPX2-redenering). 

• Suggesties voor een arbeidspool (BPY-redenering) worden onderzocht maar een 
arbeidspool wordt niet gerealiseerd. 

 
Redeneringen in niet gehonoreerde beleidsvoorstellen 
 
• De instelling van een free production zone als oplossing voor de confectieproblematiek 

wordt niet gerealiseerd (AOW-redenering prevaleert over een BPX1-redenering). 
• Verzoeken om gemeentelijke kredietverlening vinden geen weerklank (AOW-redenering 

domineert over BPX1-redenering). 
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• In Amsterdam wordt gepleit om gelden die bestemd zijn voor het creëren van werkge-
legenheid voor langdurig werklozen te besteden aan het behoud van werkgelegenheid 
in de loonconfectie (BPX1-redenering). Dit pleidooi wordt niet gehonoreerd omdat het 
in de loonconfectie niet gaat om bemiddeling van langdurig werklozen BPX2-rede-
nering. 

• Het voorstel van de woordvoerder van de atelierhouders om het gemeentebestuur en 
de GSD de belastingen en sociale premies te laten betalen (BPY-redenering) krijgt geen 
bijval. 

• Voorstellen tot legalisering stuiten op flinke bezwaren. Een welvaartseconomische 
redenering alsmede een redenering waarbij de werkgelegenheid van legale werklozen 
wordt benadrukt prevaleren (AOW-redenering en BPX2-redenering prevaleren). 

• Het gedoogbeleid van de Amsterdamse driehoek wordt overruled door de Haagse 
handhavers (AOW-/BPX2-redenering van de minister van Justitie domineert over de 
BPX1-/AOW-redenering van de Amsterdamse hoofdofficier; BPX2-redenering van de 
DIA wint het van BPX1-redenering van de politie). Overige gedoogvoorstellen leggen 
het af tegen de welvaartseconomische dominantie (BPX1-redenering legt het af tegen 
AOW-redenering). 

• Verplichte binnenlandse aanbesteding wordt evenmin beschouwd als een geschikt 
voorstel (AOW-redenering domineert over BPY-redenering). 

• Invoering van een waarmerk of fabrikantennummer (AOW-redenering) wordt als onvol-
doende effectief en efficiënt beoordeeld. 

• Het voorstel tot verlaging van het minimumloon en het laagste CAO-loon (BQY-/AOW-
redenering) wordt niet gehonoreerd. 

• Het voorstel tot verlaging van de loonkosten voor werkgevers (BPY-/AOW-redenering) 
evenmin. 

• Pleidooien voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de ateliers op een 
niet-repressieve wijze (BPX1-redenering) vinden nauwelijks bijval. Alleen in de context 
van de geïnitieerde handhavingsinitiatieven wordt prioriteit gelegd bij ateliers die over-
last veroorzaken en ateliers waar de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn (AOW-
/BPX1-redenering). 

• Een pleidooi voor een gecoördineerd beleid ten behoeve van het behoud van werk-
gelegenheid van Turken in Amsterdam (BPX1-redenering) vindt geen weerklank.
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6 NADERE BESCHOUWING VAN HANDELINGS-
THEORIEËN EN REDENERINGEN IN DE PERIODE 1980-
1997 

 
 
 
In dit hoofdstuk breng ik langs drie lijnen een verdieping aan in de analyse van handelings-
theorieën en redeneringen. In de eerste plaats geef ik in paragraaf 6.1 een overzicht van de 
gevolgde tweede-orde redeneringen in de periode 1980-1997. Hier breng ik mijn bevindin-
gen uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 bijeen. In de tweede plaats ga ik in paragraaf 6.2 in op de 
eerste-orde argumentaties (vertogen) die, samen met de tweede-orde redeneringen, de 
verschillende oplossingsrichtingen vergezellen. Tot slot geef ik in paragraaf 6.3 antwoord 
op de vraag onder welke omstandigheden zich wijzigingen voordoen in de gevolgde 
redeneringen. 
 
 
 
6.1 Tweede-orde redeneringen in de periode 1980-1997 
 
In deze paragraaf geef ik een overzicht van de tweede-orde redeneringen, te weten de wel-
vaartseconomische redenering en de sociale-structuurredeneringen, die ik heb getraceerd in 
de periode 1980-1997. Ik presenteer eerst de oplossingsrichtingen die bepleit worden met 
een welvaartseconomische redenering en vervolgens de oplossingsrichtingen die bepleit 
worden met de verschillende sociale-structuurredeneringen. In dit overzicht wordt duidelijk 
dat sommige redeneringen domineren over andere. 
 
 
6.1.1 Dominantie van een welvaartseconomische redenering (AOW-

redenering) 
 
Zelfregulering 
 
De zelfregulerende branchemaatregelen uit 1989 gericht op marktcorrectie worden door de 
Vakraad en de overheid verdedigd met een welvaartseconomische redenering (AOW-redene-
ring). De maatregelen schieten tekort onder meer als gevolg van het vrijwillige karakter van 
de maatregelen. In brede kring wordt vervolgens gepleit voor een verplichte aansprakelijk-
heidsregeling om de oneigenlijke concurrentie te beteugelen (AOW-redenering). 
 
Keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling 
 
De uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector wordt aan-
vankelijk door onder meer de oppositionele PvdA, vervolgens door de uitgebreide Vakraad 
en later door het derde kabinet-Lubbers (CDA-PvdA) bepleit met een welvaartseconomi-
sche redenering (AOW-redenering). Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de ketenaansprake-
lijkheidsregeling doorloopt het parlementaire traject en treedt begin 1994 in werking. 
 De suggestie van de overheid en van de Vakraad (vooral de producentenvereniging 
Fenecon) om een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling in te voeren wordt onder-
bouwd met een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). Ook in het voorstel 
om een clearinghouse op te zetten volgt de Vakraad een welvaartseconomische redenering 
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(AOW-redenering). Een regeling voor een opdrachtgeversaansprakelijkheid en een gere-
lateerde vrijwaringsregeling laten evenwel lang op zich wachten. 
 
Handhavingsinitiatieven 
 
In kringen van controlerende en opsporende instanties zoals de Belastingdienst, de 
Bedrijfsvereniging, het GAK, de GSD en de FIOD domineert reeds midden jaren tachtig 
een welvaartseconomische redenering inzake de bestrijding van belasting- en steunfraude. 
Maatschappelijke actoren hebben zich aan de vigerende regels te houden, zo luidt het 
devies (AOW-redenering). 
 Na een periode van relatieve rust worden dergelijke handhavingsinitiatieven vanaf 
1989 geïntensiveerd. Met dien verstande dat nu ook de Dienst Inspectie Arbeidsverhou-
dingen (DIA) illegale tewerkstelling steviger aanpakt. De DIA volgt zowel een welvaarts-
economische redenering als een sociale-structuurredenering waarbij illegalen worden uit-
gesloten (AOW-/BPX2-redenering). Met een welvaartseconomische redenering bepleit ook 
de Vakraad voor de Confectie-industrie een vergroting van de handhavingsinitiatieven in de 
Amsterdamse loonconfectie. Deze brede steun voor handhaving is koren op de molen van 
het derde kabinet-Lubbers (1989-1994), dat intensivering van de fraudebestrijding (AOW-
redenering) en intensivering van de ontmoediging van illegalen (BPX2-redenering) tot be-
leidsprioriteiten heeft verheven. 
 Cruciaal is vervolgens in het begin van de jaren negentig de wijziging in 
argumentatie ten aanzien van de aanpak van illegale tewerkstelling. Binnen de DIA en het 
interdeparte-mentale samenwerkingsverband ter bestrijding van de confectiefraude wordt 
illegale tewerkstelling geconceptualiseerd in termen van marktverstoring. Een BPX2-
redenering maakt plaats voor een overheersende welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering). Op deze wijze wordt het tegengaan van illegale tewerkstelling gedepolitiseerd. 
De vigerende AOW-/BPX2-redenering wordt zo – ogenschijnlijk – van BPX2-elementen 
ontdaan. In 1993 presenteert het kabinet voorts het Plan van Aanpak, waarin het 
maatregelen presenteert voor de bestrijding van de confectiefraude en het herstel van 
marktimperfecties. In dit wel-vaartseconomisch georiënteerde Plan van Aanpak (AOW-
redenering) wordt onder meer ingezet op een meer stringente handhaving onder in de 
bedrijfskolom. Eind 1993 wordt het Confectie-interventieteam (CIT) opgericht. Dit team 
geeft aan de intensivering van de controle- en opsporingsactiviteiten in de loonconfectie 
een aanzienlijke impuls en maakt een einde aan het gedoogbeleid van de Amsterdamse 
driehoek (AOW-redenering domineert over BPX1-redenering). 
 
Overige kabinetsmaatregelen voor marktcorrectie 
 
Ook andere maatregelen in het Plan van Aanpak worden bepleit met een welvaartsecono-
mische redenering (AOW-redenering). Te weten het voorstel om de betrouwbaarheid van de 
registratie in het handelsregister te bevorderen, het voorstel om de aanvoerlijnen te bemoei-
lijken, de actie van de Belastingdienst inzake de boekhoudverplichtingen en de poging om 
opdrachtgevers aan te pakken wegens schuldheling. Deze maatregelen dragen evenwel 
maar in zeer beperkte mate bij aan de bestrijding van de confectiefraude. Er worden geen 
maatregelen getroffen om de aanvoerlijnen te bemoeilijken. Van het betrouwbaar maken 
van het handelsregister wordt geleidelijk aan werk gemaakt. Het initiatief van de Belasting-
dienst is een eenmalige actie zonder een structureel afschrikkingseffect. En het blijkt uiter-
mate lastig om voor de vervolging van schuldheling de bewijsvoering rond te krijgen. 
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Bemiddeling door de Arbeidsvoorziening 
 
De Arbeidsvoorzieningsorganisatie initieert een projectorganisatie ten behoeve van scho-
ling en bemiddeling van werkzoekenden naar vacatures bij de confectieateliers (BPX2-
redenering). Tijdens de uitvoering van het project benadrukken de medewerkers van de 
Arbeidsvoorziening dat de bedrijven zich aan de relevante wet- en regelgeving hebben te 
houden (AOW-redenering prevaleert boven BPX2-redenering). 
 De landelijke PvdA-fractie benadrukt het belang van bemiddelingsinitiatieven door 
de Arbeidsvoorziening. Het naleven van de vigerende arbeidsomstandighedenstandaard en 
het bevorderen van (legale) werkgelegenheid staan daarbij hoog in het vaandel (AOW-
/BPX2-redenering). 
 
Steunpunt 
 
De Vakraad bepleit de instelling van een steunpunt ter begeleiding van illegale confectie-
ateliers naar een legale productiewijze (AOW-redenering). De Amsterdamse wethouder wil 
met de instelling van een steunpunt welwillende confectionairs begeleiden naar een legale 
bedrijfsvoering (AOW-/BPX1-redenering). Een steunpunt wordt evenwel niet gerealiseerd. 
 
Free production zone, deregulerings- of kansenzone 
 
Selectieve toepassing van regelgeving binnen een bepaalde zone stuit op verzet van de be-
drijvigheid buiten de zone (AOW-redenering). En zonder het versoepelen van regelgeving 
komt het beleid neer op bestaand ondersteuningsbeleid. De betrokken medewerker van de 
dienst I-SZW beschouwt het instellen van free production zones als een ‘ridicuul’ voorstel, 
omdat het niet te billijken is dat bedrijven vrijgesteld kunnen worden van bepaalde regelin-
gen (AOW-redenering). 
 
Waarmerk of fabrikantennummer 
 
De Vakraad voor de Confectie-industrie en de Haagse PvdA-fractie dringen aan op 
invoering van een waarmerk of fabrikantennummer (AOW-redenering). De betrokken 
bewindslieden honoreren het voorstel niet.1  
 
 
6.1.2 Sociale-structuurredenering waarin illegalen worden ingesloten (BPX1-

redenering) haalt bakzeil  
 
(Tijdelijk) gedogen 
 
In de Amsterdamse arena domineert in de jaren tachtig en begin jaren negentig het gedoog-
beleid van de Amsterdamse driehoek – ondersteund door de betrokken wethouder en het 
Inspraakorgaan Turken (IOT). Met het gedogen wordt beoogd de illegalen van de straat te 
houden en zodoende de openbare orde te handhaven (BPX1-redenering). De driehoek en 
de betrokken wethouder leggen in het begin van de jaren negentig de nadruk op overlast-
bestrijding bij de aanpak van de confectieateliers. In wezen vormt de nadruk op overlast-
bestrijding een compromis tussen de AOW-redenering op rijksniveau en de BPX1-redenering 
in de Amsterdamse gelederen. In de praktijk wordt het gedoogbeleid gecontinueerd (BPX1-
                                                 
1 Afwijzing van invoering van een waarmerk gaat vergezeld van een eerste-orde argumentatie (zie paragraaf 6.2.1). 
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redenering). Onder druk van de op handen zijnde rijksmaatregelen stelt de Amsterdamse 
wethouder een overbruggingsperiode van bijvoorbeeld twee jaar (een vorm van gedogen) 
voor om malafide bedrijven de kans te geven over te schakelen op een legale praktijk-
voering. Maar zijn voorstel krijgt geen bijval, omdat de rijksoverheid en de Vakraad 
informeel opererende bedrijven niet langer tolereren (AOW-redenering domineert over 
BPX1-redenering). 
 Begin 1993 besluit het college van B. en W. niet alleen de bonafide bedrijvigheid te 
ondersteunen maar ook de landelijke beleidslijn te volgen en in het geval van niet-bonafide 
ateliers van ondersteuning af te zien. Omdat de wethouder expliciet stelt niet het probleem 
van de illegalen te willen overtrekken volgt hij een gecombineerde redenering (BPX1-/AOW-
redenering). 
 Na presentatie van de kabinetsmaatregelen (Plan van Aanpak) blijkt de ‘Republiek 
Amsterdam’ de nodige weerstand te hebben tegen de Haagse repressie (BPX1-redenering). 
Uiteindelijk voegen de Amsterdamse hoofdofficier en de Amsterdamse politie zich – onder 
druk van de Haagse ‘bazen’ – in de Haagse gelederen, alwaar de nadruk op fraudebestrij-
ding en de ontmoediging van illegalen tot beleidsprioriteiten zijn verheven (dominantie van 
AOW-/BPX2-redenering over BPX1-/AOW-redenering en dominantie van BPX2-redenering 
over BPX1-redenering). Aanvankelijk komen de Haagse voorstanders van intensivering van 
handhavingsinitiatieven en de Amsterdamse driehoek tot een soort compromis, beargu-
menteerd met een gecombineerde redenering (BPX1-/AOW-redenering). Maar in het uitvoe-
ringsproces verdwijnt een BPX1-redenering uit beeld. En de Haagse nadruk op fraude-
bestrijding en ontmoediging van illegalen drukt een stempel op de controles en invallen in 
de confectieateliers (AOW-/BPX2-redenering overheerst BPX1-/AOW-redenering). 
 De houding van de meeste gemeentelijke diensten en stadsdelen inzake de werk-
zaamheden van het multidisciplinaire controle- en opsporingsteam is instemmend en 
bereidwillig (AOW-redenering). Stadsdeel De Pijp wijzigt zijn opstelling als blijkt dat de 
controles direct repercussies hebben voor de Turkse gemeenschap binnen het stadsdeel 
(BPX1-redenering). De Milieudienst en de Stedelijke Woningdienst zijn meer terughoudend 
en willen de handhavingscomponent op bescheiden wijze naar eigen recept vormgeven 
zonder daarbij de aanpak van illegalen te benadrukken (BPX1-/AOW-redenering). 
 Grote kritiek op de invallen van het CIT komt van de voormalige wethouder 
Econo-mische Zaken en Minderhedenbeleid, de Adviesraad Turken Amsterdam, het IOT, 
het Comité Loonconfectie, de Amsterdamse GroenLinks-fractie, (tijdelijk) de 
woordvoerder van de Amsterdamse VVD-fractie en een medewerker van XminY (BPX1-
redenering). Maar in de Amsterdamse gemeenteraad prevaleert vanaf 1995 een 
welvaartseconomische redene-ring, waarbij regelconformiteit en regelhandhaving 
domineren (AOW-redenering). 
 
Ondersteuning bedrijvigheid 
 
In het begin van de jaren tachtig wordt op lokaal niveau de ondersteuning van onder-
nemers in de confectieateliers overwogen, maar het wegvallen van de gesprekspartner en 
twijfels over malafide praktijken doen de betrokken wethouder afzien van actieve onder-
steuning van de deze bedrijvigheid (dominantie van AOW-redenering over BPX1-redene-
ring). Begin jaren negentig worden door het Amsterdamse stadsbestuur ondersteunings-
initiatieven ondernomen. Zo wordt geld gereserveerd voor een servicepakket en een 
steunpunt om informeel opererende ondernemingen te begeleiden naar een formele 
bedrijfsvoering (BPX1-redenering). Van de initiatieven komt evenwel niet veel terecht als 
gevolg van weerstand bij de Fenecon en bij een groepje van atelierhouders. 
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Zelfregulering 
 
Het IOT toont zich in een vroeg stadium tegenstander van de zelfregulerende maatregelen, 
omdat die tot Verelendung in de loonconfectie zouden leiden. In een later stadium voegt het 
Inspraakorgaan daaraan toe dat de zelfregulerende maatregelen de loonconfectiebedrijven 
zouden dwingen om ‘nog illegaler’ te werken (BPX1-redenering). Maar aan deze kritiek 
wordt voorbij gegaan. Zelfregulering wordt door de regering en de Vakraad beschouwd als 
een belangrijke stap om de sector te saneren (AOW-redenering). 
 
Keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 
 
In het begin van de jaren negentig pleiten het Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbei-
ders (SKIKA), XminY, Stichting Opstand en het IOT uitdrukkelijk voor een opdracht-
geversaansprakelijkheidsregeling. Zij volgen hierbij een sociale-structuurredenering. De 
kleine ondernemers en (illegale) werknemers worden beschouwd als slachtoffers van de 
uitbuitende opdrachtgevers. En zij veronderstellen dat de werknemers en de atelierhouders 
met invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling zoveel mogelijk worden 
ontzien (BPX1-redenering). De Vakraad en het derde kabinet-Lubbers beschouwen een 
ketenaansprakelijkheidsregeling en een eventuele opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling 
als maatregelen om de fraude in de sector te bestrijden (AOW-redenering domineert over 
BPX1-redenering). 
 De kritiek van GroenLinks en XminY dat met de invoering van de ketenaansprake-
lijkheidsregeling voorbij wordt gegaan aan de omvangrijke aanwezigheid van illegalen in de 
branche (BPX1-redenering) vindt geen weerklank. 
 
(Tijdelijke) legalisering 
 
Ook de voorstellen tot (tijdelijke) legalisering van illegalen worden verdedigd met een 
sociale-structuurredenering, waarin een betere politiek-economische verdeling wordt 
bepleit met insluiting van autochtonen, legale allochtonen en illegale allochtonen (BPX1-
redenering). In de jaren tachtig pleiten het Solidariteitscomité van Confectiearbeiders, 
Stichting Opstand, de betrokken FNV-bondsbestuurder in de Vakraad en een club van 
loonconfectionairs voor legalisering. Dergelijke ideeën staan op gespannen voet met de 
dominante welvaartseconomisch georiënteerde nadruk op regelconform functioneren. Ook 
botsen de legaliseringsuggesties met het pleidooi van de DIA voor een meer intensieve 
aanpak van illegale tewerkstelling teneinde de arbeidsmarkt te reserveren voor autochtonen 
en legale allochtonen (AOW-/BPX2-redenering blokkeert BPX1-redenering). 
 In de jaren negentig wordt legalisering in de vorm van het verstrekken van verblijfs-
vergunningen of (tijdelijke) werkvergunningen bepleit door de Amsterdamse wethouder, 
het SKIKA, XminY, Stichting Opstand, enkele atelierhouders, het Comité van textiel-
arbeiders (TIDK), het IOT, de onderzoeker Veenman, de Generale Diaconale Raad, de 
journalist Van Putten, de Amsterdamse politiewoordvoerder, de hoofdofficier van justitie, 
een woordvoerder van de vakcentrale FNV, enkele leden van de GroenLinks-fractie en de 
fractie van D66 in het parlement en de fracties van GroenLinks en de Groenen in de 
Amsterdamse gemeenteraad. Maar al deze pleidooien voor legalisering ketsen af, omdat 
noch de grote politieke partijen, noch de bewindslieden, noch de gevestigde branche-
organisaties, noch de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, noch de DIA deze voorstellen 
steunen. In een welvaartseconomisch en illegalen ontmoedigend klimaat zijn dergelijke 
voorstellen kansloos (AOW-/BPX2-redenering blokkeert BPX1-redenering). 
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Kritiek op de aanpak van de confectieproblematiek 
 
Het IOT bekritiseert het ontbreken van aandacht voor discriminatie door banken, de 
nadruk op de aanpak van illegale tewerkstelling (‘razzia’s’) en de negatieve beeldvorming 
van de bedrijvigheid in de confectieateliers. Ook laakt het IOT de rol van de vakbeweging 
omdat zij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van ‘legale arbeidsplaatsen’ laat 
prevaleren boven het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van illegale arbeiders 
(BPX1-redenering). Maar deze kritiek vindt geen bijval in de nationale beleidsarena waarin 
een welvaartseconomische redenering domineert (AOW-redenering overheerst BPX1-
redenering). 
 
Roep om erkenning, overleg en coördinatie 
 
Ook staat het IOT alleen in de oproep aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid om de Turkse confectiebedrijven te erkennen als een gesprekspartner, alsmede in 
de oproep om in het kader van het gecoördineerde minderhedenbeleid te bevorderen dat er 
tussen alle betrokken ministeries en diensten overleg wordt gevoerd over een samenhan-
gend pakket van maatregelen ter verbetering van de Turkse confectie. Ook de Adviesraad 
Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie roepen huns inziens tevergeefs op tot 
constructief overleg en coördinatie inzake de problematiek in de loonconfectie (AOW-rede-
nering plaatst BPX1-redenering in de marge). 
 
Bemiddeling door de Arbeidsvoorziening 
 
De GroenLinks-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, de Amsterdamse wethouder, het 
IOT, de Adviesraad Turken en het Comité Loonconfectie zijn voorstander van opleidings- 
en bemiddelingsinitiatieven door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zonder daarbij de 
illegalen in de branche te willen duperen (BPX1-redenering). Maar de Arbeidsvoorziening 
hamert sterk op ‘vervanging’ van de illegale werknemers en op regelconform functioneren 
(BPX2-/AOW-redenering). 
 
Steunpunt 
 
De Amsterdamse wethouder wil met de instelling van een steunpunt welwillende confec-
tionairs begeleiden naar een ‘legale’ bedrijfsvoering (AOW-/BPX1-redenering). Maar van dit 
idee komt niets terecht. 
 
Free production zone en kansenzone 
 
Een gemeenteambtenaar en de Amsterdamse wethouder van Economische Zaken suggere-
ren free production zones respectievelijk kansenzones in te stellen (BPX1-redenering). Maar aan 
de Turkse atelierhouders komt dit idee niet ten goede.  
 
Kredietverlening 
 
Het IOT, de Adviesraad Turken Amsterdam en het Comité Loonconfectie stellen voor om 
de confectieateliers financiële ondersteuning te bieden via bijvoorbeeld de Gemeentelijke 
Kredietbank. Deze organisaties beogen zo de werkgelegenheid in de loonconfectie te be-
houden (BPX1-redenering). Deze suggestie is in strijd met de dominante welvaartseconomi-
sche redenering gericht op regelconformiteit. 
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Benutten van bestaande middelen voor werkgelegenheidsbevordering 
 
De Adviesraad Turken Amsterdam, het IOT, het Comité Loonconfectie en de woordvoer-
der van de Amsterdamse VVD-fractie suggereren de middelen die beschikbaar zijn om 
langdurig werklozen aan het werk te helpen in te zetten voor het behoud van de werkgele-
genheid in de loonconfectie (BPX1-redenering). Maar hun suggestie krijgt geen bijval. 
 
Verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
 
De hoofdofficier van het Amsterdamse parket stelt dat er een betere controle op de ar-
beidsomstandigheden in de confectieateliers moet komen (BPX1-/AOW-redenering). De 
Adviesraad Turken pleit voor de invoering van een sociaal keurmerk voor de confectie 
(BPX1-redenering). De Adviesraad Turken Amsterdam, het IOT en het Comité Loon-
confectie pleiten voor de bevordering van de arbeidsomstandigheden (BPX1-redenering). 
De woordvoerder van het IOT doet een oproep om de arbeidsomstandigheden te verbete-
ren in plaats van de illegalen te bestrijden (BPX1-redenering). In de prioriteitenstelling van 
het CIT schuilt aanvankelijk een compromis tussen de Haagse handhavers en de Amster-
damse verantwoordelijken (AOW-/BPX1-redenering), waarbij zijdelings aan de verbetering 
van arbeidsomstandigheden wordt gerefereerd in de context van intensivering van hand-
havingsinitiatieven. Maar van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, ook van 
illegalen, komt weinig terecht. 
 
 
6.1.3 Sociale-structuurredenering waarin illegalen worden uitgesloten (BPX2-

redenering) maakt plaats voor welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering) 

 
Intensivering van aanpak illegale tewerkstelling 
 
De nadruk van de DIA op de aanpak van illegale tewerkstelling om de arbeidsmarkt te 
reserveren voor autochtonen en legale allochtonen, wint vanaf medio jaren tachtig in de 
nationale arena aan invloed, maar is nog niet ‘voelbaar’ in de Amsterdamse arena (BPX2-
redenering wint terrein in nationale arena). Sinds 1989 wordt handhaving, met inbegrip van 
de aanpak van illegale tewerkstelling, geïntensiveerd (AOW-redenering in combinatie met 
BPX2-redenering). De Vakraad voert begin jaren negentig een krachtig pleidooi voor inten-
sivering van handhavingsbeleid met een sterke nadruk op de aanpak van illegale tewerk-
stelling. Deze roep sluit naadloos aan bij de opvattingen van het derde kabinet-Lubbers, dat 
intensivering van de fraudebestrijding (AOW-redenering) en intensivering van de ontmoedi-
ging van illegalen (BPX2-redenering) tot beleidsprioriteiten heeft verheven (AOW- en BPX2-
redenering domineren nationale arena). De betrokken bewindslieden, de DIA en het inter-
departementale samenwerkingsverband dat gericht is op de bestrijding van confectiefraude, 
conceptualiseren illegale tewerkstelling expliciet in termen van marktverstoring. Daarmee is 
een illegalenprobleem (BPX2-redenering) een marktprobleem (AOW-redenering) geworden. 
 
Scholing en arbeidsbemiddeling in de loonconfectie 
 
In het kader van het Vakraadsbeleid uit 1989 wordt, in samenwerking met het Arbeids-
bureau, een project (Batjan-project) opgezet om werklozen op te leiden tot confectie-
medewerker teneinde de illegalen in de loonconfectie te vervangen (BPX2-redenering). Van 
dit project komt nagenoeg niets terecht. 



 149

De Vakraad pleit in de BEA-rapportage (1992) voor een opleidings- en bemiddelings-
initiatief (AOW-redenering). De minister van Sociale Zaken uit het derde kabinet-Lubbers is 
over dit onderdeel zeer te spreken. Na de inval van de atelierhouders op het Arbeidsbureau 
in 1992 is het aan de Arbeidsvoorziening om de uitdaging aan te nemen. De Arbeidsvoor-
ziening treedt in gesprek met de atelierhouders en gaat van bemiddeling serieus werk te 
maken. De betrokken Amsterdamse wethouder is een voorstander van bemiddelings-
initiatieven van de Arbeidsvoorziening teneinde de werkloosheid, met name onder alloch-
tonen, te reduceren (BPX2-redenering). Met behulp van een projectorganisatie tracht de 
Arbeidsvoorziening legale werklozen te interesseren voor een baan in de loonconfectie 
(BPX2-redenering). Tijdens de uitvoering van het project gaan de medewerkers van de 
Arbeidsvoorziening eerst na of de bedrijven zich aan de relevante wet- en regelgeving 
houden. Screening van het bedrijf en de arbeidsplaats staan voorop. Daarna komen de bedrij-
ven in aanmerking voor bemiddelingsactiviteiten. Een welvaartseconomische redenering 
prevaleert (AOW-redenering prevaleert boven BPX2-redenering). Er wordt mondjesmaat 
bemiddeld, de plaatsingen zijn van korte duur en de vraag naar arbeid daalt snel. 
 
Stimulering van etnisch ondernemerschap 
 
Aan het einde van de jaren tachtig wordt op nationaal niveau ingezet op de stimulering van 
etnisch ondernemerschap (BPX2-redenering met elementen van een AOW-redenering). Deze 
initiatieven worden niet in verband gebracht met de Amsterdamse confectieateliers vanwe-
ge de vermeende malafide praktijken aldaar. Het bezwaar tegen oneigenlijke concurrentie 
prevaleert (dominantie van AOW-redenering over BPX2-redenering). 
 
Bedrijfshuisvesting 
 
In de Amsterdamse arena wordt gesuggereerd de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting te 
onderzoeken als facilitering voor die bedrijven die bonafide opereren (AOW-redenering 
prevaleert over BPX2-redenering). Een motie van die strekking wordt aangenomen in de 
gemeenteraad. Het initiatief voor een bedrijfsverzamelgebouw gaat aan de Turkse atelier-
houders voorbij. 
 
(Tijdelijke) legalisering 
 
Expliciet tegenstander van legalisering, omdat bemiddeling van legalen wordt geprefereerd, 
betonen zich de Haagse PvdA-woordvoerder Apostolou, minister de Vries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, de Amsterdamse D66-fractie, de Amsterdamse SP-fractie, de 
Amsterdamse fractie van Centrum Democraten, de directeur van het Regionaal Bestuur 
voor de Arbeidsvoorziening (RBA) en de directeur van het Arbeidsbureau Oud-West 
(BPX2-redenering). 
 
(Tijdelijk) gedogen 
 
De Amsterdamse driehoek voert aanvankelijk een gedoogbeleid ten aanzien van de bedrij-
vigheid in de confectieateliers, maar voegt zich uiteindelijk naar de wensen van de Haagse 
‘handhavers’ (AOW-/BPX2-redenering domineert BPX1-/AOW-redenering; BPX2-redenering 
wint het van BPX1-redenering). 
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6.1.4 Een sociale-structuurredenering gericht op een meer rechtvaardige 
politiek-economische verdeling (BPY-redenering) 

 
Bescherming van arbeid 
 
De sociaal-democraten op nationaal niveau en de werknemersgeleding in de Vakraad staan 
aanvankelijk de bescherming van arbeid voor (BPY-redenering). Omdat zij zich evenwel 
vooral laten inspireren door een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering) komt 
de BPY-redenering slechts in beperkte mate uit de verf. Wanneer de sociaal-democraten in 
1989 op het regeringspluche plaatsnemen, hebben zij zich gecommitteerd aan de intensive-
ring van de fraudebestrijding. Een welvaartseconomische redenering wint aan invloed ten 
opzichte van de – voor de PvdA meer traditionele – BPY-redenering. En zeker als het om 
de Amsterdamse loonconfectie gaat, volgt de PvdA sindsdien meer uitdrukkelijk een AOW-
redenering dan een BPY-redenering (AOW-redenering overvleugelt BPY-redenering). 
 De werknemersorganisaties nemen eind jaren tachtig eveneens een welvaartsecono-
mische redenering over. Terwijl een vakbondsbestuurder zich aanvankelijk nog tracht in te 
zetten voor de belangen van legale én illegale werknemers en in dat verband zelfs een voor-
stel tot legalisering doet (BPX1-redenering), beperken de vakbondsinitiatieven zich uitein-
delijk tot de sanering zoals die in Vakraadverband wordt gepropageerd. Op die manier 
worden indirect enkel de belangen van de legale werknemers in de formeel opererende 
bedrijven behartigd en worden illegale arbeiders de facto van belangenbehartiging uitgeslo-
ten (AOW-redenering met elementen van BPY-redenering prevaleert over BPX1-redenering). 
 
Verplichte binnenlandse aanbesteding en minimum-maakprijzen 
 
Een groep Turkse loonconfectionairs betoont zich voorstander van uitbreiding van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling mits ook de opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden 
gesteld en de overheid een verplichting instelt om 30 procent van de kledingproductie in 
Nederland aan te besteden (BPY-redenering). Maar aan deze oproep wordt geen gehoor 
gegeven; welvaartseconomisch denken sluit een dergelijke protectionistische maatregel uit 
(AOW-redenering overvleugelt BPY-redenering). 
 Het SKIKA, XminY, Stichting Opstand en een groep van atelierhouders bepleiten 
het instellen van vaste bodemprijzen voor de productie van kleding. Maar hun pleidooi 
vindt evenmin gehoor (BPY-redenering). Welvaartseconomisch redeneren staat een derge-
lijke ingreep in economische bedrijvigheid in de weg (AOW-redenering overvleugelt BPY-
redenering). 
 
Opdrachtgeversaansprakelijkheid 
 
De inzet van onder meer de oude en de nieuwe Amsterdamse wethouder Economische 
Zaken, het college van B. en W., de GroenLinks-fractie en de SP-fractie in Amsterdam, de 
Vakraad voor de confectie-industrie en de woordvoerder van de atelierhouders om de 
échte boosdoeners aan te pakken door middel van een opdrachtgeversaansprakelijkheids-
regeling (AOW-/BPY-redenering) wordt gehonoreerd met een wetsvoorstel. Maar als gevolg 
van een langdurig voorbereidingsproces over de vrijwaringsmogelijkheden blijft het wets-
voorstel lang in de pijpleiding van de parlementaire behandeling zitten. Pas in juni 2003 
wordt de regeling aangenomen in de Eerste Kamer. 
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Deregulerings- of kansenzone 
 
De nieuw aangetreden wethouder van Economische Zaken zegt een dereguleringszone aan 
te kaarten in Den Haag. Een betrokken ambtenaar ziet in kansenzones mogelijkheden voor 
confectiebedrijven (BPY-redenering). Maar in een welvaartseconomisch klimaat komen der-
gelijke zones niet van de grond. 
 
Arbeidspool 
 
De Arbeidsvoorziening, de gemeente Amsterdam en de GSD bepreken de mogelijkheden 
voor een arbeidspool (BPY-redenering). Maar de besprekingen blijven zonder resultaat 
omdat de financiering van de arbeidsvrije periode voorwerp van discussie blijft.2 Ook het 
IOT, de Amsterdamse Adviesraad Turken, het Comité Loonconfectie en de GroenLinks-
fracties in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad doen de suggestie om een 
arbeidspool in te stellen (BPY-redenering). 
 
Belasting- en premiebetaling voor rekening van de gemeente 
 
Het voorstel van de woordvoerder van de atelierhouders om de betaling van belastingen en 
sociale verzekeringspremies voor rekening te laten komen van de GSD en het gemeente-
bestuur (BPY-redenering) vindt geen gehoor. 
 
Verplichte binnenlandse aanbesteding 
 
De woordvoerder van de Turkse loonconfectionairs pleit voor invoering van een verplichte 
binnenlandse aanbesteding door fabrikanten en opdrachtgevers. Een fractiemedewerkster 
van de Haagse GroenLinks-fractie en de woordvoerder van de Amsterdamse PvdA-fractie 
beoordelen dat idee in beginsel positief (BPY-redenering). Maar de bewindslieden overwe-
gen het voorstel niet als een serieuze optie (AOW-redenering). 
 
Verlaging van minimumloon of laagste CAO-loon 
 
De Haagse GroenLinks-fractie en de Adviesraad Turken in Amsterdam wijzen een 
verlaging van het netto-minimumloon af (BPY-redenering). 
 
Verlaging van loonkosten voor werkgever 
 
De PvdA’er Van der Zwan stelt voor om bij arbeidsintensieve bedrijven de werkgevers-
bijdragen inzake de betaling van sociale premies te verminderen (BPY-/AOW-redenering). 
De Adviesraad Turken en de woordvoerder van de Amsterdamse VVD-fractie suggereren 
de loonkosten voor de werkgever te verlagen (BPY-/AOW- redenering). Deze voorstellen 
krijgen geen bijval. 

                                                 
2 Het gaat hier om een eerste-orde argumentatie, zie paragraaf 6.2.4. 
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6.1.5 Overige sociale-structuurredeneringen (BQY-redenering) 
 
Ondersteuning van de legale confectieproductie 
 
In het Plan van Aanpak worden enkele ideeën gepresenteerd om de legale productie van 
confectiekleding te versterken. Zo wordt aangekondigd uit te zoeken wat de mogelijkheden 
zijn voor ESF-, EZ- en loonkostensubsidies ter verbetering van de bedrijfsvoering en ter 
bevordering van technologische vernieuwing bij de legale bedrijven. Benadrukt wordt dat 
dit moet aansluiten bij ideeën in de (gevestigde) branche (BQY-redenering met elementen 
van een AOW-redenering). Het ministerie van Economische Zaken en de Vakraad ont-
wikkelen twee initiatieven om de concurrentiepositie van bedrijven in de sector te bevorde-
ren (BQY-redenering). Hiermee wordt voorbijgegaan aan de (Turkse) loonconfectionairs. 
 
Flexibilisering van de arbeidsinzet 
 
De vereniging van confectieproducenten Fenecon streeft naar flexibilisering van de 
arbeidsinzet in de branche. De overheid ondersteunt deze wens maar kan niet veel meer 
doen dan verwijzen naar ruimte binnen de bestaande regelgeving. Ook kan zij de CAO-
partners aansporen tot flexibilisering. Op instigatie van de Vakraad worden vervolgens de 
flexibiliseringsmogelijkheden binnen de branche onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat 
de bestaande mogelijkheden voor flexibilisering onvoldoende worden benut en dat voor-
lichting die onderbenutting eventueel zou kunnen verhelpen. Hier prevaleert een sociale-
structuurredenering die de belangen van werkgevers laat prevaleren boven die van werk-
nemers. Tevens wordt ervan uitgegaan dat het economische spel volgens de vigerende 
regels moet worden gespeeld (BQY-/AOW-redenering). 
 Ook de woordvoerder van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad zet in 
op flexibilisering (BQY-/AOW-redenering). 
 
Verlaging van het minimumloon of laagste CAO-loon 
 
De CDA’er van Velzen stelt voor om het minimumloon in de confectie te verlagen (BQY-
/AOW-redenering). Ook de Haagse en de Amsterdamse VVD-fractie grijpen de confectie-
problematiek aan om te suggereren de laagste CAO-schalen en het minimumloon te ver-
lagen (BQY-/AOW-redenering). Deze voorstellen worden niet gehonoreerd. 
 
 
6.1.6 Conclusies inzake tweede-orde redeneringen 
 
Dominantie van AOW-redenering en vervanging van BPX2-redenering 
 
In het midden van de jaren tachtig volgen enkele controlerende en opsporende instanties 
een doorgaans beperkte en impliciete AOW-redenering in de aanpak van belastingfraude, 
steunfraude en illegale tewerkstelling. Sinds het einde van de jaren tachtig is ook een AOW-
redenering te onderkennen in de zelfregulerende branchemaatregelen. 
 Sinds medio jaren tachtig bepleiten de Loontechnische Dienst en (sinds 1987) de 
DIA de aanpak van illegale tewerkstelling met het argument dat de arbeidsmarkt voor 
autochtonen en legale allochtonen moet worden gereserveerd (BPX2-redenering). De ‘aan-
zuigende werking’ moet worden tegengegaan. Deze nadruk wint in de nationale arena aan 
invloed. Maar deze invloed is in eerste instantie nog niet ‘voelbaar’ in de Amsterdamse 
gelederen (BPX2-redenering wint terrein in nationale arena). Vanaf 1989 wordt de hand-
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having, met nadruk op de aanpak van illegale tewerkstelling, intensiever ter hand genomen 
(AOW-/BPX2-redenering), maar nog steeds is het effect op de Amsterdamse bedrijvigheid 
beperkt. Een interessante wending heeft plaats wanneer de DIA illegale tewerkstelling (in 
de loonconfectie) uitdrukkelijk gaat beschouwen en benoemen als marktfalen (AOW-redene-
ring komt in de plaats van BPX2-redenering). In navolging hiervan zet ook het interdeparte-
mentale samenwerkingsverband in op de aanpak van marktverstoring in de confectiesector. 
Illegale tewerkstelling wordt nu beschouwd als een belangrijke schakel in de aanpak van de 
confectiefraude Het kabinet presenteert vervolgens in 1993 een breed pakket aan maat-
regelen (Plan van Aanpak) om die marktfouten te corrigeren (AOW-redenering). De maatre-
gelen omvatten onder meer een pleidooi voor een ketenaansprakelijkheidsregeling in de 
confectiesector en een intensivering van de handhavingsinitiatieven door samenwerkende 
controle- en opsporingsdiensten. Het welvaartseconomisch georiënteerde rijksbeleid voor 
de aanpak van de confectiefraude plaatst de sociale-structuurredeneringen in de marge. 
 
AOW-redenering overvleugelt sociale-structuurredeneringen 
 
Hierboven heb ik aangegeven hoe een AOW-redenering in de plaats komt van een BPX2-
redenering. In andere situaties overvleugelt een steeds dominantere AOW-redenering een 
BPX2-redenering. Het scholingsproject in het kader van het Vakraadsbeleid loopt op niets 
uit. Het bemiddelingsbeleid van de Arbeidsvoorziening in de jaren negentig pakt uit als 
screeningsbeleid (BPX2-redenering verwordt tot AOW-redenering). De stimulering van etnisch 
ondernemerschap op nationaal niveau wordt vanwege de veronderstelling van wijdverbrei-
de malafide praktijken niet in verband gebracht met de Amsterdamse bedrijvigheid in de 
loonconfectie (dominantie van AOW-redenering over BPX2-redenering). En in de Amster-
damse arena wordt gesuggereerd de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting te onderzoe-
ken als facilitering voor die bedrijven die bonafide opereren (AOW-redenering prevaleert 
over BPX2-redenering). 
 
De diverse BPX1-redeneringen halen bakzeil in het licht van de dominante AOW- en BPX2-
redeneringen. De Amsterdamse driehoek vaart een koers van gedogen (BPX1-redenering) 
totdat het Rijk de Amsterdamse driehoek dwingt om mee te werken aan de Haagse aanpak 
van de confectiefraude (AOW-redenering). Het zijn twee medewerkers van het ministerie 
van Justitie die op instigatie van minister Hirsch Ballin de tegenstribbelende Amsterdamse 
hoofdofficier van justitie dwingen tot gehoorzaamheid aan de Haagse plannen (Haagse 
AOW-/BPX2-redenering domineert over BPX1-/AOW-redenering van de Amsterdamse drie-
hoek). De politie wordt overgehaald tot medewerking door de argumentatie van de DIA 
dat de werkgelegenheid van legale allochtonen (BPX2-redenering) prevaleert boven de 
werkgelegenheid van illegale allochtonen (BPX1-redenering). Bij aanvang van de werkzaam-
heden van het CIT wordt gestreefd naar een compromis (AOW-/BPX1-redenering) tussen de 
Haagse handhavers en de Amsterdamse verantwoordelijken door bij de invallen in de 
eerste plaats ‘overlast veroorzakende’ ateliers aan te pakken en in de tweede plaats te 
focussen op ateliers waar de arbeidsomstandigheden danig te wensen overlaten. Uiteindelijk 
drukt de Haagse inzet op fraudebestrijding en ontmoediging van illegalen (AOW-/BPX2-
redenering) een stempel op de controles en invallen in de confectieateliers. De BPX1-
redenering verdwijnt uit beeld. 
 Suggesties om de invallen en controles tijdelijk te staken (BPX1-redenering) vinden 
geen gehoor in de Haagse arena (AOW-/BPX2-redenering). Voorstellen voor (tijdelijke) 
legalisering (BPX1-redenering) worden in het illegalen ontmoedigend klimaat terzijde 
geschoven aan de hand van de argumentatie dat bemiddeling van ‘legalen’ de voorkeur 
verdient (BPX2-redenering). De kritiek op de invallen van het CIT (BPX1-redenering) leidt 
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niet tot een koerswijziging van de Haagse handhavers (dominantie van AOW-/BPX2-redene-
ring). Ook in de Amsterdamse gemeenteraad wordt vanaf 1995, naast het pleidooi voor 
enige ondersteuning, uitdrukkelijk ingestemd met de invallen (AOW-redenering prevaleert). 
Het argument dat de zelfregulerende branchemaatregelen vooral ten koste gaan van de 
werkgevers en/of (illegale) werknemers in de Amsterdamse loonconfectie (BPX1-redene-
ring) krijgt geen bijval. Ook de kritiek dat met de invoering van de ketenaansprakelijkheids-
regeling voorbij wordt gegaan aan de omvangrijke aanwezigheid van illegalen in de branche 
(BPX1-redenering) vindt geen weerklank. Genegeerd wordt het argument dat met een op-
drachtgeversaansprakelijkheidsregeling uitbuiting van de ondernemers en (illegale) werkne-
mers zou kunnen worden voorkomen (BPX1-redenering). Het IOT bekritiseert de razzia’s, 
de negatieve beeldvorming van de bedrijvigheid in de confectieateliers en de rol van de vak-
beweging. Ook spreekt het IOT zijn afkeuring uit over het feit dat de atelierhouders niet als 
gesprekspartner worden betrokken, het ontbreken van een gecoördineerd minderheden-
beleid en van aandacht voor discriminatie door banken. Maar deze kritiek vindt geen weer-
klank in een door een AOW-/BPX2-redenering gedomineerde nationale beleidsarena. Het 
pleidooi van de Amsterdamse wethouder voor het instellen van een steunpunt teneinde 
zoveel mogelijk ‘legale’ bedrijven te laten overleven (AOW-/BPX1-redenering) wordt niet 
gerealiseerd. De suggestie voor een free production zone wordt niet ondersteund (BPX1-rede-
nering). Het voorstel om de confectieateliers financiële ondersteuning te verlenen via 
bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank (BPX1-redenering) krijgt geen steun. Ideeën om 
regelingen en middelen, die worden ingezet om langdurig werklozen aan het werk te 
helpen, ook te verbinden aan de confectieproblematiek (BPX1-redenering) worden niet 
opgepakt. 
 
Ook de BPY-redeneringen worden overvleugeld door de vigerende AOW-/BPX2-redenering. 
Vanaf het moment dat de sociaal-democraten meeregeren in het derde kabinet-Lubbers 
wordt hun inzet op de bescherming van arbeid (BPY-redenering) overvleugeld door een 
nadruk op zowel de fraudebestrijding (AOW-redenering) als de ontmoediging van illegalen 
(BPX2-redenering). De betrokken werknemersorganisaties laten de handhaving van regel-
geving (AOW-redenering) prevaleren boven een BPY-redenering waarmee bescherming van 
arbeid wordt bepleit. De wens van diverse actoren om de échte boosdoeners aan te pakken 
door middel van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling (AOW-/BPY-redenering) 
wordt gehonoreerd met een wetsvoorstel. Maar als gevolg van een langdurig voorberei-
dingsproces over vrijwaringsregelingen (AOW-redenering) laat de regeling lang op zich 
wachten. De nieuw aangetreden wethouder en een ambtenaar van Economische Zaken 
zien in een deregulerings- of kansenzone mogelijkheden voor confectiebedrijven (BPY-
redenering). Maar de ideeën stuiten op bezwaren omdat selectieve toepassing van regel-
geving als niet passend wordt ervaren jegens bedrijven die wel aan de regels gehouden zijn 
(AOW-redenering). Een arbeidspool (BPY-redenering) wordt niet gerealiseerd omdat finan-
ciering van de arbeidsvrije periode voorwerp van discussie blijft. Invoering van een ver-
plichte binnenlandse aanbesteding door fabrikanten en opdrachtgevers (BPY-redenering) 
wordt door de bewindslieden in een welvaartseconomisch klimaat niet als een serieuze 
optie overwogen (AOW-redenering). Evenmin bijval krijgt het voorstel om belastingen en 
sociale premies voor rekening te laten komen van de GSD en het gemeentebestuur (BPY-
redenering). Ook de suggestie om de loonkosten voor de werkgever te verlagen (BPY-
/AOW- redenering) vindt nauwelijks gehoor. 
 
Vastgesteld kan worden dat ook de BQY-redeneringen weinig effect hebben in het licht van 
de dominante AOW-redenering. De ondersteuningsinitiatieven van het ministerie van Eco-
nomische Zaken gericht op de versterking van de legale productie van confectiekleding 
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(BQY-redenering) komen niet ten goede aan de Turkse loonconfectiebedrijven. De flexibi-
liseringslobby van de werkgeversgeleding binnen de Vakraad (Fenecon) resulteert in een 
onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat de bestaande mogelijkheden voor flexibilisering 
onvoldoende worden benut. Het voorstel van zowel de VVD-fractie in de Tweede Kamer 
als de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad om het minimumloon of het laagste 
CAO-loon te verlagen (BQY-/AOW-redenering) krijgt geen bijval. 
 
Ten slotte kan worden vastgesteld dat ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers 
geen BPX3-redenering wordt gevolgd.Voor uitsluiting van legale allochtonen wordt niet 
gepleit. 
 
Samengevat 
 
De welvaartseconomische redenering ten aanzien van de problematiek in de confectie-
ateliers wordt reeds vanaf het midden van de jaren tachtig op beperkte schaal gehuldigd, 
maar de redenering wint vooral in de jaren negentig in flinke mate terrein. Een brede 
coalitie, bestaande uit de uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie, het derde 
kabinet-Lubbers, een meerderheid in het parlement, het interdepartementale samenwer-
kingsverband gericht op de bestrijding van de confectiefraude, de DIA, het GAK en de 
Belastingdienst is het menens geworden om het marktfalen in de confectiesector te 
verhelpen. 
 In slechts een drietal gerealiseerde benaderingen van de problematiek schuilt een 
sociale-structuurredenering. In de eerste plaats volgen de DIA en het derde kabinet-
Lubbers een sociale-structuurredenering, wanneer zij een ontmoedigingsbeleid voeren ten 
aanzien van illegalen en in dat licht de aanpak van illegale tewerkstelling intensiveren (BPX2-
redenering). In relatie tot de confectieateliers schakelen de medewerkers van de DIA en de 
ambtenaren die de integrale rijksaanpak voorbereiden begin jaren negentig over van deze 
sociale-structuurredenering (BPX2-redenering) naar een welvaartseconomische redenering. 
De confectieproblematiek wordt nu in brede kring primair beschouwd als een kwestie van 
marktfalen (AOW-redenering). Daarmee wordt de thematiek van illegalen gedepolitiseerd. In 
beide redeneringen echter worden illegalen uitgesloten. 
 In de tweede plaats wordt het Amsterdamse gedoogbeleid in de periode 1983-1993 
verdedigd met een sociale-structuurredenering (BPX1-redenering). Dit gedoogbeleid bestaat 
totdat de Haagse welvaartseconomische nadruk op ‘handhaving’ de Amsterdamse driehoek 
in 1993 dwingt tot medewerking. 
 In de derde plaats is het bemiddelingsinitiatief van de Arbeidsvoorziening te be-
schouwen als een voorbeeld van gerealiseerd beleid dat verdedigd wordt met een sociale-
structuurredenering (BPX2-redenering). Immers, getracht wordt legale werklozen (vooral 
legale allochtone werklozen) te interesseren voor een baan in de loonconfectie. De 
Arbeidsvoorziening laat screeningsinitiatieven (AOW-redenering) evenwel prevaleren boven 
de bemiddelingsinitiatieven. 
 Ik concludeer dat – op het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen na – alle 
oplossingsrichtingen waarbij ingegaan wordt op sociale-structuurkenmerken van de sector 
het afleggen tegen de welvaartseconomisch georiënteerde oplossingsrichtingen die regel-
overtreding als oneigenlijk concurrentievoordeel afkeuren. De zienswijze dat ongeoor-
loofde regelovertreding als marktfalen moet worden tegengegaan domineert. Realisering 
van regelconform gedrag gaat vooraf aan pleidooien voor bijvoorbeeld het behoud van lokale 
werkgelegenheid, de ondersteuning van kleine ondernemers in de loonconfectie, de solida-
riteit met illegalen, of het ontwikkelingspotentieel van de branche. 
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6.2 Eerste-orde argumentaties in de periode 1980-1997 
 
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 ben ik nagegaan welke de achterliggende tweede-orde redene-
ringen zijn die de verschillende oplossingsrichtingen vergezellen. Op deze wijze heb ik de 
verschillende suggesties gecategoriseerd en met elkaar in verband gebracht. Hierboven (in 
paragraaf 6.1) heb ik de grote lijnen van deze analyse besproken. Maar met een analyse van 
de tweede-orde redeneringen volsta ik niet. Immers, de tweede-orde redeneringen zijn 
doorgaans impliciet en de diverse oplossingsrichtingen worden veeleer bepleit met diverse 
eerste-orde argumentaties (of eerste-orde vertogen). Om die reden geef ik in deze paragraaf 
opnieuw aandacht aan de verschillende suggesties en handhaaf daarbij consequent de orde-
ning in termen van achterliggende tweede-orde redeneringen. Maar nu zet ik uiteen met 
welke eerste-orde argumentaties deze oplossingsrichting worden verdedigd. 
 
 
6.2.1 AOW-redenering en eerste-orde argumentaties 
 
Zelfregulering 
 
De zelfregulerende branchemaatregelen uit 1989 worden door de branche en het tweede 
kabinet-Lubbers als de meest voor de hand liggende oplossing beschouwd voor de sanering 
van de sector. De Vakraad wordt alle ruimte gelaten om de problemen in de sector eerst 
zelf te overwinnen (contextueel vertoog). Pas als blijkt dat zelfregulering geen zoden aan de dijk 
zet komen voorstanders van overheidsregulering met technisch-analytische argumentaties op 
de proppen en wijzen op het gebrek aan effectiviteit van de branchemaatregelen. De zelf-
regulerende maatregelen zijn vrijwillig en naleving kan niet worden afgedwongen, zo 
benadrukken zij. 
 
Ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van de ketenaansprake-
lijkheidsregeling naar de confectiesector zet het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) zijn 
overwegingen expliciet uiteen.3 Omdat het kabinet het wenselijk acht om de (omvang van 
de) beschreven misstanden in de branche te bestrijden (contextueel vertoog), omdat de bran-
chemaatregelen niet afdoende zijn (technisch-analytisch vertoog), en omdat de verschillende 
uitvoerings- en opsporingsdiensten over een ontoereikend instrumentarium beschikken 
(technisch-analytisch vertoog), komt het kabinet met het voorstel om de bestaande ketenaan-
sprakelijkheidsregeling (1982) zodanig aan te passen, dat deze ook feitelijk van toepassing 
wordt in de confectiesector. Het kabinet baseert zich op de ervaring dat het aansprakelijk 
stellen van degenen die voordeel hebben met het werken met malafide ondernemers een 
effectief middel is gebleken om malafide praktijken te bestrijden. Volgens het kabinet zal de 
aanpassing van de ketenaansprakelijkheidsregeling voor betere mogelijkheden zorgen voor 
de fiscus en de Bedrijfsverenigingen om de verschuldigde loonbelasting en premies volks-
verzekeringen te innen. Op deze wijze hoopt het kabinet het zwartwerken in de confectie-
ateliers aanzienlijk terug te dringen (technisch-analytisch vertoog). En, zo verwacht het kabinet 
voorts, met het aanverwante g-rekeningensysteem zal de onderaannemer minder mogelijk-
heden hebben om de verschuldigde loonbelasting en premieschulden te ontlopen en zal de 

                                                 
3 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 3. 
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hoofdaannemer navenant minder risico voor aansprakelijkstelling lopen (technisch-analytisch 
vertoog).4 
 In de memorie van toelichting wordt benadrukt dat het wetsvoorstel alleen effect 
kan hebben indien controleactiviteiten ten behoeve van heffing en inning van belastingen 
en sociale premies op adequate wijze plaatsvinden (technisch-analytisch vertoog). Eerst moet 
immers worden vastgesteld dat de belastingplichtige met de betaling van belastingen en 
sociale premies in gebreke is, alvorens aansprakelijkstelling overwogen kan worden. De 
bewindslieden wijzen er op dat het risico dat een hoofdaannemer (confectiebedrijf) aan-
sprakelijk wordt gesteld zo groot moet zijn dat dit het bedrijf ervan zal weerhouden met 
een illegaal atelier in zee te gaan; de preventieve werking is het voornaamste oogmerk. 
Toekennen van de juiste prioriteit door uitvoeringsorganen is daarbij een voorwaarde. De 
bewindslieden stellen dan ook dat zij belang hechten aan een goede samenwerking tussen 
de Belastingdienst, de Bedrijfsverenigingen en de opsporingsdiensten. Deze samenwerking 
zal worden geïntensiveerd en verbeterd (technisch-analytisch vertoog). Deze verbetering van de 
uitvoeringspraktijken is een speerpunt in het fraudebestrijdingsbeleid zoals aangekondigd in 
de Miljoenennota 1993. 
 Over de te verwachten effecten van de toepassing van de regeling in de confectie-
sector doen de bewindslieden in de memorie van toelichting indicatieve uitspraken 
(technisch-analytisch vertoog). Zij verwachten dat als gevolg van deze maatregelen een deel van 
de confectieateliers legaal zal worden, een deel naar het buitenland zal vertrekken, een deel 
haar activiteiten zal staken en een deel op oude voet zal trachten door te gaan. Voor de 
laatste categorie achten zij controle noodzakelijk. Zij veronderstellen dat het effect op de 
legale productie gering is, hoewel zij enige uitbreiding niet uitsluiten. Verder verwachten zij 
dat als neveneffect van de maatregel het aantal illegale werknemers in Nederland zal dalen. 
Zij benadrukken vooral de preventieve werking van het voorstel. Hoewel de bewindslieden 
erkennen dat het ramingen en schattingen zijn met een tentatief karakter, komen zij zelfs 
met indicatieve cijfers en aantallen op de proppen. Met de getallen wekken zij de suggestie 
dat de regeling de schatkist behoorlijk wat geld kan opbrengen aan belasting- en premie-
opbrengsten: 
 

‘De loonsom van de illegale confectie-industrie kan slechts met ruime marges worden 
geraamd. Bij de berekeningen is uitgegaan van een illegale loonsom van 200 miljoen gulden 
op een totale jaaromzet van 400 à 600 miljoen gulden. Volgens globale indicaties bedraagt 
het uurloon in de illegale confectie-industrie thans gemiddeld 8 gulden per uur ofwel 16 000 
gulden per jaar. Op basis van deze tentatieve raming gaat het derhalve om een illegaal 
arbeidsvolume van 12 500 personen. 
Verondersteld is dat door de voorgestelde maatregel het inkomen voortaan zal uitkomen op 
het niveau van het wettelijk minimumloon. Bij een overgang van het totale illegale arbeids-
volume van 12 500 personen naar de legale confectie zou bij een gemiddelde belasting- en 
premieplichtige loonsom van 31 470 gulden (niveau 1992) het af te dragen bedrag aan belas-
tingen en premies 10 000 gulden per persoon bedragen, waardoor de opbrengst hiervan met 
125 miljoen zou kunnen toenemen. Dit laatste is echter niet reëel, omdat zoals vermeld een 
belangrijk deel van de illegale activiteiten zal verdwijnen. Er is om die reden uitgegaan van 
een additionele opbrengst aan belastingen en premies van 10 000 gulden die wordt betaald 
door 4000 personen. Op basis van deze uitgangspunten is de meeropbrengst aan door loon-
confectie-ateliers af te dragen premies en belastingen door de te treffen maatregel tentatief 
geraamd op 40 miljoen gulden. Gelet op de relatief lage lonen in de desbetreffende confectie-

                                                 
4 Om te voorkomen dat in het geval van onderaanneming ‘doorgestorte gelden’ aan het g-rekeningencircuit wor-
den onttrokken, wordt het g-rekeningenbesluit met ingang van 1 oktober 1991 aangescherpt (Staatscourant 1991, 
nr. 105; Staatscourant 1991, nr. 112; Kamerstukken II, 1990-1991, 21 998, nr. 2, p. 31). 
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ateliers is uitgegaan van een verhouding tussen premiebaten en baten loonbelasting van 2:1. 
Het geraamde bedrag van 40 miljoen gulden aan meeropbrengst is derhalve verdeeld in bijna 
27 miljoen gulden aan premies en ruim 13 miljoen gulden aan loonbelasting.’5 

 
Gesuggereerd wordt dat de ketenaansprakelijkheidsregeling de overheid veertig miljoen 
gulden zou opleveren. Het betreft hier een cijfermatige onderstreping van een technisch-
analytisch vertoog. De verantwoording van deze becijfering is uitermate mager en de raming 
uitermate tentatief. Maar de betrokken bewindslieden van SZW en de parlementariërs 
willen er graag in geloven, omdat het hen ontslaat van een discussie waar elders op de 
begroting dit bedrag moet worden bezuinigd.6 
 In de memorie van toelichting benadrukt het derde kabinet-Lubbers vooral dat met 
de regeling de effectiviteit en efficiëntie van de strijd tegen malafide praktijken toenemen. 
De argumentatie ligt meer op het niveau van technische verificatie, dan op het niveau van 
situationele rechtvaardiging. Dat er iets moet worden ondernomen tegen de malafide prak-
tijken in de loonconfectie staat voor het derde kabinet-Lubbers al direct na zijn aantreden 
vast. 
 De Vakraad voor de Confectie-industrie heeft stevige kritiek op het wetsvoorstel en 
formuleert deze voornamelijk op het vertoogniveau van technische verificatie. Kort na de 
presentatie van het Plan van Aanpak (1993) schrijft de Vakraad voor de Confectie-industrie 
aan de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid in de confectiesector 
onvoldoende mogelijkheden biedt om de illegale confectieateliers doelmatig aan te pakken 
(technisch-analytisch vertoog). De branche benadrukt dat andere wegen daartoe meer geschikt 
zijn.7  
 Allereerst wil de Vakraad wachten met de invoering van de ketenaansprakelijkheids-
regeling tot hieraan ook een opdrachtgeversaansprakelijkheid wordt gekoppeld. De 
Vakraad zou graag zien dat de beide regelingen tegelijkertijd ingevoerd zouden worden. 
 In de tweede plaats betwijfelt de Vakraad de effectiviteit van het wetsvoorstel 
keten-aansprakelijkheid. Daarbij voert hij als bezwaar aan dat het g-rekeningensysteem in 
de sector niet toereikend zou zijn. Immers, het g-rekeningensysteem veronderstelt een 
conti-nuïteit in de bedrijfsvoering. En juist aan die continuïteit ontbreekt het bij malafide 
confec-tieateliers, aldus de Vakraad (technisch-analytisch vertoog). 
 In de derde plaats geeft de Vakraad aan dat de invoering van de ketenaansprakelijk-
heidsregeling ‘een enorme administratieve rompslomp’ met zich mee zou brengen. Daarbij 
wordt verwezen naar de zogenaamde overmakingsovereenkomst, die partijen dienen over-
een te komen wanneer zij gebruik willen maken van het g-rekeningensysteem. De confec-
tiebranche vreest dat de bonafide bedrijven aan de hand van de ketenaansprakelijkheids-
regeling worden opgescheept met extra administratieve lasten, terwijl illegale bedrijfjes 
allerlei mogelijkheden hebben om aan de wet te ontsnappen, bijvoorbeeld via buitenlandse 
tussenhandelaren (technisch-analytisch vertoog). 
 In de vierde plaats stelt de directeur van de Vakraad dat ook bij invoering van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling opsporing en vervolging onontbeerlijk blijven. Met de 

                                                 
5 Memorie van toelichting, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 3. pp. 9-10. De bewindslieden nemen aan dat er 
8.500 banen verloren gaan als gevolg van toepassing van de ketenaansprakelijkheidsregeling in de confectiesector. 
Reeds kort na de aankondiging van de branchemaatregelen in 1989 stellen de DIA en het GAK dat de overheid 
veertig miljoen gulden zou mislopen aan belastingbijdragen en premiebetaling. Dit getal gaat ‘rondzingen’. In de 
toelichting op het voorstel Wijziging Ketenaansprakelijkheid komt men ook op veertig miljoen gulden aan gederf-
de belasting- en premiebetaling. Zowel de Vakraad als het kabinet lijken zich op dezelfde ‘raming’ van het GAK 
en de DIA te baseren. 
6 Interview met de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld (1989-1993) d.d. 
15-12-1999. 
7 Haagse Courant, 10-02-1993. 
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aansprakelijkheidsregeling alleen zullen atelierhouders niet ineens belastingen en sociale 
premies gaan betalen. Daarbij benadrukt de directeur van de brancheorganisatie dat de 
confectieketen beduidend ingewikkelder is dan een bouwplaats en dat om die reden 
controle moeilijk is. Immers, een atelier kan zich in tegenstelling tot een bouwplaats snel 
verplaatsen (technisch-analytisch vertoog).8 
 Ten slotte brengt de voorbereiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling de Vak-
raad ertoe zelf een alternatief systeem voor het g-rekeningensysteem te ontwikkelen. In 
opdracht van de Vakraad ontwikkelen de Rabobank en de belastingadviseurs Deloitte & 
Touche een model voor een zogeheten clearinghouse. Alle betalingen in de branche zou-
den via deze instantie moeten verlopen. Deze instantie zou tevens de benodigde premies en 
belastingen moeten inhouden. De sector beoogt op deze manier de problematiek aan te 
pakken zonder het g-rekeningensysteem. De directeur van de Vakraad licht het voorstel als 
volgt toe: 
 

‘Via een clearinghouse, een soort confectiebank, willen we bereiken dat de belastingen en 
premies over een bestelde partij kleding al vooraf worden betaald. Daardoor kan een 
opdrachtgever gevrijwaard worden van aansprakelijkheid voor eventuele wanbetaling door 
zijn leverancier.’9 

 
De Vakraad verwacht dat het draagvlak in de branche voor het clearinghouse volledig zal 
zijn. Maar het is de vraag of daarvan werkelijk sprake is.10 
 De directeur van de Fenecon stelt voor dat deelnemers aan de clearinghouse-
constructie in aanmerking zouden moeten komen voor een keurmerk ofwel een bewijs 
voor goed gedrag. Een clearinghouse zou volgens hem veel effectiever zijn dan de beoogde 
ketenaansprakelijkheidsregeling, welke laatste in zijn ogen omslachtig en arbeidsintensief is. 
Hij acht deze regeling bovendien ontoereikend omdat de Belastingdienst alleen bedrijfs-
controles mag uitvoeren tussen acht uur ’s morgens en zes uur ’s avonds. De directeur 
verwacht dat met een clearinghouse nauwelijks hogere kosten zijn gemoeid dan met de 
ketenaansprakelijkheidsregeling (technisch-analytisch vertoog). Wel verwacht hij van de overheid 
een forse bijdrage.11 
 Aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid 
in de Eerste Kamer stuurt de Vakraad een brief aan de senaat met opnieuw een uiteen-
zetting over zijn standpunt.12 Met dit (laatste) offensief hoopt de Vakraad parlementariërs 
en bewindslieden voor zijn standpunt te winnen. De staatssecretarissen van Sociale Zaken, 
Financiën en Justitie juichen de eigen initiatieven van de branche van harte toe, maar zij 
laten zich allerminst remmen in hun eigen voornemens. In het weerleggen van de kritiek 
van de Vakraad bedienen de bewindslieden zich van een technisch-analytisch vertoog met 
elementen van een contextueel vertoog. De invoering van de ketenaansprakelijkheid be-
schouwen zij als een tussenstap in de richting van invoering van een opdrachtgeversaan-
sprakelijkheidsregeling. De twijfels van de Vakraad over de effectiviteit van de ketenaan-
sprakelijkheid worden door het kabinet niet gedeeld. Om zijn risico te beperken zal een 
aannemer van zijn onderaannemer eisen dat hij in het bezit is van een g-rekening. En zo 
bevordert een g-rekening de preventieve werking, aldus het kabinet (technisch-analytisch 
vertoog). Ook over een toename van de administratieve rompslomp maken de bewindslieden 
zich niet erg druk. Hoewel zij enige toename van administratieve lasten niet uitsluiten, 

                                                 
8 Kamerstukken I, 1993-1994, 22 958, nr. 110a/110c; Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
9 Elseviers Weekblad, 07-08-1993. 
10 Kamerstukken I, 1993-1994, 22 958, nr. 110a/110c. 
11 ANP/GPD, 29-05-1993. 
12 Kamerstukken I, 1993-1994, 22 958, nr. 110a/110c. 
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vinden zij dat de administratieve lasten beperkt blijven. Immers, het vergt in de ogen van 
het kabinet niet zoveel extra activiteiten om de gegevens van een aannemingsovereenkomst 
ook in een overmakingsovereenkomst op te nemen (technisch-analytisch vertoog). De bewinds-
lieden vinden dat een verdere vertraging van de invoering van de ketenaansprakelijkheid in 
de confectiesector moet worden voorkomen, en dat met de aanpak van zwart werken in de 
confectiesector daadwerkelijk een begin moet worden gemaakt. Latere invoering van het 
wetsvoorstel zou een fiks besparingsverlies opleveren (technisch-analytisch vertoog). De be-
windslieden vinden voorts dat het voorstel voor een clearinghouse los kan staan van de 
wettelijke maatregelen. Volgens de bewindslieden kan de door de Vakraad voorgestelde 
constructie alleen effectief functioneren wanneer er ook een aansprakelijkheid is voor de 
opdrachtgever in de confectiesector (technisch-analytisch vertoog). De minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid acht het van belang dat de branche ook zelf verantwoordelijk-
heid neemt om het verschijnsel zwart werk aan te pakken (contextueel vertoog) en juicht een 
actieve opstelling van de branche toe. Daarbij benadrukt de bewindspersoon dat overheids-
organen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de aanpak van malafide praktijken 
(contextueel vertoog). Aan de suggesties van de Vakraad wordt grotendeels voorbij gegaan en 
met ingang van 1 februari 1994 is de ketenaansprakelijkheidsregeling ook van toepassing op 
de confectiesector. 
 De Amsterdamse wethouder Economische Zaken en Minderhedenbeleid denkt dat 
een clearinghouse contraproductief werkt. ‘Het betekent een loodzware bureaucratie die 
alleen maar extra geld kost. En je moet wel een extra cursus volgen om alle regels te begrij-
pen’ (technisch-analytisch vertoog).13 
 
Opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling 
 
Hoewel het derde kabinet-Lubbers sterk de effectiviteits- en efficiëntieoverwegingen van 
de ketenaansprakelijkheidsregeling benadrukt, plaatst het kabinet daar reeds bij de eerste 
aankondiging ook vraagtekens bij. Immers, het kabinet betwijfelt of de aannemer in alle 
gevallen voldoende verhaal zal bieden. Verder kan de regeling eenvoudig worden ontlopen 
wanneer een opdrachtgever direct aan een atelier opdrachten verstrekt, op die manier het 
bestaan van een keten omzeilt en zo de toepasbaarheid van de ketenaansprakelijkheids-
regeling ontloopt. Ook blijven met het huidige wetsvoorstel de (groot)winkelbedrijven 
buiten schot. In deze twijfels schuilt een technisch-analytisch vertoog. 
 In verband met deze twijfels vraagt het kabinet zich af in hoeverre het gewenst zou 
zijn ook de opdrachtgever in meer gevallen aansprakelijk te kunnen stellen. Een inter-
departementale werkgroep onder voorzitterschap van Justitie, onderzoekt sinds oktober 
1991 de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor invoering van een opdrachtgevers-
aansprakelijkheid in de confectiebranche.14 Dit levert een concreet wetsvoorstel op. Het 
voorstel wordt voornamelijk beargumenteerd op het niveau van technische verificatie. De 
regeling wordt geacht een oplossing te bieden voor de tekortschietende ketenaansprakelijk-
heid nu een langere keten, met inbegrip van de opdrachtgever, onder de aansprakelijkheids-
regeling komt te vallen. 
 De bewindslieden doen ook uitlatingen over de mogelijke effecten van een 
opdracht-geversaansprakelijkheidsregeling. Zij verwachten dat ten gevolge van het 
wetsvoorstel opdrachtgevers meer gebruik zullen maken van bonafide producenten en 
meer bedrijven ertoe zullen overgaan correcte bedragen aan belastingen en sociale premies 
                                                 
13 Zie Elseviers Weekblad, 07-08-1993; de volgende wethouder Economische Zaken is een voorstander van een 
clearinghouseconstructie. 
14 Tevens kondigt het kabinet aan de werkingssfeer van de verleggingsregeling in de omzetbelasting te willen 
uitbreiden. 



 161

af te dragen. Met invoering van de regeling krijgen nu ook opdrachtgevers, naast 
hoofdaannemers en aannemers, er belang bij om na te gaan of hun wederpartij bonafide is. 
De preventieve werking van de regeling wordt opnieuw benadrukt. Maar erkend wordt dat 
een dergelijke preventieve werking mede door de inspanningen van de uitvoeringsorganen 
bewerkstelligd zal moeten worden.15 
 De bewindslieden verwachten dat de regeling een verdere marktverstoring zal voor-
komen doordat malafide bedrijven verdwijnen. Doordat de malafide producenten hun 
werkzaamheden staken wordt enerzijds verwacht dat de productie door bonafide confecti-
onairs zal stijgen. Anderzijds wordt ervan uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de produc-
tie naar andere landen zal verschuiven. 
 Erkend wordt dat de verschillende gedragseffecten zich moeilijk laten kwantificeren 
en dat slechts tentatieve ramingen mogelijk zijn. Over de omvang van de malafide confec-
tieateliers alsmede over de mogelijke effecten van de ketenaansprakelijkheid voor onder-
aannemers bestaat onzekerheid. Niettemin wordt ook voor de opdrachtgeversaansprake-
lijkheid een raming van de financiële effecten gepresenteerd.16 Deze raming sluit aan op de 
becijfering van de inkomsten die van de invoering van de ketenaansprakelijkheidsregeling 
worden verwacht.17 De extra belasting- en premieopbrengst van de maatregel ketenaan-
sprakelijkheid is geraamd op veertig miljoen gulden per jaar.18 Nu wordt verwacht dat 
opdrachtgevers als gevolg van het wetsvoorstel opdrachtgeversaansprakelijkheid minder 
opdrachten verstrekken aan malafide ondernemers (ten faveure van de bonafide producen-
ten). Hierdoor wordt de feitelijke opbrengst verwacht niet veertig miljoen gulden te 
bedragen, maar ongeveer een kwart daarvan, te weten tien miljoen gulden. Vanwege de 
relatief lage lonen in de confectieateliers en de invloed van de afdrachtsvermindering lage 
lonen voor werkgevers, gaat men ervan uit dat de geraamde opbrengst van tien miljoen 
gulden bijna geheel uit premiebaten bestaat. In deze cijfermatige toelichting schuilt een 
technisch-analytisch vertoog. Maar evenals bij de verdediging van de ketenaansprakelijkheids-
regeling is de cijfermatige onderbouwing ook in dit geval niet meer dan een tentatieve 
schatting. 
 Omdat de regeling verstrekkende gevolgen heeft voor de economische 
bedrijvigheid neemt het zoeken naar een voor het gehele bedrijfsleven geschikte en 
technisch uitvoerbare vrijwaringsregeling lange tijd in beslag. Uiteindelijk stemt de Eerste 
Kamer pas in 2003 in met het wetsvoorstel. 
 
Handhavingsinitiatieven 
 
In het midden van de jaren tachtig beschouwen de betrokken diensten enige controle op 
belastingfraude, steunfraude en illegale tewerkstelling als een geschikte oplossing voor de 
problematiek in de loonconfectie. Zij zien het als hun taak om met beperkte controles en 
invallen iets te ondernemen tegen de wildgroei van malafide praktijken op het eigen 
beleidsterrein (contextueel vertoog). Door enigszins samen te werken bij de controleacties 
wordt getracht de effectiviteit en efficiëntie van de aanpak van malafide praktijken te 
bevorderen (technisch-analytisch vertoog). Vanwege de ondoorzichtige structuur in de confectie-
sector, een ontoereikend juridisch instrumentarium en de beperkte inzet van personeel bij 
de opsporingsdiensten leveren de invallen teleurstellende ervaringen. Om die reden wordt 
dan ook van verdere controles afgezien tot 1989 (technisch-analytisch vertoog). 

                                                 
15 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3, p. 7-8. 
16 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3, pp. 17-18; Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5, p.6. 
17 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 3; Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 3. 
18 Zie hierboven de bespreking van de eerste-orde argumentaties inzake de ketenaansprakelijkheidsregeling. 
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Aan de DIA wordt sinds 1987 de controle op de naleving van de Wet Arbeid Buitenlandse 
Werknemers (WABW) toevertrouwd. De DIA beschouwt de tewerkstelling van illegalen in 
de Amsterdamse loonconfectie als ongeoorloofde uitwas waar hij graag korte metten mee 
zou willen maken (contextueel vertoog), ware het niet dat de dienst zijn capaciteit daartoe vol-
strekt ontoereikend beoordeelt (technisch-analytisch vertoog). De DIA ijvert voor capaciteits-
uitbreiding om mede de overtreding van de WABW in de loonconfectie aan te pakken. 
Vanaf 1989 schroeft de DIA zijn controleactiviteiten in de ateliers enigszins op. Uitbreiding 
van de DIA sluit aan bij de beide beleidsprioriteiten van het derde kabinet-Lubbers, te 
weten de intensivering van het fraudebestrijdingsbeleid en het ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van illegalen. De politieke gezagsdragers constateren daarbij dat de handhaving van 
de WABW een cruciale sleutel vormt in de aanpak van fraude (technisch-analytisch vertoog). De 
DIA ziet zijn roep om capaciteitsuitbreiding dan ook gehonoreerd en gaat vanaf begin 
jaren negentig de handhaving van de WABW actiever ter hand nemen (contextueel vertoog). 
Van een beperkt technisch-analytisch vertoog is sprake wanneer de DIA stelt dat méér capaciteit 
tot minder illegale tewerkstelling in de loonconfectie zal leiden en wanneer de DIA aan-
geeft de efficiëntie te bevorderen in samenwerking met andere instanties. 
 In het Plan van Aanpak (1993) wordt voorgesteld om de controle- en opsporings-
activiteiten ten aanzien van de confectieateliers aanzienlijk te intensiveren. Hierbij wordt 
beargumenteerd dat meer invallen door een ruimer bemand samenwerkingsverband van 
controlerende en opsporende organisaties de malafide praktijken in de branche zullen 
reduceren. Ook een intensievere multidisciplinaire samenwerking en het verhogen van de 
strafmaat voor illegale tewerkstelling worden geacht bij te dragen aan een grotere efficiëntie 
van dergelijke operaties (technisch-analytische argumentatie). 
 
Overige kabinetsmaatregelen voor de bestrijding van confectiefraude 
 
De kabinetsmaatregelen (in het Plan van Aanpak) omvatten onder meer de uitbreiding van 
de ketenaansprakelijkheidsregeling, de invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheid 
en een intensivering van de controle- en opsporingsactiviteiten, zoals die hierboven zijn 
behandeld. Ook lanceert het kabinet nog andere voorstellen, die gericht zijn op het inper-
ken van de vraag naar illegaal geproduceerde confectiekleding of het bemoeilijken van de 
niet-legale productie. Deze voorstellen worden alle – op summiere wijze – bepleit met ar-
gumenten op het niveau van situationele rechtvaardiging. Argumentaties op het niveau van de 
technische verificatie ontbreken nagenoeg. Zo wordt voorgesteld de betrouwbaarheid van 
de registratie in het handelsregister te bevorderen. Maar over de invulling van dit voorstel 
ontbreken nadere aanwijzingen. En wat de effectiviteit is van de regeling in relatie tot de 
loonconfectie blijft al helemaal in het ongewisse. Het voorstel om de aanvoerlijnen te be-
moeilijken wordt eerst onderzocht en blijkt vervolgens op praktische gronden niet haal-
baar. De eenmalige actie van de Belastingdienst inzake de boekhoudverplichtingen wordt 
gepresenteerd als een geschikt instrument om de belastingontduiking in kaart te brengen. 
De effectiviteit en efficiëntie van de maatregel worden niet beargumenteerd. Evenmin zijn 
technisch-analytische argumentaties aan te treffen bij de suggestie om opdrachtgevers aan 
te pakken wegens schuldheling. 
 
Waarmerk 
 
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer pleit voor de invoering van een waarmerk om de 
confectiesector te saneren. Maar de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, Financiën en Justitie wijzen het voorstel af. Volgens hen geeft een waarmerksysteem 
alleen informatie over de plaats waar de kleding gemaakt is en is het slechts een binnen-



 163

lands systeem dat bijzonder fraudegevoelig is. Bovendien zou controle op de fabrikanten-
nummers noodzakelijk zijn. En dergelijke controle-inspanningen beoordelen zij als erg 
omvangrijk in vergelijking met het doel.19 Afwijzing van het voorstel tot invoering van een 
waarmerk wordt derhalve gecommuniceerd op het niveau van technische verificatie. De effec-
tiviteit en efficiëntie worden in twijfel getrokken. 
 
 
6.2.2 BPX1-redenering en eerste-orde argumentaties 
 
(Tijdelijk) gedogen 
 
In de pleidooien voor gedogen (in de vorm van onder meer het Amsterdamse gedoog-
beleid, een nadruk op overlastbestrijding in de handhavingssfeer en een zogeheten time-out) 
schuilt een contextueel vertoog. Technisch-analytische argumentaties zijn afwezig. 
 
Ondersteuning bedrijvigheid 
 
Ondersteuningsinitiatieven door de gemeente Amsterdam worden beargumenteerd met een 
contextueel vertoog. Argumentaties op het niveau van technische verificatie ontbreken. 
 
Zelfregulering 
 
Achter de kritiek van het IOT dat zelfregulerende maatregelen tot verslechtering van de 
omstandigheden en toename van de illegale praktijken zouden leiden, schuilt een mager 
technisch-analytisch vertoog. Immers, de verslechtering wordt beschouwd als een ongewenst 
neveneffect. 
 
Opdrachtgeversaansprakelijkheid 
 
In het pleidooi voor een opdrachtgeversaansprakelijkheid door het SKIKA, XminY, 
Stichting Opstand en het IOT schuilt primair een summier technisch-analytisch vertoog. 
 
(Tijdelijke) legalisering 
 
De vele suggesties voor (tijdelijke) legalisering gaan alle vergezeld van een contextueel vertoog. 
Argumentaties op het niveau van technische verificatie ontbreken. 
 
Kritiek op aanpak van problematiek in de confectiesector 
 
Het IOT bekritiseert de ‘razzia’s’, de negatieve beeldvorming van de bedrijvigheid in de 
confectieateliers en de rol van de vakbeweging. Ook roept het IOT op om Turkse confec-
tiebedrijven te erkennen als een gesprekspartner, om een samenhangend pakket van maat-
regelen ter verbetering van de Turkse confectie en om het tegengaan van discriminatie door 
banken. In dit commentaar schuilt een contextueel vertoog in samenhang met elementen van een 
technisch-analytisch vertoog. De maatregelen worden bekritiseerd, zowel wat betreft doelen, 
inzet van middelen en neveneffecten. 

                                                 
19 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993. 
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6.2.3 BPX2-redenering en eerste-orde argumentaties 
 
Intensivering van aanpak illegale tewerkstelling 
 
Intensivering van de aanpak van illegale tewerkstelling wordt verdedigd met een contextueel 
vertoog. Verondersteld wordt dat een aanpak van illegale tewerkstelling positief uitwerkt in 
een branche als de loonconfectie waar veel illegalen werken. Waar het kabinet de aanpak 
van illegale tewerkstelling beschouwt als een cruciale sleutel in de aanpak van fraude is ook 
sprake van een technisch-analytisch vertoog. 
 
Scholing en arbeidsbemiddeling in de loonconfectie 
 
Het project dat in het kader van het Vakraadsbeleid in 1989 wordt opgezet om werklozen 
op te leiden tot confectiemedewerker wordt verdedigd met een contextueel vertoog. Werklozen 
moeten de illegalen in de loonconfectie vervangen, zo luidt de redenering. Het bemidde-
lingsinitiatief van de Arbeidsvoorziening in het midden van de jaren negentig wordt met 
eenzelfde vertoog bepleit. 
 
Stimulering van etnisch ondernemerschap 
 
Pleidooien voor de bevordering van etnisch ondernemerschap op nationaal niveau worden 
niet gekoppeld aan de Amsterdamse bedrijvigheid in de loonconfectie vanwege de ver-
meende malafide praktijken aldaar (contextueel vertoog). 
 
 
6.2.4 BPY-redenering en eerste-orde argumentaties 
 
Bescherming van arbeid 
 
De sociaal-democraten op nationaal niveau en de werknemersgeleding in de Vakraad 
menen aanvankelijk dat bescherming van de factor arbeid geboden is, ook in de Amster-
damse loonconfectie (contextueel vertoog). Maar dergelijke ideeën vinden geen gehoor. 
 
Verplichte binnenlandse aanbesteding en minimum-maakprijzen 
 
Een voorstel voor een verplichte binnenlandse aanbesteding, zoals bepleit door een groep 
atelierhouders, als ook een voorstel van het SKIKA, XminY, Stichting Opstand en een 
groep van atelierhouders om vaste bodemprijzen in te stellen voor de productie van kleding 
worden beide bepleit met een contextueel vertoog. Beide pleidooien ontberen een technisch-
analytische wijze van argumenteren. 
 
Arbeidspool 
 
De Arbeidsvoorziening, de gemeente Amsterdam en de GSD bepreken de mogelijkheden 
voor een arbeidspool. Maar de partijen kunnen het niet eens worden over de financiering 
van de werknemers in de pool in tijden dat er geen werk in de confectie is. De arbeidsvrije 
periode wordt dusdanig groot geacht dat een arbeidspool niet als financieel haalbaar wordt 
beoordeeld (technisch-analytisch vertoog).  
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6.2.5 BQY-redenering en eerste-orde argumentaties 
 
Ondersteuning van de legale confectieproductie 
 
Ideeën om de legale productie van confectiekleding te versterken, zoals die worden aan-
gekondigd in het Plan van Aanpak, worden bepleit met een (mager) contextueel vertoog. 
 
Flexibilisering van de arbeidsinzet 
 
Ook het bevorderen van een meer flexibele arbeidsinzet wordt beargumenteerd met een 
contextueel vertoog. Immers, de voorstanders van flexibilisering menen langs deze weg enkele 
ingrediënten van het succesrecept van de Amsterdamse loonconfectie te kopiëren. 
 
Verlaging minimumloon en werkgeversdeel van sociale premies 
 
Ook het voorstel om het minimumloon in de confectie te verlagen alsmede het voorstel 
om het werkgeversdeel van de sociale premies te verlagen wordt verdedigd met een 
contextueel vertoog. 
 
 
6.2.6 Conclusies inzake eerste-orde argumentaties 
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een beperkt aantal voorstellen nadrukkelijk verge-
zeld gaat van een combinatie van een contextueel en een technisch-analytisch vertoog. Het 
gaat hierbij om de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectie-
sector, het voorstel tot invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling en de 
(intensivering van) controle- en opsporingsinitiatieven. Het zijn alledrie voorstellen die 
(primair) worden verdedigd met een dominante welvaartseconomische redenering. Interes-
sant is dat bij alledrie de voorstellen technisch-analytische vertogen prevaleren boven con-
textuele vertogen. Een technisch-analytische verantwoording wordt blijkbaar noodzakelijk 
beoordeeld als daadwerkelijke formalisering en implementatie van het voorstel nagestreefd 
worden. En nadruk op de technisch-analytische aspecten van de regeling ontslaat de 
gezagsdragers van de veelal meer ingewikkelde contextuele verantwoording. Maar eigenlijk 
is die nadruk op effectiviteit en efficiëntie wel verwonderlijk nu het een sector betreft die 
voor een groot deel in het informele circuit opereert. Immers, dat informele karakter maakt 
doelbereiking en efficiëntie per definitie lastig vast te stellen. Maar in het proces van politie-
ke oordeelsvorming blijken afwegingen van effectiviteit en efficiëntie nu eenmaal hoog te 
scoren. Vooral in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake de uitbreiding van 
de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector zijn in ruime mate overwegingen 
op het niveau van technische verificatie aan te treffen. Deze technisch-analytische argu-
mentaties suggereren evenwel meer ‘zekerheid’ over de instrumentele waarde van de 
regeling dan daadwerkelijk kan worden gegeven. De effectiviteit en de efficiëntie van de 
regeling worden namelijk beargumenteerd aan de hand van de ervaringen die met de 
regeling zijn opgedaan in de bouwsector in de jaren tachtig. De bouwsector en de confec-
tiesector worden klakkeloos aan elkaar gelijk gesteld en daarmee worden ook de effecten 
van de regeling in beide sectoren als vergelijkbaar gesuggereerd. Verder wordt in zowel het 
geval van de ketenaansprakelijkheidsregeling als in het geval van de opdrachtgeversaan-
sprakelijkheidsregeling een technisch-analytisch vertoog geïllustreerd met uitermate tenta-
tief cijfermateriaal. 
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Ook de kritiek van de Vakraad op de ketenaansprakelijkheidsregeling en het pleidooi voor 
invoering van een clearinghouse worden in technisch-analytische termen gevat. De 
bewindslieden bedienen zich in een reactie hierop opnieuw van een technisch-analytisch 
vertoog met elementen van een contextueel vertoog. 
 Ten aanzien van de ketenaansprakelijkheidsregeling, de 
opdrachtgeversaansprakelijk-heidsregeling en de handhavingsinitiatieven worden 
argumentaties op het niveau van tech-nische verificatie breed uitgemeten. Met deze nadruk 
wordt voorbijgegaan aan de explicite-ring van contextuele argumentaties en een debat op 
tweede-orde niveau. 
 
Ook de voorstellen die geënt zijn op een sociale-structuurredenering worden bepleit met 
eerste-orde argumentaties. De opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling wordt op be-
knopte wijze op haar instrumentele merites becommentarieerd. Een invoering van een 
arbeidspool ketst af op magere overwegingen van technisch-analytische aard. Bij de overige 
voorstellen (inzake zelfregulering, gedoogbeleid, ondersteuning van Amsterdamse loon-
confectie, legalisering, kritiek op de aanpak, intensivering van de aanpak van illegale tewerk-
stelling, scholing en arbeidsbemiddeling, bescherming van arbeid, verplichte binnenlandse 
aanbesteding en minimum-maakprijzen, ondersteuning van de legale confectieproductie, 
flexibilisering, verlaging minimumloon en werkgeversdeel van sociale premies) prevaleert 
een (doorgaans uitermate mager) contextueel vertoog, alleen hier en daar gelardeerd met 
een summiere argumentatie op het niveau van technische verificatie. 
 
 
 
6.3 Wijzigingen in tweede-orde redeneringen 
 
Als het gaat om de Amsterdamse confectieateliers volgt een in omvang groeiende coalitie 
een welvaartseconomische redenering. Begin jaren negentig staat een brede coalitie, 
bestaande uit de uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie, het derde kabinet-
Lubbers, een meerderheid in het parlement, diverse departementen, de DIA, het GAK en 
de Belastingdienst de aanpak van het marktfalen in de confectiesector voor. In de loop van 
de tijd wordt een drietal gerealiseerde oplossingsrichtingen verdedigd met een sociale-struc-
tuurredenering, te weten het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen (BPX2-redene-
ring), het gedoogbeleid door de Amsterdamse driehoek (BPX1-redenering) in de periode 
1983-1993, en het bemiddelingsinitiatief van de Arbeidsvoorziening (BPX2-redenering). 
Maar deze drie oplossingsrichtingen verdwijnen alle van het toneel. 
 Tweede-orde reflectie heeft betrekking op verandering in tweede-orde opvattingen. 
In deze paragraaf ga ik na of het verdwijnen van de oplossingsrichtingen zoals hierboven 
geschetst te herleiden is tot een omslag in de gevolgde tweede-orde redeneringen. Vervol-
gens neem ik in dit verband ook nog twee andere situaties onder de loep. Tevens geef ik 
aan onder welke omstandigheden eventuele tweede-orde reflectie zich voordoet. 
 
In het geval van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen en illegale tewerkstelling 
is sprake geweest van tweede-orde reflectie. Al in een vroeg stadium wordt de problematiek 
van de Amsterdamse loonconfectie door de DIA (en zijn voorganger) beschouwd als een 
probleem van illegale tewerkstelling (AOW-/BPX2-redenering). Maar deze dienst vindt 
aanvankelijk nauwelijks medestanders. Immers, in de jaren tachtig is het (publiekelijk) 
problematiseren van de aanwezigheid van illegalen absoluut not done. Ook op het ministerie 
van Justitie wordt het benoemen van een illegalenprobleem angstvallig vermeden. Zelden 
worden de aanwezigheid en de concentratie van illegalen in de sector benadrukt. Over 
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aantallen wordt evenmin publiekelijk gespeculeerd. Verder is uitzetting van illegalen in 
politiek opzicht een volslagen taboe. Kortom, in de publieke opinie genieten illegalen een 
zekere bescherming; aanpak van illegaal verblijf en illegale tewerkstelling is nauwelijks aan 
de orde. Maar hierin komt verandering als het derde kabinet-Lubbers serieus werk maakt 
van de intensivering van de fraudebestrijding (AOW-redenering) en de ontmoediging van 
illegaal verblijf (BPX2-redenering). De intensivering van de fraudebestrijding wordt ingege-
ven door bezuinigingsoverwegingen. In tijden van recessie is de overheid meer geneigd 
acht te slaan op een welvaartseconomische redenering dan op een sociale-structuur-
redenering (vgl. Bobrow & Dryzek 1989). De DIA krijgt met beide beleidsprioriteiten een 
belangrijke impuls. Het kabinet beschouwt de aanpak van illegale tewerkstelling namelijk als 
een cruciale schakel in de fraudebestrijding. In de publieke opinie echter wordt de illegalen-
problematiek – zeker tijdens de eerste regeringsjaren van dit kabinet – nog met fluwelen 
handschoenen aangepakt. De DIA en het Haagse interdepartementale samenwerkings-
verband dat de beleidsmaatregelen ten aanzien van de confectieateliers voorbereidt, lopen 
dan ook voorop om de problematiek in de Amsterdamse loonconfectie te conceptualiseren 
als een situatie van frauduleuze regelovertreding en oneigenlijke concurrentie (AOW-redene-
ring) in plaats van als een illegalenprobleem (BPX2-redenering). Op deze wijze wordt de nog 
altijd gevoelige materie van de illegale tewerkstelling gedepolitiseerd en kan een debat over 
de illegalenproblematiek zo goed mogelijk worden ontlopen. Dat ook de illegalen te maken 
krijgen met de aanpak van de fraude wordt als een neveneffect gepresenteerd. De aanpak is 
immers niet op illegalen gericht. Deze strategie werkt. Langs de aanpak van de confectie-
fraude slaat een grote coalitie de handen ineen. Over illegalen wordt nauwelijks meer 
gerept; de aanpak van illegale tewerkstelling verwordt tot een functioneel onderdeel van de 
aanpak van fraude. Het illegalenprobleem is zo voldoende ‘verpakt’. Het is derhalve vooral 
het aantreden van het derde kabinet-Lubbers dat met de prioritering van fraudebestrijding 
én ontmoediging van illegalen tweede-orde reflectie ten aanzien van de confectieproblema-
tiek mogelijk maakt. Een welvaartseconomische formulering in termen van fraude is een 
strategische zet om voor de aanpak van de confectieateliers politiek draagvlak te genereren 
en de gevoeligheden ten opzichte van illegalen in de publieke opinie zo goed mogelijk uit 
de weg te gaan. Nu maakt juist die publieke opinie ten opzichte van illegalen vanaf najaar 
1992 een opmerkelijke ontwikkeling door. Als op 4 oktober 1992 een vrachtvliegtuig 
neerstort in de Amsterdamse Bijlmermeer komt de thematiek van illegalen uitvoerig in het 
nieuws. Naar aanleiding van de ramp worden gedupeerde illegalen opgeroepen om zich te 
melden bij het Amsterdamse bevolkingsregister teneinde in aanmerking te komen voor een 
verblijfsvergunning. Voorts verschijnen op het televisiescherm ‘lange rijen illegalen’ die een 
legale status hopen te krijgen. Naar aanleiding van die beelden wordt in de media de aan-
wezigheid van illegalen in sterke mate geproblematiseerd. Opmerkelijk is dat waar het 
illegalenprobleem tevoren nog met fluwelen handschoenen werd aangepakt, de publieke 
opinie na de ramp een aanzienlijke wijziging ondergaat ten faveure van intensivering van 
ontmoediging van illegalen (Suurmond 1995). Als gevolg van de ramp komt de illegalen-
problematiek uit de taboesfeer. Het welvaartseconomisch georiënteerde Plan van Aanpak 
voor de confectiefraude wordt een maand na de Bijlmerramp geschreven. In dit document 
is de illegalenproblematiek nog nadrukkelijk gedepolitiseerd. De dominantie van de wel-
vaartsconomisch georiënteerde aanpak van de confectieproblematiek biedt nauwelijks 
openingen voor sociale-structuurredeneringen, al helemaal niet voor argumentaties waarin 
een BPX1-redenering schuilt. In het Haagse ‘handhaverscircuit’ heeft nauwelijks reflectie op 
sociale-structuurredeneringen plaats. Immers, een verbod op regelovertreding zet alle maat-
regelen ten behoeve van illegalen buiten spel. 
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Niet alleen binnen de gelederen van de rijksoverheid maar ook binnen de Amsterdamse 
driehoek heeft tweede-orde reflectie plaats. Het gedoogbeleid van de Amsterdamse drie-
hoek in de periode 1983-1993 verandert onder invloed van de dwingende hand van het 
ministerie van Justitie in een coöperatieve opstelling tegenover de Haagse aanpak van de 
confectiefraude. Hier draagt hiërarchische dwang bij aan tweede-orde reflectie. De Amster-
damse driehoek en de betrokken Amsterdamse wethouder hebben niet geanticipeerd op de 
Haagse welvaartseconomische stoomwals. In weerwil van de Haagse koers hebben de ge-
zagsdragers van de ‘Republiek Amsterdam’ getracht het Amsterdamse gedoogbeleid ook in 
de jaren negentig te continueren. De nadruk op overlastbestrijding was het laatste weerwerk 
tegen de Haagse bedisseldrift. Pas wanneer de Amsterdamse arena zich met de Haagse 
saneringsmolen geconfronteerd ziet, doet de betrokken Amsterdamse wethouder nog een 
laatste poging om de bedrijvigheid te redden wanneer hij voorstelt om een overbruggings-
periode te realiseren voor de niet-bonafide bedrijven. Maar een dergelijk voorstel heeft 
geen schijn van kans in het licht van de om zich heen grijpende welvaartseconomische 
redenering. 
 
Er is nog een derde situatie waarin sociale-structuurbeleid wordt gedomineerd door een 
welvaartseconomische benadering. Hierbij gaat het om de bemiddelingsinitiatieven van de 
Arbeidsvoorziening waarmee getracht wordt legale werklozen aan het werk te helpen in de 
loonconfectie (BPX2-redenering). Aan de hand van de ervaringen met de sector onder-
werpt de Arbeidsvoorziening de betrokken bedrijven aan een screening, waarbij regelconfor-
miteit centraal staat. Een welvaartseconomische redenering domineert daarbij over een 
sociale-structuurredenering. 
 
Hierboven heb ik een drietal gevallen beschreven waarin beleid dat op een sociale-structuur-
redenering is geïnspireerd plaats maakt voor beleid dat op welvaartseconomische leest is 
geschoeid. Ook zien in een tweetal gevallen actoren af van hun voorstellen die vergezeld gaan 
van een sociale-structuurargumentatie om daarvoor in de plaats een welvaartseconomische 
redenering te volgen. In de eerste plaats betreft het hier de ideeën van de Amsterdamse 
wethouder in de jaren tachtig om de confectieateliers te ondersteunen. Maar door vermoe-
dens over malafide praktijken en het wegvallen van de gesprekspartners ziet hij van onder-
steuning af (dominantie van AOW-redenering over BPX1-redenering). Ook in de jaren 
negentig worden ondersteuningsinitiatieven voorgesteld. Maar als gevolg van twijfels over 
de vermeende malafiditeit van de bedrijven, over de representativiteit van een betrokken 
groepje atelierhouders, over de problemen inzake aansluiting bij de reguliere producenten-
vereniging Fenecon, alsmede door beperkte financiële armslag komen dergelijke ondersteu-
ningsinitiatieven niet van de grond (AOW-redenering domineert over BPX1-redenering). 
 In de tweede plaats heeft tweede-orde reflectie plaats wanneer de betrokken vak-
bondsbestuurder in de Vakraad de wens tot legalisering van de illegale confectiewerk-
nemers (BPX1-redenering) laat vallen en – onder druk van de DIA en bij gebrek aan steun 
van de werkgeversgeleding in de uitgebreide Vakraad – inzet op sanering van de sector. 
Illegale werknemers worden hiermee de facto van belangenbehartiging uitgesloten (AOW-
redenering prevaleert over BPX1-redenering). 
 Volgens de theorie wordt tweede-orde reflectie waarschijnlijker indien belangrijke 
externe gebeurtenissen nopen tot tweede-orde oordeelsvorming, wanneer actoren door 
anderen tot tweede-orde oordeelsvorming worden aangezet, of omdat er (on)aangename 
verrassingen in het spel zijn. In de Amsterdamse casus zien we dat het aantreden van het 
derde kabinet-Lubbers (externe gebeurtenis) het mogelijk maakt dat een brede coalitie de aan-
dacht richt op de aanpak van fraude in de Amsterdamse loonconfectie. De nadruk op 
fraudebestrijding maskeert enigszins de implicaties voor illegalen. Langs de lijn van het 
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Openbaar Ministerie zet de minister van Justitie de Amsterdamse driehoek aan tot tweede-
orde reflectie. En in het geval van de bemiddelingsactiviteiten laten de medewerkers van de 
Arbeidsvoorziening aan de hand van eigen bevindingen een welvaartseconomische redenering 
prevaleren boven een sociale-structuurredenering. In de gemeente Amsterdam wordt van 
ondersteuningsinitiatieven afgezien omdat twijfels overheersen over onder meer de 
vermeende malafide praktijken. De vakbondsbestuurder ziet af van zijn voorstel tot 
legalisering ten faveure van een inzet op sanering omdat hij daartoe wordt aangezet in 
Vakraadverband.
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7 TWEEDE-ORDE REDENERINGEN IN HET BELEID TEN 
AANZIEN VAN DE CONFECTIEATELIERS IN LONDEN IN 
DE PERIODE 1980-1997 

 
 
 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 heb ik laten zien dat ten aanzien van de Amsterdamse 
confectieateliers verschillende oplossingsrichtingen worden bepleit en dat dergelijke plei-
dooien tot verschillende redeneringen zijn terug te voeren. Duidelijk is geworden dat het 
complexe debat in hoofdlijnen te construeren is als een confrontatie tussen een welvaarts-
economische redenering en sociale-structuurredeneringen, waarbij de sociale-structuur-
redeneringen het (uiteindelijk) afleggen tegen een overvleugelende welvaartseconomische 
redenering gericht op de correctie van marktfalen. 
 In het thans voorliggende en het volgende hoofdstuk ga ik in op de vraag waarom de 
ene redenering domineert over de andere. Om die vraag te kunnen beantwoorden zoek ik 
naar institutionele karakteristieken die van invloed zijn op de handelingstheorieën, de rede-
neringen in het bijzonder. Relevant uitgangspunt in deze studie is immers dat de hande-
lingstheorieën en redeneringen niet zweven maar samenhangen met de context waarbinnen 
deze worden gearticuleerd. Centrale vraag die in dit en het volgende hoofdstuk op beant-
woording wacht is: 
 
Welke is de inwerking van de institutionele factor op de onderscheiden handelingstheorieën, de ideaaltypische 
redeneringen in het bijzonder? 
 
Om een antwoord op deze vraag te geven contrasteer ik de ogenschijnlijke vanzelfspre-
kendheden in de Nederlandse casus met de vanzelfsprekendheden in het beleid ten aanzien 
van de confectieateliers in Noordoost-Londen in hetzelfde tijdvak.1 Ik beoog met deze 
exercitie te laten zien hoe ogenschijnlijk voor de hand liggende probleempercepties en 
bijbehorende oplossingsrichtingen in de Nederlandse context als vanzelfsprekend worden 
beschouwd, terwijl die in een andere context, in casu de Britse, allerminst logisch worden 
gevonden. Op deze manier wordt het unieke karakter van de Nederlandse benadering van 
de confectieateliers geëxpliciteerd. 
 De analyse van achterliggende redeneringen in de Britse casus is eenvoudiger van 
karakter dan de analyse van de redeneringen in de Nederlandse casus. In het laatste geval 
traceer ik zowel de redeneringen in het gevoerde beleid als ook de redeneringen achter 
diverse aangedragen alternatieve oplossingsrichtingen die nooit in beleid zijn gerealiseerd. 
In de Britse casus daarentegen neem ik alleen het gevoerde beleid in beschouwing. Daarbij 
komen enkele alternatieve oplossingsrichtingen zijdelings aan bod. Deze nadruk op gerea-
liseerd beleid volstaat om de vanzelfsprekendheden in de Nederlandse casus te kunnen 
belichten. 
 In de hoofdstukken 7 en 8 doe ik verslag van het perspectief verruimende ‘uitstapje’ 
naar Groot-Brittannië. In hoofdstuk 7 beschrijf ik de tweede-orde redeneringen in het 
beleid van de centrale overheid (paragraaf 7.1), de lokale overheid (paragraaf 7.2 en 7.3) en 
de redeneringen die de werknemers- en werkgeversorganisaties volgen (paragraaf 7.4). 
Vervolgens ga ik kort in op enkele controle- en opsporingsinitiatieven (paragraaf 7.5). Ten 
slotte volgt een beknopte samenvatting van de tweede-orde redeneringen in de Britse casus 
(paragraaf 7.6). In hoofdstuk 8 belicht ik de invloed van de institutionele factor. 

                                                 
1 Zie paragraaf 1.3 voor enkele kerngegevens van de Britse casus en een toelichting op de selectie van deze 
contrastcasus. 
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7.1 Tweede-orde redeneringen en de centrale overheid 
 
In deze paragraaf bespreek ik in de eerste plaats de dominantie van de vrijemarktfilosofie 
tijdens het Tory-regime (paragraaf 7.1.1), enige sociale-structuurredeneringen in de sfeer 
van sociale vernieuwing (paragraaf 7.1.2) en een sociale-structuurredenering op het terrein 
van de promotie van etnisch ondernemerschap (paragraaf 7.1.3). 
 
 
7.1.1 Vrijemarktfilosofie prominent tijdens het Tory-regime 
 
In 1979 komt Thatcher aan de macht. Deze overgang van een Labour- naar een Tory-
regering markeert een grote koerswijziging die gepaard gaat met een fikse economische 
crisis (big slump in 1979-1982). Het sociale beleid is vanaf dat moment geïnspireerd op 
Victoriaanse waarden. Dat wil zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat mensen competitief en 
zelfredzaam zijn, meer dan coöperatief en gericht op de gemeenschap (Bobrow & Dryzek 
1989: 77). De algemene regeringsfilosofie van het conservatieve bewind (1979-1997) 
propageert de vrijemarkteconomie en de verplaatsing van kapitaal naar die locaties waar 
arbeid het goedkoopst is. Daarbij weigert het Tory-bewind enige vorm van industriebeleid; 
steun voor (herstructurering van) industriële bedrijvigheid is uitgesloten. Het credo van 
Thatcher is ‘produce as cheap as possible’ en daarmee beoogt zij eveneens ‘cheap labour’ in 
Groot-Brittannië. Ondernemerschap wordt toegejuicht. Een vrijemarktfilosofie prevaleert. 
In de retoriek van het pleidooi voor een vrije markt en een beperkte overheidsrol is een 
welvaartseconomische redenering te herkennen (AOW-redenering). Een welvaartseconomi-
sche visie staat in sterk contrast met de sociale-structuurredenering van het voorgaande 
Labour-regime. Om de welvaartseconomische visie op het niveau van de rationele keuze te 
realiseren beoogt het Tory-bewind een breuk te creëren met de diverse op bescherming van 
arbeid georiënteerde arrangementen die onder het voorgaande Labour-regime zijn gereali-
seerd en een wijziging te bewerkstelligen in de sociale verhoudingen ten gunste van kapitaal 
en ondernemerschap. Daartoe worden aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd in de 
sociaal-economische sfeer, worden van meet af aan initiatieven genomen om de macht van 
vakbonden aan banden te leggen en wordt sterk ingezet op deregulering. Zodoende volgt 
het Tory-regime op het niveau van systeemondersteuning eveneens een sociale-structuur-
redenering waarbij de factor kapitaal meer ruimte wordt gegund ten koste van de factor 
arbeid. Hierbij wordt aandacht besteed noch aan een betere verdeling tussen arbeid en ka-
pitaal noch aan aspecten van in- en exclusie (BQY-redenering). De voorstanders van een 
vrije markt volgen derhalve een AOW-/BQY-redenering. 
 Gedurende de jaren tachtig beschouwt de centrale overheid de productie van textiel 
en kleding als zogeheten ‘sunset industries’ omdat deze bedrijvigheid geacht wordt geheel 
en al te verdwijnen naar lagelonenlanden. Het overheidsbeleid is te typeren als ‘managing, 
not reversing the process of industrial decline’ (Totterdill 1997: 2; zie ook Taplin & Winter-
ton 1996; Totterdill & Zeitlin 1989). Deze top-down visie wordt in de jaren tachtig gelo-
genstraft door lokale ontwikkelingen waarbij productiebedrijven in de confectie wel degelijk 
levensvatbaar of zelfs succesvol blijken te zijn. Deze revival blijkt voort te komen uit een 
toegenomen vraag naar flexibel en snel te leveren hoogmodische kleding. Maar deze onver-
wachte dynamiek in de kledingproductie, zoals in Noordoost-Londen, resulteert niet in een 
gewijzigde overheidsopstelling. De nadruk op een vrijemarktdynamiek blijft in stand en in-
dustriebeleid blijft afwezig (AOW-redenering).2 

                                                 
2 In de jaren tachtig is in internationaal verband van een ‘vrije markt’ in de confectiesector geen sprake. De Britse 
confectiesector geniet dan aanzienlijke bescherming tegen importen uit lagelonenlanden door het 
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Alleen in de tweede helft van de jaren negentig lijkt het Department of Trade and Industry 
(DTI) meer belangstelling voor de kledingindustrie aan de dag te leggen. De aandacht gaat 
daarbij vooral uit naar het fashion-element. Bij het DTI is men wars van subsidiëring. Dat 
wordt beschouwd als een ‘artificial input’ en als een ‘distortion in economy’ en daarin komt 
geen verandering.3 In deze argumentatie schuilt een welvaartseconomische redenering 
(AOW-redenering). Wel ziet het ministerie ruimte om in te zetten op de verbetering van de 
marketing van confectiebedrijven. Daartoe worden relaties tussen producenten en toeleve-
ranciers bevorderd en de exporten aangemoedigd (elementen van een BQY-redenering). 
 
 
7.1.2 Sociale-structuurredeneringen op het domein van het sociale 

vernieuwingsbeleid 
 
In de jaren tachtig wint de retoriek ten faveure van het midden- en kleinbedrijf in het 
algemeen aan betekenis, en geleidelijk aan gaat ook de centrale overheid erkennen dat 
lokale actie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf noodzakelijk is. Hieraan wordt 
vorm gegeven in de context van het zogeheten Urban Programme, de Urban Development 
Corporations en de Task Forces. Het Department of Environment (DoE) is achter deze 
initiatieven de drijvende kracht. In dit verband wordt nauw samengewerkt met de betrok-
ken lokale overheden. Via deze kanalen worden gelden naar het midden- en kleinbedrijf 
gesluisd. Veel van deze assistentie is erg algemeen van karakter. Alleen sporadisch wordt 
deze steun specifiek gericht op de bevordering van het concurrentievermogen van industri-
ele sectoren, bijvoorbeeld in het geval van de Fashion and Clothing Resource Centres in 
Groot-Brittannië (gefinancierd onder de Urban Programme). Maar in wezen wordt weinig 
aandacht besteed aan de confectiesector. Dat is overigens niet verwonderlijk omdat deze 
programma’s in de eerste plaats gericht zijn op ‘urban regeneration’ en niet op het verbete-
ren van het concurrentievermogen van economische sectoren. Terwijl dit type ‘industrie-
beleid’ langs de weg van de ‘regeneration policies’ de lokale overheid enige expertise en 
ervaring lijkt op te leveren blijft de centrale overheid verder passief ten aanzien van de 
confectiesector (Totterdill 1997: 16).4 
 Ook in de jaren negentig wordt het sociale vernieuwingsbeleid (regeneration policies) 
voortgezet onder andere namen en met nieuwe – zij het bescheiden – potten geld (Single 
Regeneration Budget). Willen regio’s, stadsdelen (boroughs) of wijken voor dergelijke gelden 
in aanmerking komen, dan moeten zij zich bij de centrale overheid zodanig presenteren dat 
zij op een hoge plaats op de ‘misery league’ worden geplaatst. Zij moeten daarbij een plan 
indienen waarin zij aangeven op welke wijze zij de geschetste problematiek het hoofd wil-
                                                                                                                                               
Multivezelakkoord uit 1974. Dergelijke handelsbeperkingen zijn geïnitieerd om de overheid de gelegenheid te 
bieden actief in te grijpen in de confectiesector die sinds het midden van de jaren zeventig in een drastisch her-
structureringsproces is verwikkeld. De Britse overheid heeft de importbeperkingen evenwel nooit aangegrepen 
om actief in te grijpen in de confectie-industrie (Chisolm, Kabeer, Mitter & Howard 1986). Door het zogeheten 
Silberston Report uit 1984 (met de subtitel: The Multi-Fibre Arrangement and the UK Economy) voelt de Britse regering 
zich gesteund om binnen de EEG een grotere liberalisering van de handel te bepleiten. Daarmee breidt de filoso-
fie van ‘free market politics’ zich uit naar de internationale confectiehandel. Vanaf 1994 wordt het Multivezel-
akkoord ‘uitgefaseerd’. 
3 Interview met een medewerker van het Department of Trade and Industry, Textiles, Clothing & Footwear Unit, 
Londen d.d. 12-11-1997. 
4 In de jaren tachtig worden diverse ondersteuningsinitiatieven ondernomen door de rijksoverheid ten behoeve 
van kleine bedrijven zoals de Loan Guarantee Scheme, de Enterprise Allowance Scheme, beurzen in het kader 
van Local Enterprise Agency schemes en beurzen voor scholing in het kader van Training for Enterprise Scheme. 
Stimulering van de werkgelegenheid in de ‘inner cities’ wordt vormgegeven in het kader van programma’s als Ur-
ban Aid en Urban Challenge. Hoewel met deze initiatieven niet specifiek wordt beoogd om de confectie-industrie 
te stimuleren, illustreren ze in ieder geval een klimaat waarin (kleinschalige) bedrijvigheid wordt toegejuicht. 
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len bieden. De centrale overheid honoreert voorts een aantal van dergelijke verzoeken van 
regio’s, boroughs, of buurten. Dit sociale vernieuwingsbeleid is relevant voor de confectie-
industrie voorzover (delen van) de betrokken boroughs in de prijzen van deze regeneration-
gelden vallen en een deel hiervan aanwenden ten behoeve van de (etnische) bedrijvigheid in 
de confectieateliers. In de stadsdelen Hackney en Haringey worden dergelijke regeneration-
gelden ingezet voor initiatieven in de loonconfectie. De regeneration-initiatieven gaan door-
gaans vergezeld van een sociale-structuurredenering, waarbij aandacht wordt besteed aan 
een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en (groot)kapitaal ander-
zijds (BP-redenering). In sommige gevallen worden daarbij aspecten van in- en exclusie 
benadrukt; in andere gevallen is een dergelijk perspectief afwezig (zie paragraaf 7.3). 
 In 1991 roept het Department for Employment and Education (DfEE) de 
zogeheten Training & Enterprise Councils (TECs) in het leven om daarmee de hoge 
werkloosheid te bestrijden. De TECs richten zich allereerst op het opzetten van 
scholingsprogramma’s voor jonge en langdurig werklozen. In de tweede plaats worden 
kleine bedrijven ondersteund.5 De concrete activiteiten in de sfeer van 
bedrijfsondersteuning worden door de enkele jaren later ingestelde Business Links ter hand 
genomen.6 Ingezet wordt op het verbeteren van de concurrentiepositie van lokale 
bedrijven, niet door directe financiële ondersteuning, maar door allerhande vormen van 
advisering. TECs en Business Links ondersteunen bedrijven bij diverse knelpunten. Het 
hangt evenwel van de lokale invulling van de werkzaamheden af of deze organisaties 
specifieke initiatieven ondernemen met betrekking tot de loon-confectie-industrie. De 
TECs en Business Links beogen vooral de bevordering van de lokale werkgelegenheid en 
volgen derhalve een sociale-structuurredenering, waarbij nadrukkelijk een betere verdeling 
tussen arbeid en kapitaal wordt bepleit (BP-redenering). Of ook aandacht wordt besteed aan 
aspecten van in- en exclusie is afhankelijk van het specifieke project en de visie van de 
betrokken medewerkers. 
 Op het terrein van scholing en bedrijfsondersteuning nemen de TECs in wezen een 
deel van de verantwoordelijkheid van de lokale overheden over. Een goede samenwerking 
op dit vlak tussen lokale overheden en TECs is niet vanzelfsprekend.7 Maar de Haringey 
Council en de North London TEC slaan de handen ineen en genereren een interessant 
project ter ondersteuning van de lokale confectiebedrijven (zie paragraaf 7.3.2). 
 
 
7.1.3 Een sociale-structuurredenering inzake de promotie van etnisch 

ondernemerschap 
 
Reeds in de jaren zeventig is er enige aandacht voor ethnic business ownership in het Verenigd 
Koninkrijk. Maar deze aandacht raakte in een stroomversnelling door de urban disorders in 

                                                 
5 Training & Enterprise Councils (TECs) zijn private organisaties. Niettemin worden ze voor 98 procent gefinan-
cierd door de overheid. De overheid stelt het budget vast; de TEC bepaalt de wijze waarop de gelden worden 
besteed. De meeste financiering komt van het Department for Education and Employment (DfEE). Voor de 
bedrijfsondersteuning ontvangt de TEC nog een beperkte bijdrage van het Department for Trade and Industry 
(DTI). Verder dingt de TEC mee naar regeneration-gelden en Europese subsidies (Objective 2). Door middel van 
scholing worden werklozen gestimuleerd aan het werk te gaan. De nadruk komt geleidelijk aan iets meer te liggen 
op bedrijfsondersteuning maar de middelen daarvoor zijn beperkt (interview met de Head of Strategic Develop-
ment, North London Training & Enterprise Council, Londen d.d. 16-12-1997; gesprek met Bob Townley, voor-
malig medewerker van de London Economic Policy Unit, South Bank University d.d. 17-10-1997). 
6 De Business Links zijn opgezet met overheidsfinanciering met het oogmerk spoedig te opereren als verzelfstan-
digde adviesbureaus. 
7 Interview met de Head of Strategic Development, North London Training & Enterprise Council, Londen d.d. 
16-12-1997. 
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1981, met name de rellen in Brixton, en de officiële reactie erop in de vorm van het spraak-
makende Scarman-rapport. Eén van de belangrijkste aanbevelingen van het Scarman-
rapport over Brixton was dat ‘business ownership and selfemployment should be 
promoted among African Caribbean and African communities in order to avoid the 
perpetuation in this country of an economically dispossessed black population’ (Scarman 
1981). Dit beleid spoort geheel en al met de entrepreneurial Zeitgeist van dat moment. 
 Over de veronderstelling die Scarman lanceert, namelijk dat ondernemerschap een 
positieve mogelijkheid biedt voor zwarte individuen en zwarte gemeenschappen, bestaat 
een brede concensus. Bovendien is er een soort gedeeld gevoel dat het officiële beleid 
gericht moet zijn op het wegnemen van discriminatoire barrières, met name in de sfeer van 
leningen en financiering, om zodoende een weg te banen voor het ondernemerspotentieel 
van deze gemeenschappen (Barrett, Jones & McEvoy 1996; Reeves & Ward 1984).8 Gedu-
rende de jaren tachtig wordt het beeld van het Aziatische commerciële succes verder gecul-
tiveerd door een stroom van pers en media, die de aandacht vestigt op het succes van 
Aziatische ondernemers. De aandacht voor etnisch ondernemerschap bij de rijksoverheid 
resulteert in de instelling van het Ethnic Minority Business Initiative (EMBI) en instelling 
en medefinanciering van diverse andere organisaties, zoals de North London Business 
Development Agency. De politieke retoriek ten faveure van etnisch ondernemerschap lijkt 
nooit specifiek in verband te zijn gebracht met de etnische bedrijvigheid in de confectie-
ateliers in Londen. Het is evenwel mogelijk dat de organisaties die opgericht zijn ten 
behoeve van het bevorderen van etnisch ondernemerschap incidenteel ook etnische 
ondernemers in de loonconfectie in Londen hebben ondersteund.9 
 In het beleidsinitiatief gericht op de stimulering van etnisch ondernemerschap 
schuilt een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept uitdrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen enerzijds arbeid en kleinkapitaal en 
ander-zijds (groot)kapitaal, en waarbij tevens gepleit wordt voor de inclusie van 
autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (BPX1-redenering).10 
 
 
 
7.2 Een bevlogen sociale-structuurredenering van de Greater London 

Council 
 
Kort na het aantreden van Thatcher wint Labour de lokale verkiezingen voor de Greater 
London Council (GLC). Kort daarop is er sprake van een ‘coup’ binnen Labour en grijpt 
de linker vleugel onder leiding van Ken Livingstone de macht over de GLC (1981).11 Deze 
linkse ‘factie’ binnen Labour bestaat uit de generatie ’68 die zeer teleurgesteld is over de 

                                                 
8 Ongeveer tegelijkertijd met het voorbereiden en verschijnen van het Scarman-rapport en geïnitieerd door Ward 
en Reeves (1980) is er een golf van empirische onderzoekingen die zich bezighoudt met de vraag waarom er maar 
zo weinig zwarte ondernemers zijn. 
9 Volgens de directeur van de North London Business Development Agency kunnen ook atelierhouders gebruik 
hebben gemaakt van de diensten van zijn organisatie (interview met de Business Management Consultant, Execu-
tive Director, North London Business Development Agency d.d. 31-10-1997). 
10 In een studie naar de ideologische processen inzake etnisch ondernemerschap bekritiseert Gilroy (1987) de 
ondersteuningsintentie achter de bevordering van etnisch ondernemerschap. Hij concludeert dat ‘black business 
policy’ in het kielzog van het Scarman-rapport deel uitmaakt van een ‘law and order’ agenda en beschouwd moet 
worden als het criminaliseren van de ‘African Caribean community’. Het Scarman-rapport versluiert volgens 
Gilroy de gedachte dat kleine bedrijven een handige manier zijn om mensen van de straat te houden. 
11 Wanneer eind jaren zeventig Labour aan de macht is op nationaal niveau komt de GLC in handen van de 
Tories. Wanneer de conservatieve premier Thatcher aan de macht komt stemmen de inwoners van Londen voor 
een Labour-stadsbestuur. 
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koers van de partij. Deze generatie wil de gedaante van het kapitalisme veranderen en daar-
toe de institutionele macht van de GLC aanwenden. Nadat Livingstone in de periode 1981-
1983 het ambtelijk apparaat heeft bemensd is vanaf 1983 binnen de GLC een ploeg ambte-
naren aan het werk die inspiratie put uit diverse experimenten in andere steden, zoals het 
Fabianisme, Rood Wenen in het interbellum en Rood Bologna. Livingstone en zijn mede-
werkers streven een ‘municipal socialism’ na dat verder reikt dan een ‘wij versus zij’ (arbeid-
kapitaal) houding en gericht is op een mooiere wereld. Zij beschouwen de rol van de over-
heid als ‘in and against the market’. Daarnaast ontlenen zij nog enig gedachtengoed aan 
‘affirmative action’ naar Amerikaans model (Panayiotopoulos 1992). In korte tijd lanceren 
zij boekwerken aan ideeën (zie bijvoorbeeld de omvangrijke London Industrial Strategy uit 
1984). 
 In het begin van de jaren tachtig loopt de werkloosheid in Londen in korte tijd 
sterk op; in 1985 heeft Londen 400.000 werklozen. De eerste zorg voor de GLC is dan ook 
om goed betaalde werkgelegenheid te creëren. ‘Restructuring for labour’ zo luidt de slogan 
van Robin Murray die aan het hoofd staat van de GLC. Op nationaal niveau is de overheid 
georiënteerd op ‘cheap labour’. En juist voor lage kwaliteitsproductie en goedkope arbeid 
wil de GLC een alternatief formuleren. De confectiesector beschouwt de GLC als één van 
de kernsectoren waar ‘restructuring for labour’ gestalte moet worden gegeven. Voor het 
verkrijgen van financiële ondersteuning worden voorwaarden gesteld. Betrokken bedrijven 
moeten garanties bieden voor de werkgelegenheid onder vrouwen en etnische minder-
heden, toegangsrecht verschaffen aan de vakbond en ervoor zorgen dat een minimum aan 
sociale rechten wordt gewaarborgd. 
 Om zijn ideeën zoveel mogelijk te realiseren benut de GLC een bepaling in de Local 
Government Act op basis waarvan de GLC zelfstandig inkomsten kan genereren.12 Deze in-
komsten worden beheerd door de Greater London Enterprise Board (GLEB). De GLEB 
wordt geacht met de lokale overheidsgelden direct richting bedrijven te kunnen opereren, 
aandelen te kopen, dan wel bedrijven geheel en al op te kopen teneinde de werkgelegenheid 
te behouden. 
 Over de noodzaak iets aan de torenhoge werkloosheid te doen bestaat grote eens-
gezindheid. Maar de meningen zijn verdeeld over de wijze waarop de slogan ‘restructuring 
for labour’ gestalte moet krijgen. Binnen de GLC zijn de diverse discussies en menings-
verschillen te herleiden tot twee belangrijke geschilpunten over de te volgen strategie.13 
 Het eerste geschilpunt betreft de vraag of individuele bedrijven gesteund moeten 
worden of dat er gewerkt moet worden aan een gezamenlijke infrastructuur (zoals de 
Fashion Centres). Alleen die bedrijven zouden ondersteuning kunnen krijgen die goede 
lonen betalen en er goede arbeidsomstandigheden op na houden. In de praktijk is dit 
standpunt echter niet gemakkelijk vol te houden. Immers, bij sluiting van een confectie-
bedrijf komen de vakbonden om hulp vragen. Maar als de GLEB in het noodlijdende 
bedrijf investeert met collectieve middelen is daarmee nog niet het probleem opgelost dat 
het bedrijf nu juist alleen met betaling van lage lonen en het verwaarlozen van de arbeids-
omstandigheden blijkt te kunnen overleven. Zeitlin en Best suggereren in dit verband het 
theoretische concept flexible specialisation als uitgangspunt te laten dienen in de wijze waarop 
beleidmakers met de bedrijvigheid in de confectie moeten omgaan. In een in wetenschaps-
kring beschreven model van flexible specialisation concurreren bedrijven niet langer op prijs 
maar op kwaliteit. Kleine bedrijven en gekwalificeerde, flexibele arbeidskrachten worden 
daarbij beschouwd als kenmerkend voor een productiefase na het tijdperk van 
                                                 
12 Het gaat hier om de ‘two-penny rate’, een heffing op eigendom van inwoners van Londen die feitelijk fungeert 
als een soort herverdelingsmechanisme. 
13 Interview met de voormalige Head of Employment and Welfare Unit binnen de Industry and Employment 
Section in de GLC d.d. 10-12-1997. 
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massaproductie (Best 1990; Piore & Sabel 1984; Sabel & Zeitlin 1985).14 Kenmerkend is de 
sociale ‘embeddedness’ van productie; dankzij verzameling en uitwisseling van informatie 
over de sociale infrastructuur is productie in kleine en op elkaar afgestemde eenheden 
mogelijk. Het hele idee van flexible specialisation is geïnspireerd op een regio in Italië waar de 
economische ordening tussen het begin van de jaren zeventig en het midden van de jaren 
tachtig goed blijkt te werken. Dat wordt ook wel ‘the Third Italy’ genoemd. Het betreft niet 
het noorden, noch het zuiden, maar juist een regio in het midden van Italië: Emilia-
Romagna (Best 1990: 203-226). Het gaat in dit derde Italië om de productie van kleding, 
lederwaren en schoenen in kleine familiebedrijven, ingebed in een sociale infrastructuur, 
voorzien van collectieve faciliteiten en diensten, zoals banken, training, marketing en 
technologieontwikkeling ten behoeve van de afzonderlijke bedrijfjes.15 Zeitlin en Best zien 
in de loonconfectie-industrie in Londen vanwege haar lokale structuur het concept flexibele 
specialisatie geïllustreerd. Immers, het gaat om een conglomeraat van vele kleine en 
flexibele bedrijven. Als enige verschil met het derde Italië constateren zij het ontbreken van 
ondersteunende faciliteiten in de sfeer van productverbetering, technologische innovatie en 
marketing. Daarom suggereren zij dat beleid gericht zou dienen te zijn op het creëren van 
intermediaire structuren (zoals Fashion Centres) om gezamenlijke marketing en 
technologische ontwikkeling te realiseren. Het concept flexible specialisation vindt ingang bij 
de GLC en gaat vergezeld van een pleidooi voor versterking van de gezamenlijke 
infrastructuur voor de kleine confectiebedrijven. Dit pleidooi is in de eerste plaats 
ingegeven door werkgelegenheidsmotieven. In het samenlevingsconcept wordt derhalve 
expliciet aandacht besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal 
enerzijds en grootkapitaal anderzijds zonder dat aandacht wordt besteed aan aspecten van 
in- en exclusie (BPY-redenering). Wat de vooruitstrevende beleidsmakers in de GLC 
bovendien inspireert is dat de lokale overheid in het derde Italië in ruil voor versterking aan 
de infrastructuur de ondernemers verplichtingen jegens de werknemers en de gemeenschap 
afdwingt (GLC 1985; Mackintosh & Wainwright 1987; Murray 1987: 87-112; Zeitlin 1992). 
Hier is sprake van een redenering, waarbij de verbetering van de positie van arbeid ten 
aanzien van de positie van kapitaal centraal staat zonder dat aspecten van in- en exclusie 
aan de orde zijn (BPY-redenering). 
 Een tweede controverse binnen de GLC betreft de omvang van de bedrijven die 
voor ondersteuning in aanmerking komen. Het hoofd van de GLC Murray is in beginsel 
voorstander van de ondersteuning van de grotere bedrijven omdat het volgens hem 
waarschijnlijk is dat hier hogere lonen worden betaald (BPY-redenering). Anderen zijn van 
mening dat een dergelijke handelswijze ‘racist’ is en dat juist de kleine en veelal ‘etnische’ 
bedrijven in aanmerking dienen te komen voor ondersteuning (BPX1-redenering). Officieel 
is het beleid meer georiënteerd op ondersteuning aan de grotere bedrijven (BPY-redenering). 
In de praktijk richt men zich echter op kleine ‘etnische’ bedrijven omdat die daar het 
meeste behoefte aan hebben (BPX1-redenering). Bij de oplossing van dit dilemma wordt 
eveneens uitkomst geboden door het concept flexible specialisation. Immers, conform dit con-

                                                 
14 Hirst & Zeitlin (1989) suggereren dat wanneer de productiecycli korter worden en de mode regelmatig 
verandert ook grotere confectiebedrijven flexibeler zullen moeten opereren. Het concept van flexible specialisation 
herbergt in wezen ook het idee van het klassieke industrial district (Marshall 1890). Een industrial district is een 
geografische agglomeratie van kleine en middelgrote bedrijven in een bepaalde sector waar het 
concurrentievermogen van bedrijven samenhangt met een hoge mate aan samenwerking en afhankelijkheid 
(Totterdill 1997). 
15 In Emilia-Romagna is sprake van drie vormen van dienstverlening (Totterdill 1997). Ten eerste administratieve 
diensten (bijvoorbeeld boekhouding, verzekeringen en juridische dienstverlening); ten tweede sector-specifieke 
initiatieven (bijvoorbeeld sectorale ‘resource centres’ die assistentie verlenen inzake ‘computer-aided-design’ en 
‘computer-aided-manufacturing’, marketing, technische ondersteuning en training); ten derde specialistische 
dienstverlening (bijvoorbeeld inzake product- of procesontwikkeling). 
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cept wordt geen directe steun verleend aan afzonderlijke kleine bedrijven, maar gaat het om 
herstructurering van de gehele sector met daarbinnen aandacht voor ‘etnische’ kleine be-
drijven en ‘cooperatives’. Zo wordt het realiseren van flexible specialisation niet alleen met een 
BPY-redenering maar ook met een BPX1-redenering verdedigd (BPY-/PPX1-redenering). 
 Flexible specialisation is dus het gevleugelde begrip geworden in pleidooien voor 
lokaal ondersteuningsbeleid ten aanzien van de confectieateliers. Maar de enthousiaste 
ideeën blijven steken in retoriek.16 Voor de kleine en flexibel opererende confectiebedrijven 
wordt geen specifiek beleid gevoerd. Om ook maar iets van een ‘Third Italy’ te realiseren 
wordt gedacht aan Fashion Centres, maar oprichting van dergelijke centra weet de GLC 
niet te realiseren. Wel blijft flexible specialisation vanaf dat moment een centraal concept in 
het beleidsdebat over de loonconfectie in Londen. Ver in de jaren negentig wordt het 
concept zelfs weer nieuw leven ingeblazen op nog ‘lokaler’ niveau (zie paragraaf 7.3.1). 
 De vloed aan ideeën in kringen van de GLC wordt in de weerbarstige werkelijkheid 
niet gerealiseerd. Daaraan liggen een viertal redenen ten grondslag. In de eerste plaats zitten 
eigenaren van confectiebedrijven niet echt te wachten op bemoeienis van werknemers of 
de lokale overheid, veelal omdat sprake is van regelovertreding (GLC 1985: 135). 
 In de tweede plaats wordt in de plannen en ideeën nauwelijks rekening gehouden 
met het feit dat de dynamiek in de confectie-industrie nu eenmaal primair gehoorzaamt aan 
de internationale verdeling van arbeid en kapitaal. De mogelijkheden voor de lokale 
overheid worden stelselmatig overschat. 
 In de derde plaats worden de ideeën van de GLC niet gerealiseerd omdat de 
betrok-ken GLC-medewerkers in wezen niet voldoende begrip hebben van de ‘social 
embedded-ness of the industry’. Zij hebben in het algemeen goede contacten met de 
vakbond maar allerminst met de werknemers in confectiebedrijven.17 
 In de vierde plaats heeft de GLC slechts zeer kort de tijd gehad om zijn uiterst 
bevlo-gen plannen vorm te geven. Thatcher ziet het als een persoonlijke missie om de 
macht van de GLC te breken en kondigt in 1984 de afschaffing van de GLC aan. In 1986 is 
de af-schaffing een feit. Daarmee wordt Londen de eerste hoofdstad in de wereld waar 
geen stadsbestuur (meer) bestaat, maar waar de besturing direct door de centrale regering 
ter hand wordt genomen.18 Gedurende de korte tijd van leven die de GLC is beschoren 
wordt in wezen een praktijk gebezigd van ‘muddling through’. Met gelden van de GLEB 
worden bedrijven ondersteund. Maar van de sterk ideologisch getinte aspiraties komt 
weinig terecht; in de betrokken bedrijven verandert weinig. Er worden campagnes 
georganiseerd om ‘good employers’ te creëren, werkgevers te stimuleren om eerlijke lonen 
uit te betalen, goede arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen en raciale en 
seksediscriminatie tegen te gaan, ook in het geval van uitbesteding. De GLC verhuurt 
bedrijfsruimte die eigendom is van de Council aan kledingbedrijven en pretendeert daarmee 
invloed uit te kunnen oefe-nen. Medewerkers van de GLC gaan op bezoek bij bedrijven, 
trachten betaling van goede beloningen te realiseren, laten posters ophangen om de 
werknemers te informeren over hun rechten (vooral als de arbeidsomstandigheden te 
wensen overlaten) en delen een zo-geheten ‘good employers’ booklet’ uit. Met deze directe 
                                                 
16 Opmerkelijk is dat het concept flexible specialisation in beleidskringen zo warm wordt onthaald in een periode dat 
eigenlijk niemand nog echt denkt dat de confectieproductie is te redden (interview met de voormalige Head of 
Employment and Welfare Unit binnen de Industry and Employment Section in de GLC d.d. 10-12-1997). 
17 Interview met de voormalige Head of Employment and Welfare Unit binnen de Industry and Employment 
Section in de GLC d.d. 10-12-1997. 
18 Na de verkiezingsoverwinning van Labour in mei 1997 wordt besloten om Londen te voorzien van een Greater 
Londen Assembly en een gekozen burgemeester (beide met beperkte bevoegdheden). Ken Livingstone, de oude 
Labour leider van de GLC, wordt gedwongen om als onafhankelijke kandidaat verkiesbaar te zijn en wint de ver-
kiezingen. Zijn overwinning dankt hij aan zijn oppositie tegen de privatisering van de London Underground en 
aan het feit dat veel inwoners van Londen zijn weerwerk aan premier Thatcher hebben gewaardeerd. 
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pogingen om de arbeidsomstandig-heden te verbeteren staat de GLC echter machteloos 
omdat sancties ontbreken. De GLC introduceert wel gesubsidieerd openbaar vervoer voor 
de inwoners van Londen. Maar het ‘industriebeleid’ van de GLC zet weinig zoden aan de 
dijk tegen de structurele problemen in de confectie-industrie. 
 Na de opheffing van de GLC proberen de ‘Labour led’ boroughs in Londen de cen-
trale overheid nog enig tegenwicht te bieden en richten – op basis van gezamenlijke finan-
ciering – de zogeheten London Strategic Policy Unit op. Na twee jaar wordt dit orgaan 
reeds opgeheven. Binnen deze London Strategic Policy Unit wordt doorgeborduurd op de 
GLC-initiatieven met betrekking tot de kledingbranche en wordt getracht de activiteiten 
van de boroughs op dit terrein te bundelen.19 Veel heeft dit echter niet opgeleverd. 
 
 
 
7.3 Tweede-orde redeneringen en de stadsdeelbesturen in Hackney en 

Haringey 
 
In de periode 1980-1985 zijn de bevoegdheden van de lokale overheid in Londen relatief 
ruim. Op vele terreinen doet de lokale overheid wat de centrale overheid nalaat. Het creë-
ren van werkgelegenheid vormt daarbij een belangrijk spoor. Van de vurige GLC-suggesties 
voor ondersteuning van de loonconfectie is nauwelijks iets terecht gekomen. Interessant is 
het na te gaan wat de local authorities of stadsdeelbesturen in dit verband hebben onderno-
men. In 1985 wordt niet alleen tot opheffing van de GLC besloten maar wordt evenzeer de 
macht van de local authorities ingeperkt. Volgens een informant is Londen na de afschaffing 
van de GLC ‘one big void’.20 In de tweede helft van de jaren tachtig hebben de local authori-
ties te maken met flinke kortingen op hun budget door de centrale overheid. De Tory-
regering stuurt er meer en meer op aan om deze organen te reduceren tot beheerstaken op 
het terrein van huisvesting, diensten, uitkeringen en basisonderwijs. Hieronder schets ik de 
beleidsontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in de boroughs Hackney (7.3.1) en 
Haringey (7.3.2). 
 
 
7.3.1 Sociale-structuurredeneringen in Hackney 
 
In Hackney , doorgaans bestuurd door Labour, is de lokale overheid nauw betrokken bij 
het wel en wee in de confectiebranche. In de jaren zestig werken in Hackney 30.000 men-
sen in de confectie-industrie. In het midden van de jaren negentig zijn dat er nog zo’n 3.000 
tot 4.000. Deze teloorgang is drastisch, maar in dit tijdperk niet ongebruikelijk voor een 
manufacturing industry. Ook andere industriële sectoren in Hackney krijgen flinke klappen te 
verduren. Door de teloorgang van de industriële productie neemt de werkloosheid in Hack-
ney schrikbarende vormen aan. En ook na het reorganisatieproces blijft de werkloosheid 
onverminderd hoog. In de jaren negentig is 20 procent van de beroepsbevolking werkloos. 
 De beleidsambtenaren in Hackney zijn in de jaren tachtig en negentig dan ook pri-
mair gericht op het behoud of de creatie van werkgelegenheid. Voor lokale bestuurders is 
het frustrerend dat de centrale overheid helemaal niets onderneemt voor de confectiesector 
omdat zij veronderstelt dat deze geheel en al zal verdwijnen. In de jaren tachtig doet de 
lokale overheid in Hackney diverse pogingen om het belang van manufacturing in de con-

                                                 
19 Interview met een voormalige medewerker van de GLC en de Greater London Enterprise Board d.d. 19-12-
1997. 
20 Interview met een voormalige beleidsmedewerker van Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997. 
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fectiesector onder de aandacht te brengen van de centrale overheid. Maar de laatste heeft 
daarvoor allerminst belangstelling. De ideeën en onderzoeksrapporten van de GLC in de 
periode 1983-1986 en de London Strategic Policy Unit in de twee jaar erna zijn koren op de 
molen van de betrokken beleidsfunctionaris in Hackney. Maar het feit dat er van die brui-
sende ideeën nauwelijks iets terecht komt ervaart hij wel als teleurstellend.21 
 Binnen Hackney Council (verantwoordelijk voor lokaal beleid in Hackney) wordt in 
het begin van de jaren tachtig een drietal initiatieven ontwikkeld. Ten eerste wordt een zo-
geheten Group Training Association in het leven geroepen, een gezamenlijk initiatief van 
de boroughs Hackney, Haringey en Islington. Omdat de diagnose van de problemen in de 
confectie luidt dat de werknemers vele vaardigheden ontberen wordt een initiatief van de 
grond getild om deze werknemers te trainen. Het initiatief bestaat ongeveer drie jaar en 
eindigt omdat de getrainde werknemers bij andere bedrijven hogere lonen trachten te be-
dingen. Op deze ontwikkeling zitten werkgevers niet te wachten. 
 Een tweede initiatief betreft het Hackney Fashion Centre, een soort expertise-
centrum ten behoeve van de confectieateliers. Er is een showroom met een wisselende 
collectie. Dit initiatief is evenmin een succes omdat de manager van het centrum te weinig 
oog heeft voor de sector als geheel, maar meer interesse heeft voor mode en ontwerpers. 
Daarbij is er weinig samenwerking tussen het Fashion Centre en de Council. Als gevolg van 
bestuurlijke en financiële perikelen wordt het Fashion Centre in 1987 gesloten 
(Panayiotopoulos 1992). 
 Een derde initiatief omvat een ‘financial assistance programme’ gedurende vier tot 
vijf jaar in het begin van de jaren tachtig, waarbij de Hackney Council aan zo’n vijfentwintig 
bedrijven financiële steun verleent. 
 Met de initiatieven die begin jaren tachtig worden ondernomen wordt primair de 
stimulering van de werkgelegenheid beoogd. Hierbij is sprake van een sociale-structuur-
redenering waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere 
verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, zonder dat 
daarbij aandacht wordt besteed aan aspecten van in- en exclusie (BPY-redenering). 
 Dat vele bedrijven zich kunnen onttrekken aan wetten en regels wordt door de 
betrokken beleidsambtenaar slechts gedeeltelijk geproblematiseerd. Een welvaartsecono-
misch perspectief is hem vreemd (AOW-redenering afwezig). Hij beschouwt het als een zaak 
van de National Insurance, de Inland Revenue en het Customs and Excise Department (int 
de betaling van Value Added Tax of BTW) – allerminst als een zaak voor de local authorities 
– om inning van belastingen en sociale premies te realiseren. De lokale overheid controleert 
alleen op het naleven van vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Maar voor vestiging van 
een confectieatelier is geen licentie nodig. Verder beoordeelt deze beleidsfunctionaris de 
Britse immigratiebepalingen als onmenselijk – ‘the government has no heart at all’ – omdat 
er onvoldoende rekening wordt gehouden met gezinshereniging en -vorming. Hij bekriti-
seert het feit dat familieleden vaak gedwongen zijn jarenlang vreemdeling te blijven terwijl 
zij bijvoorbeeld al veertig jaar in Groot-Brittannië verblijven. Illegaliteit als zodanig wordt 
door hem allerminst veroordeeld. Veeleer problematiseert hij uitbuiting van illegalen door 
fabriekseigenaren onder dreiging van uitzetting (BPX1-redenering).22 
 In de tweede helft van de jaren tachtig raken de initiatieven van de Hackney 
Council met betrekking tot de loonconfectie in het slop. De branche heeft een slecht 
imago. Boven-dien trekt de werkgelegenheid weer wat aan waardoor men zich ook op 
andere activiteiten kan concentreren. Het bestaan van de confectieateliers wordt 
geaccepteerd maar voor deze bedrijvigheid wordt geen lokaal beleid gevoerd. Interventie is 

                                                 
21 Interview met een voormalige beleidsmedewerker van Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997. 
22 Interview met een voormalige beleidsmedewerker van Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997. 
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een vies woord geworden, zo vertelt de betrokken beleidsfunctionaris, die het tot ver in de 
jaren negentig betreurt dat hem geen tien miljoen pond ter beschikking wordt gesteld om 
daarmee (alsnog) van de lokale bedrijvigheid een bloeiende confectiebranche te maken met 
goede bedrijfspanden, mogelijkheden om energie te hergebruiken, technologische 
vooruitgang, financierings-mogelijkheden, eigen ontwerpers, managementtraining en goede 
faciliteiten, tegen hogere prijzen. Hij richt zijn pijlen op de centrale overheid die alleen maar 
beleid voert gericht op deregulering en het beheersen van de inflatie en laakt de 
afwezigheid van enige ondersteu-ning door de centrale overheid voor de confectieateliers 
in Londen. Immers, de lokale ont-wikkelingen in de borough logenstraffen in zijn ogen 
overduidelijk het credo van de regering dat er voor confectieproductie geen plaats meer is 
in Groot-Brittannië. Bovendien kan volgens hem geen enkele economie alleen op 
dienstverlening draaien. Maar zijn opvattin-gen over lokaal sectorbeleid worden door zijn 
collega’s binnen de Council niet gedeeld.23 
 Eind jaren tachtig en begin jaren negentig zien de meeste ambtenaren in Hackney 
wel dat er confectieateliers zijn. Maar zij willen geen ondersteuningsinitiatieven 
ondernemen omdat voor de branche nog altijd geen toekomst wordt gezien en omdat de 
branche geken-merkt zou worden door abominabele arbeidsomstandigheden en uitbuiting 
van de werk-nemers. Om deze redenen vinden zij het niet wenselijk om in arbeidsplaatsen 
in de confec-tie te investeren (BPY-redenering). 
 Na afwezigheid van lokaal beleid van nagenoeg een decennium wordt in het 
midden van de jaren negentig in een andere beleidscontext opnieuw aandacht besteed aan 
de con-fectiebranche in Hackney. In het kader van diverse initiatieven tot stedelijke 
vernieuwing (urban regeneration) worden diverse doelen nagestreefd, zoals onder meer de 
verbetering van de leefomgeving, de stimulering van de werkgelegenheid en het tegengaan 
van criminaliteit (zie paragraaf 7.1.2). Het gaat de beleidsfunctionarissen die opereren 
binnen dit beleidsveld dan ook niet primair om het voortbestaan van de 
loonconfectiebranche als zodanig. Maar zij zijn veeleer gebrand op het behoud van 
bestaande en de creatie van nieuwe arbeids-plaatsen of dat nu in de confectie is of elders. 
Op verschillende plaatsen in de borough besteden regeneration officers aandacht aan de 
confectieateliers. Tegen de achtergrond van een stijgende werkloosheid in de jaren negentig 
benadrukken deze beleidsfunctionarissen in mindere mate dan voorheen het ‘sweatshop’-
karakter van de branche en richten zij zich meer op de mogelijkheden wat betreft 
werkgelegenheid. Dat de loonconfectie, die op ster-ven na dood werd verondersteld, nog 
steeds in leven is en zelfs een nieuwe dynamiek lijkt door te maken, beoordelen zij als een 
interessante ontwikkeling. In dit verband worden de volgende initiatieven ondernomen: 
• In Dalston (Hackney) wordt met regeneration-gelden sectoraal beleid ontwikkeld voor 

een zone waar diverse confectiebedrijven opereren, waarbij het concept flexible 
specialization het uitgangspunt vormt (1996-1998).24 

• In Hackney worden met regeneration-gelden grootwinkelbedrijven, waaronder Marks & 
Spencer en Mothercare, uitgenodigd in het voetbalstadion van Arsenal om kennis te 
maken met de lokale confectieproducenten (1996-1997).25 

• In Hackney probeert Business Link buitenlandse kopers in Europa te interesseren voor 
de confectieproductie in Hackney.26 

                                                 
23 Interview met een voormalige beleidsmedewerker van Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997; interview met een 
Economic Policy Analyst op Hackney Town Hall, Central Policy Unit, Strategic Policy & Regeneration Division 
d.d. 13-10-1997. 
24 Interview met een beleidsmedewerker van Dalston City Partnership, Hackney d.d. 30-10-1997. 
25 Interview met een beleidsmedewerker Strategic development regeneration, Regeneration & Partnership Unit, 
Hackney Town Hall d.d. 17-12-1997. 
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• In Hackney worden gelden besteed aan de marketing van de lokale productiebedrijven. 
Eveneens zijn er plannen voor een klein bedrijfsverzamelgebouw op Broadway Market 
(1998).27 

• In Hackney wordt het Courtwayners-college van een facelift voorzien met Europese 
middelen en regeneration-gelden. Dit college is een bekende school voor opleiding in de 
productie van onder meer lederen kleding, schoeisel en tasjes.28 

 
De verscheidene initiatieven zijn primair gericht op de bevordering van werkgelegenheid 
onder de inwoners van Hackney (BPY-redenering). Omdat de borough in etnisch opzicht zeer 
divers is samengesteld streven beleidsfunctionarissen – impliciet – ook de bevordering van 
de werkgelegenheid onder ‘allochtonen’ na. Maar bij de voorbereiding en uitvoering van de 
projecten spreken zij vooral over bevordering van werkgelegenheid van de ‘community’ als 
geheel. Aspecten van in- en exclusie worden niet geëxpliciteerd. Impliciet wordt evenwel 
gepleit voor inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (impliciete BPX1-
redenering). 
 De beleidsfunctionarissen in Hackney die in de jaren negentig initiatieven onder-
nemen jegens de confectiebusiness zijn doorgaans nauwelijks geïnteresseerd in de informe-
le aspecten van de bedrijfsvoering of de verblijfsstatus van de betrokken werkgevers en 
werknemers. Op welvaartseconomisch georiënteerde uitlatingen zijn zij niet te betrappen 
(AOW-redenering afwezig). Alleen een beleidsmedewerker van Dalston City Partnership 
benadrukt dat ondernemers zich in ruil voor overheidssteun moeten houden aan de rege-
lingen in de sfeer van arbeidsomstandigheden en sociale verzekeringen (elementen van een 
AOW-redenering).29 Maar hij voegt daar in één adem aan toe dat het tot problemen kan leiden 
als je te hard hamert op naleving van deze regelgeving. Wel houdt hij vast aan de eis dat 
bedrijven geregistreerd moeten staan voor de betaling van de VAT (BTW) en dat ze de lokale 
belasting betalen die gebaseerd is op de waarde van de bedrijfsruimte (elementen van een 
AOW-redenering). Controles in de sfeer van de belastingen, sociale verzekeringen, arbeidsom-
standigheden en illegale arbeid zijn volgens deze ambtenaar zaken voor de centrale overheid. 
Dat vluchtelingen zonder verblijfsstatus aan het werk zijn wordt door hem niet geproblemati-
seerd. Belangrijker vindt hij het dat dergelijke illegale werknemers niet worden uitgebuit en 
hetzelfde loon krijgen uitbetaald als andere werknemers (BPX1-redenering). 
 Het effect van het ondersteuningsbeleid in Hackney lijkt beperkt. Het geringe 
aantal initiatieven, de beperkte financiële middelen, twijfels over de toekomst van de 
industrie en gebrek aan organisatie in de sector dragen hieraan bij. Het is dan ook zeer wel 
denkbaar dat de terughoudende opstelling van controlerende en opsporende organisaties 
van de rijks-overheid tot het midden van de jaren negentig (zie paragraaf 7.5) de 
economische dynamiek in de confectieateliers meer van dienst is geweest dan de beperkte 
steun door het lokale bestuur. 

                                                                                                                                               
26 Het gaat hier om het project ‘Hackney Enterprise into Europe’ (interview met een beleidsmedewerker Strategic 
development regeneration, Regeneration & Partnership Unit op Hackney Town Hall d.d. 17-12-1997; interview 
met een Policy Analyst, Regeneration & Partnership Unit op Hackney Town Hall d.d. 11-11-1997; interview met 
een beleidsmedewerker van Dalston City Partnership, Hackney d.d. 30-10-1997. 
27 Interview met een beleidsmedewerker Strategic development regeneration, Regeneration & Partnership Unit, 
Hackney Town Hall d.d. 17-12-1997. 
28 Interviews met een tweetal Policy Analysts, Regeneration & Partnership Unit op Hackney Town Hall d.d. 11-
11-1997 en 17-12-1997; interview met een beleidsmedewerker Strategic development regeneration, Regeneration 
& Partnership Unit, Hackney Town Hall d.d. 17-12-1997. 
29 Interview met een beleidsmedewerker van Dalston City Partnership, Hackney d.d. 30-10-1997. 
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7.3.2 Sociale-structuurredeneringen in Haringey 
 
In Haringey wordt medio jaren tachtig voor het eerst iets ondernomen ten aanzien van de 
bedrijvigheid in de lokale confectie-industrie. De traditioneel door Labour bestuurde 
Haringey Council doet pogingen om thuiswerkers te organiseren. Op instigatie van een 
aantal politiek actieve Cyprioten die zich inzetten voor hun gemeenschap, legt de Council 
een lijst aan van thuiswerkers.30 Hiermee beoogt de Council de rechten van thuiswerkers te 
versterken en hun positie te verbeteren. Deze pogingen stuiten op twee knelpunten. In de 
eerste plaats doet zich de ontwikkeling voor dat naarmate deze ‘community activists’ nau-
wer betrokken raken bij de Council ze op grotere afstand van de Cypriotische gemeenschap 
komen te staan. In de tweede plaats stuit de Council op het probleem dat zogauw thuis-
werkers zich organiseren de ondernemer op zoek gaat naar andere thuiswerkers. Hiertegen 
kan de Council weinig beginnen. De Council weet wel te realiseren dat gedurende een 
bepaald deel van de dag thuiswerk met industriële naaimachines niet langer verboden is 
(Panayiotopoulos 1992; Panayiotopoulos & Dreef 2002). 
 De Council in Haringey ondersteunt ook een soort bedrijfsverzamelgebouw met 
activiteiten in de confectiesector.31 De eigenaar is een Grieks-Cyprioot die zeer nauw 
samenwerkt met de lokale overheid in Haringey. In het kader van de Urban Regeneration 
Programme geeft de Council aanzienlijke ‘grants’ aan dit complex. Daarmee worden veer-
tien bedrijfsruimtes aangelegd voor confectiebedrijven, worden allerlei delen van de pro-
ductie samengebracht en worden mogelijkheden gerealiseerd voor gezamenlijk gebruik van 
informatietechnologie en andere faciliteiten. De Economic Development Unit (EDU) van 
Haringey ziet dit initiatief als een uitgelezen voorbeeld van efficiënt gebruik van het Urban 
Aid fonds. Met behulp van de financiering worden 67 banen behouden en 186 banen ge-
creëerd. In één financieel jaar wordt 57 procent van het gehele EDU-budget gespendeerd 
aan dit project (Panayiotopolous 1992: 57). In ruil voor de financiële ondersteuning stelt de 
overheid de voorwaarde dat bedrijven de bereidheid moeten hebben om de ‘Good 
Employers Charter’ van de Council te implementeren. Verder stelt de Council de eis dat de 
vakbonden worden toegelaten. Aanvankelijk wordt de betrokkenheid van de National 
Union of Tailors and Garments Workers (NUTGW) door de werkgevers geaccepteerd. 
Maar wanneer deze bond alsnog de toegang wordt ontzegd ziet de overheid af van verdere 
financiering (Mavrou 1994). In de tussentijd heeft de eigenaar van het bedrijfsverzamel-
gebouw fikse bijdragen ontvangen en een lucratieve business opgebouwd. In het pleidooi 
van de lokale overheid voor het behoud en de creatie van werkgelegenheid schuilt een 
sociale-structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept aandacht wordt besteed 
aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en grootkapitaal ander-
zijds, zonder dat aandacht wordt besteed aan aspecten van in- en exclusie (BPY-redenering). 
Belastingontduiking en het ontbreken van een geldige verblijfstitel worden niet geproble-
matiseerd. Dergelijke vergrijpen worden als aangelegenheden van de centrale overheid 
beschouwd. Een welvaartseconomische redenering is afwezig (AOW-redenering afwezig). 
 Vervolgens wordt bijna een decennium lang geen steun verleend aan de 
bedrijvigheid in de confectie. Twijfels over de sociale omstandigheden in de branche (BPY-
redenering), het ontbreken van vakbondsbemoeienis (BPY-redenering), alsmede de 
veronderstelling dat de binnenlandse productie van kleding geen lang leven meer zou zijn 
beschoren (BPY-redenering) doen beleidsmakers omzien naar andere sectoren om 
werkgelegenheid te stimuleren. 
                                                 
30 Sommigen van deze Cypriotische ‘activisten’ worden ‘councillor’ in Haringey (Panayiotopoulos 1992). 
31 Zowel in de studies van Panyiotopolous (1992, 1993) als Mavrou (1994) wordt verslag gedaan van dit bedrijven-
complex ‘Cleopatra’; interview met een betrokken medewerker van de Strategic Unit, Planning and Communica-
tions, Haringey Council d.d. 20-11-1997. 
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In het midden van de jaren negentig komen de confectieateliers evenwel opnieuw in het 
blikveld van de lokale overheid.32 Het meest pregnante beleidsprobleem van Haringey 
Council vormt werkgelegenheid van de local community. Haringey bestaat uit twee ver-
schillende delen. De westelijke helft is Wood Green, de oostelijke helft is Tottenham. In 
Tottenham is maar liefst 20 procent van de beroepsbevolking werkloos. Landelijk gezien is 
dit het hoogste werkloosheidspercentage.33 In Haringey bestaat 20 procent van de manufac-
turing sector uit bedrijvigheid in de confectiebranche en vele confectieateliers zijn juist in 
Tottenham gevestigd. Hoeveel mensen er precies in deze ‘alternatieve’ economie werken is 
niet vast te stellen. Maar voor de betrokken beleidsfunctionaris is het belangrijk dat in de 
confectie mensen werken die niet voor andere banen in aanmerking komen. Het beleid is 
dus gericht op het behoud of de groei van de lokale werkgelegenheid. En dat beleid wordt 
gevoerd in weerwil van kritische geluiden over lage lonen en winstdaling, en de veronder-
stelling dat de branche op sterven na dood is. De betrokken beleidsmedewerker bekom-
mert zich in de eerste plaats om de werkgelegenheid van de gemeenschap in Haringey. 
Daar wonen vele leden van etnische minderheidsgroepen, te weten vele Turken – zowel uit 
Turks Cyprus als uit Turkije – en Koerden. De meeste Koerden zijn in de jaren negentig als 
politieke vluchtelingen in Groot-Brittannië aangekomen.34 Velen van hen zijn niet in het 
bezit van een officiële vluchtelingenstatus en werken in de loonconfectie. De betrokken 
beleidsfunctionaris beschouwt het in het bijzonder als zijn taak om de werkgelegenheid 
onder leden van de etnische minderheidsgroepen te bevorderen, omdat deze hoger is dan 
onder de ‘witte’ bevolking. Daarbij wil hij zijn aandacht expliciet richten op sectoren zoals 
de confectie waar relatief veel leden van etnische minderheidsgroepen emplooi hebben. 
Hoewel thuiswerk officieel niet is toegestaan, benadrukt de beleidsfunctionaris dat hij het 
vele thuiswerk van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen niet kan verbieden, omdat 
het werkgelegenheid en inkomsten betreft van de mensen die er wonen. Ondersteuning 
voor de confectiesector wordt derhalve verdedigd met een sociale-structuurredenering, 
waarbij stimulering van de werkgelegenheid onder de lokale gemeenschap en inclusie van 
autochtonen, legale en illegale allochtonen wordt bepleit (BPX1-redenering). Hij beschouwt 
zich niet als een verlengstuk van de centrale overheid als het gaat om het ontmoedigen van 
illegalen. In Haringey leven volgens hem vele vluchtelingen die feitelijk als illegalen in de 
borough wonen en werken. En als leden van de gemeenschap wil hij die niets in de weg 
leggen. Hij is dan ook allerminst gelukkig met het feit dat in 1996 de Asylum Seekers Bill 
(1996) is aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het asielzoekers zonder een vluchtelingen-
status moeilijk om te overleven: zij worden uitgesloten van een uitkering of de mogelijkheid 
om te werken en zijn aangewezen op liefdadigheid. De bedoeling van de regering was om 
illegaal verblijf te ontmoedigen, maar naar zijn idee ‘it drove people underground’. En naar 
zijn zeggen is dat precies wat er met de Koerden in Haringey gebeurt. Deze werken tegen 
lage lonen en staan niet op een loonlijst. Een dergelijke ontwikkeling in ondergrondse 
richting betreurt hij. Verder is de betrokken ambtenaar van mening dat het niet werkt om 
alleen ondersteuning te verlenen als alles honderd procent formeel is en als iedereen legaal 
is. Derhalve kiest de lokale overheid ervoor om de sector als geheel te ondersteunen, op 
deze manier het contact met de opdrachtgevers te verbeteren en formalisering van bedrijfs-
                                                 
32 Interview met een betrokken medewerker van de Strategic Unit, Planning and Communications, Haringey 
Council d.d. 20-11-1997. 
33 In Tottenham is het werkloosheidspercentage hoger dan in Hackney. In Haringey als geheel ligt de werkloos-
heid lager dan in Hackney. 
34 De Turks- en Grieks-Cyprioten zijn al in de jaren zestig en zeventig in Engeland gearriveerd. Een deel van hen 
zit nog steeds in de confectie-industrie, maar velen van hen hebben inmiddels hun activiteiten naar andere secto-
ren verlegd. Onder de Cyprioten zaten ook wel een paar politieke vluchtelingen maar niet zoveel als onder de 
meer recente Koerdische groep (interview met een betrokken medewerker van de Strategic Unit, Planning and 
Communications, Haringey Council d.d. 20-11-1997). 
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voering aan te moedigen. Harde eisen zouden kunnen leiden tot werkloosheid of tot onder-
grondse activiteiten.35 Een welvaartseconomisch perspectief valt de betrokken ambtenaar 
niet toe te schrijven (AOW-redenering afwezig). 
 In het noordelijke gedeelte van Lee River Valley wordt in de tweede helft van de 
jaren negentig een interessant stimuleringsproject voor de confectie-industrie geïnitieerd. In 
1995 krijgt de Lee River Valley een ‘assisted area status’.36 Het gebied valt in de prijzen van 
de regeneration-gelden; de Europese Commissie draagt eveneens bij (‘match funding’). In het 
zuidelijke deel van de Lee Valley wordt een deel van deze gelden gespendeerd aan een 
‘fashion’-project gericht op de stimulering van de lokale confectie-industrie.37 Daarop slaan 
in het noordelijke gedeelte van de Lee Valley de North-London Training & Enterprise 
Council (NLTEC)38 en de Haringey Council de handen ineen om ook de confectie-indus-
trie in Haringey en Enfield uit deze middelen van een impuls te kunnen voorzien. Omdat 
uit onderzoek is gebleken dat de lokale confectiesector een belangrijke groeisector is en 
bovendien is vastgesteld dat de sector van groot belang is voor de werkgelegenheid onder 
leden van etnische minderheidsgroepen in de lokale gemeenschap, achten de NLTEC en de 
Council strategisch handelen gewenst. Een projectvoorstel van hun zijde wordt vervolgens 
gehonoreerd.39 Hier prevaleert een sociale-structuurredenering, waarbij in het samenle-
vingsconcept aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of klein-
kapitaal enerzijds en grootkapitaal anderzijds, met een gelijktijdig pleidooi voor de inclusie 
van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (BPX1-redenering). 
 Vervolgens wordt het project voorbereid en in voorjaar 1997 wordt het Lee Valley 
Clothing Industry Business and Design Centre ‘Cutting Edge’ in Tottenham geopend.40 
Opmerkelijk is dat er een projectleider is aangetrokken die kan bogen op een jarenlange 
ervaring en rijke expertise in de confectiebusiness.41 Ondernemers in de lokale confectie-
industrie kunnen aankloppen voor allerhande algemene ondersteuning en advisering op het 
terrein van – onder meer – bedrijfsplanning en financiering. Daarbij worden de ondernemers 
doorverwezen naar andere organisaties die al langer dergelijke advisering verzorgen. Maar 
juist de sectorspecifieke informatie kunnen de ondernemers inwinnen bij ‘Cutting Edge’. De 
projectleider beoogt de relaties tussen grootwinkelbedrijven, toeleveranciers en confectie-
ateliers te verbeteren. Daar zouden volgens hem alle partijen baat bij hebben. De toe-

                                                 
35 Interview met een betrokken medewerker van de Strategic Unit, Planning and Communications, Haringey 
Council d.d. 20-11-1997. 
36 Lee Valley omvat delen van de boroughs Enfield, Haringey, Hackney, Tower Hamlets en Newham. 
37 Het betreft hier een initiatief om een oude brouwerij in Brick Lane, in de Bangladeshi area in de borough Tower 
Hamlets, te verbouwen tot een modegericht bedrijfsverzamelgebouw. 
38 De werkzaamheden van de North London TEC beslaan de boroughs Barnett, Enfield en Haringey. 
39 Het Department of Trade and Industry (DTI) staat enthousiast tegenover het initiatief maar zet daar weinig 
financiële middelen tegenover. Het DTI adviseert wel inzake het binnenhalen van Europese gelden, zoals 
‘objective 2’-gelden gericht op stimulering van gebieden waar het proces van industriële reorganisatie grote 
afbraak en hoge werkloosheid heeft bewerkstelligd. Verzoeken om bijdragen uit Europese middelen lopen via de 
Government Office for London (interview met de Objective 2 Development Manager, East London & the Lee 
Valley Training & Enterprise Councils, European Unit, Government Office for London, Londen d.d. 03-12-
1997). 
40 Interview met een betrokken medewerker van de Strategic Unit, Planning and Communications, Haringey 
Council d.d. 20-11-1997; interview met de projectleider van ‘Cutting Edge’, Lee Valley Clothing Industry Business 
and Design Centre d.d. 05-11-1997; interview met de Head of Strategic Development, North London Training & 
Enterprise Council d.d. 16-12-1997. 
41 De projectleider heeft vijftien jaar bij Marks & Spencer en vervolgens drie jaar bij een toeleverancier van Marks 
& Spencer gewerkt. Daarna heeft hij een eigen bedrijf opgezet dat in dertien jaar is uitgegroeid tot een succesvol 
bedrijf met 750 mensen en de grootste toeleverancier van Marks & Spencer. Werkzaamheden op het DTI in de 
periode 1989-1994 brengen hem in contact met de North London Training and Enterprise Council (NLTEC) en 
Business Link. Na een kort adviseurschap bij de laatste organisatie wordt hij vanaf 1996 projectmanager van 
‘Cutting Edge’. 
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leverancier is verzekerd van zaken met het grootwinkelbedrijf. De baas van het confectie-
atelier kan een langdurige relatie met de toeleverancier onderhouden waardoor hij zijn 
werkzaamheden beter kan plannen en zijn werknemers meer continuïteit kan bieden. De 
grootwinkelbedrijven zouden erbij gebaat zijn de atelierhouder te kennen om zodoende een 
tijdige levering en een juiste kwaliteit te waarborgen. Tevens zou bekendheid met het atelier 
de grootwinkelbedrijven de mogelijkheid bieden om na te gaan of de kleding daadwerkelijk 
geproduceerd is tegen adequate prijzen en met afwezigheid van uitbuitingspraktijken. De 
grootwinkelbedrijven zijn gespind om hierop te (kunnen) controleren om negatieve publici-
teit en een slecht imago te voorkomen. De confectieateliers worden gestimuleerd niet op 
prijs te concurreren, maar op basis van kwaliteit en flexibiliteit.42 
 Volgens een medewerker van het zijdelings betrokken DTI biedt het project 
‘Cutting Edge’ interessante aanknopingspunten omdat getracht wordt – in tegenstelling tot 
eerdere initiatieven – direct aan te sluiten bij de behoeften van de ondernemers in de 
confectie-ateliers.43 Er is altijd veel onderlinge verdeeldheid geweest onder de 
atelierhouders. Boven-dien is het moeilijk om toegang tot de Turkse gemeenschap te 
krijgen: ‘It is one of those communities that is quite self-contained.’44 Maar de projectleider 
is voornemens de invloed van de hoofdzakelijk Turkse en Koerdische mensen in de 
confectieateliers te bundelen. Een medewerker zal van deur tot deur gaan om de mensen in 
de confectieateliers te motiveren gebruik te maken van de diensten van ‘Cutting Edge’. Het 
documentatie-materiaal wordt in het Turks vertaald. Ook wordt voor het project publiciteit 
gemaakt in de Turkse krant en op de Turkse radio. 
 De projectleider voorziet een mooie toekomst voor de confectie-industrie in de 
noordelijke zone van de Lee Valley. Er kunnen naar zijn inschatting tussen de 4.000 en 
6.000 mensen werken in ongeveer 300 confectieateliers.45 
 Dat vele bedrijven (deels) informeel opereren wordt door de betrokken 
medewerker van de NLTEC slechts ten dele geproblematiseerd: ‘We want the companies 
that we are working with to be good employers.’ Daarmee doelt de TEC-functionaris vooral 
op juiste praktijken in de sfeer van de ‘health and safety’. ‘You wouldn’t want to support 
sweatshops.’46 In ieder geval wordt de bedrijven een kans geboden. De bedrijven wordt bij 
aanvang geen ondersteuning geweigerd als ze niet volledig volgens de regels opereren. Een 
welvaartsecono-mische redenering is nagenoeg afwezig (AOW-redenering nagenoeg afwezig). 
Volgens de projectleider worden de bedrijven die gebruik maken van de diensten wel 
uitgenodigd om op een legale en sociaal vriendelijke wijze te opereren: 
 

‘... if you do this, one, two, three, four, and all has to be legal (...), then we will give you the 
assurance that you can qualify (...) Health and Safety, (...) that’s one of the elements. Legality, it 
means that everybody is paid according to the tax laws et cetera. That the individual isn’t 
drawing, working and drawing unemployment benefit, your workers that you are not paying 
them cash, and that you are obeying all the other things, (...) and say to the individual 
concerned, if you are prepared to grow, and do all these various things, we will help you find 
better premises, we will help you train your workers, we will help you and provide you with 

                                                 
42 Interview met de projectleider van ‘Cutting Edge’, Lee Valley Clothing Industry Business and Design Centre 
d.d. 05-11-1997. 
43 Interview met een medewerker van het Department of Trade and Industry, Textiles, Clothing & Footwear 
Unit, Londen d.d. 12-11-1997. 
44 Interview met de Head of Strategic Development, North London Training & Enterprise Council d.d. 16-12-
1997. 
45 Interview met de projectleider van ‘Cutting Edge’, Lee Valley Clothing Industry Business and Design Centre 
d.d. 05-11-1997. 
46 Interview met de Head of Strategic Development, North London Training & Enterprise Council d.d. 16-12-
1997. 
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somebody who can help you with management control systems, et cetera, production control 
systems, and you will then qualify to become a supplier, or subcontractor to a decent retailer, 
they will pay better prices et cetera, and therefore give you continuity of work. The trade-off is 
greater continuity of work and better prices against better premises, legality, and treat your 
workers better, and they are not on the fiddle.’ 

 
Hier zijn elementen van een welvaartseconomische redenering te herkennen (elementen van 
AOW-redenering). Maar hij last daarvoor wel een overgangsperiode in: ‘It is not possible to do 
it straight-away.’47 Dat bedrijven niet volledig conform de vigerende regelgeving opereren 
staat steunverlening op voorhand niet in de weg. 
 Tot het midden van de jaren negentig lijkt het lokale ondersteuningsbeleid in 
Haringey slechts een beperkt effect te genereren. In het begin van de jaren tachtig is met 
een grote hoeveelheid regeneration-geld een aanzienlijk kledingbedrijf ontwikkeld. Maar bij 
een eva-luatie van lokale ondersteuning zou men het ‘succes’ onder meer kunnen relateren 
aan het bestede bedrag, het verdelingspatroon van de gelden en de ideologische aspiraties 
van de betrokken beleidsfunctionarissen. En dan is het succesgehalte als beperkt te 
beoordelen. Net als in Hackney plukt de economische dynamiek in de kledingproductie in 
Haringey waarschijnlijk meer de vruchten van een terughoudende opstelling van de centrale 
overheid in de sfeer van handhaving van regelgeving tot het midden van de jaren negentig 
(zie para-graaf 7.5) dan van de ondersteuning door de lokale overheid. Het recente Lee 
Valley project ‘Cutting Edge’ biedt interessante aanknopingspunten omdat voor het eerst 
door mensen met grote kennis van de sector specifieke ondersteuning wordt geboden en 
getracht wordt direct aan te sluiten bij de behoeften van de ondernemers.48 
 
 
 
7.4 Tweede-orde redeneringen bij werkgevers- en werknemersorganisaties 
 
7.4.1 Sociale-structuurredenering bij vakbondsorganisaties 
 
In tegenstelling tot de grote invloed van de vakbonden in de textielindustrie in het noorden 
van Groot-Brittannië staan de vakbonden nagenoeg buiten spel in de confectiebedrijven in 
Noordoost-Londen.49 Alleen rond het begin van de twintigste eeuw opereert binnen de 
overwegend joodse bedrijvigheid in de confectie nog een strijdlustige vakbondsorganisatie. 
Maar in de naoorlogse geschiedenis zijn de vakbonden in de confectieateliers nagenoeg 
afwezig. 
 Eerst in het begin van de jaren tachtig onderneemt de National Union of Tailors 
and Garments Workers (NUTGW) initiatieven om de confectiebedrijven te organiseren. 
De Greater London Council en de local authorities van Haringey en Hackney ondersteunen 
deze initiatieven door aan steunverlening de voorwaarde te verbinden dat de NUTGW 
toegang krijgt tot de bedrijven. Niettemin krijgt de bond in de confectieateliers geen voet 

                                                 
47 Interview met de projectleider van ‘Cutting Edge’, Lee Valley Clothing Industry Business and Design Centre 
d.d. 05-11-1997. 
48 Tijdens de dataverzameling in Londen in najaar 1997 is het project pas net van start gegaan. Van het verdere 
verloop van het project kan ik geen verslag doen. 
49 In het noorden van Engeland hebben de vakbonden van oudsher grote invloed in de grootschalige textiel-
industrie. Vooral in de textile mills en de hoisery-industrie (waar kousen en panties worden gemaakt) is de organi-
satiegraad hoog. Deze vakbonden zijn de stuwende kracht geweest achter de handelsrestricties (Multivezelakkoord 
vanaf 1974) die de industrie de tijd moesten geven om zich voor te bereiden op nieuwe mondiale productie-
verhoudingen. De grootste vakbond in de textiel- en kledingsector is General Municipal & Boilersmakers Union 
(GMB). Deze heeft haar leden voornamelijk in de Midlands en het noorden van Engeland.  
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aan de grond. Volgens een voormalige medewerker van de GLC – die eveneens 
vakbondsorgani-satie propageerde in het begin van de jaren tachtig – zijn de ‘ouderwetse’ 
vakbonden ge-richt op het behoud van de ‘old jobs’ en zijn ze in de praktijk niet 
geïnteresseerd in kleine ‘ethnic minority firms’.50 Ook de betrokken beleidsmedewerker in 
Hackney moet erkennen dat het beleid om confectiebedrijven te steunen onder voorwaarde 
dat de NUTGW toe-gang krijgt de bond niet veel leden heeft opgeleverd. Volgens hem ligt 
de reden daarvoor in de geringe dienstverlening van de vakbonden. Trade unionism in het 
midden van de jaren tachtig staat ver af van de leden. Het dominante vakbondskader, een 
kleine ‘fringe group’ van ‘trade union activists’, benut de contributie van de leden voor 
deelname aan collectieve onderhandelingen. Maar de leden zijn volgens de 
beleidsmedewerker in het algemeen meer geïnteresseerd in het zeker stellen van hun 
financiële toekomst en de toekomst van hun kinderen, en zouden in ruil voor de 
contributie meer faciliteiten willen zien in de sfeer van financiering en verzekeringen.51 Aan 
de initiatieven van de NUTGW komt spoedig een einde. Inmiddels is de NUTGW 
opgegaan in de General Municipal & Boilersmakers Union (GMB). 
 In de jaren negentig probeert de Transport and General Workers Union (T&G) toe-
gang te krijgen tot de confectieateliers in Noordoost-Londen. Begin jaren negentig weet de 
T&G zo’n duizend medewerkers aan zich te binden. Deze ontwikkelingen raken echter in 
het slop. Rond 1995 worden – op beperkte schaal – opnieuw pogingen ondernomen om 
Turkse en Koerdische werknemers te organiseren. Deze groepen zijn sterk politiek geën-
gageerd en kennen zowel een linkse als een rechtse oriëntatie.52 Het initiatief tot organisatie 
ligt bij de werknemers zelf. In najaar 1997 heeft de T&G 300 leden onder de werknemers 
in de confectieateliers. Van de geschatte 20.000 werknemers in de confectie-industrie 
Noordoost-Londen bedraagt dat 1,5 procent. Deze lage organisatiegraad verklaart de 
betrokken medewerker van de T&G uit de verdeeldheid onder de etnische groepen en de 
hoge druk van werkgevers om geen vakbondslid te worden. Als de vakbond een voet 
tussen de deur dreigt te krijgen sluit de werkgever het bedrijf en opent elders onder een 
andere naam. De T&G beoogt 10 tot 15 procent van alle werknemers te organiseren.53 
 In najaar 1997 ontwikkelt de T&G een ‘campaign’ om de werknemers in de confec-
tieateliers te organiseren. Daarbij krijgen ‘shopstewards’ een training waarin ze leren om 
hun eigen ontslag te voorkomen. Tevens zet de T&G in op een nieuwe strategie waarbij 
werknemers minder risico lopen. De bond beoogt druk uit te oefenen op de opdracht-
gevers (grootwinkelbedrijven) om hun producten te betrekken bij een atelier waar de 
arbeidsomstandigheden in orde zijn.54 
 Bij de vakbonden is doorgaans sprake van een redenering, waarbij in het 
voorgestane samenlevingsconcept wordt gestreefd naar een verbetering van de positie van 
arbeid in relatie tot de positie van kapitaal (BPY-redenering). Maar in de initiatieven van de 
NUTGW en de T&G ten opzichte van de confectieateliers schuilt een sociale-
structuurredenering, waarbij gepleit wordt voor een betere positie van arbeid ten opzichte 
van kapitaal en voor inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (BPX1-

                                                 
50 Interview met de voormalige Head of Employment and Welfare Unit, binnen Industry and Employment 
Section in de GLC d.d. 10-12-1997. 
51 Interview met de Regional Industrial Organiser/Trade Group Secretary, Transport and General Workers 
Union (T&G), South East and East Anglia d.d. 08-12-1997. Overigens wordt voor de afwezigheid van vakbonds-
invloed in de confectieateliers in Londen doorgaans als verklaring aangevoerd dat in de loonconfectie in Londen 
eigenaren en werknemers meestal dezelfde etnische achtergrond hebben, waardoor veeleer sprake is van een patri-
archale cultuur dan van een vakbondscultuur. 
52 Onder de Bangladeshi in Spitalfields heeft de T&G geen leden. 
53 Interview met de Regional Industrial Organiser/Trade Group Secretary, Transport and General Workers 
Union (T&G), South East and East Anglia d.d. 08-12-1997. 
54 Grootwinkelbedrijven worden uitgenodigd om een ‘code of conduct’ te ondertekenen. 
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redenering). De betrok-ken bonden zetten zich in de eerste plaats in voor de verbetering 
van de arbeidsomstandig-heden van werknemers en maken daarbij geen onderscheid tussen 
legale en illegale werk-nemers. ‘What concerns us is that they are workers,’ zo merkt de 
betrokken T&G-mede-werker treffend op.55 Verblijfspapieren of niet, de problemen van de 
werknemers staan voorop (BPX1-redenering). 
 Bij de NUTGW en de T&G is een welvaartseconomische redenering doorgaans af-
wezig (AOW-redenering afwezig). De T&G is zich ervan bewust dat de confectiebranche in 
Londen gekenmerkt wordt door een hoog gehalte aan informele praktijken. Zo erkent de 
bond dat er mensen zonder een verblijfsvergunning werken, dat betalingen aan de National 
Insurance (sociale verzekeringen) en de Inland Revenue (inkomstenbelasting) (deels) wor-
den ontlopen, en dat sommige werknemers een werkloosheidsuitkering hebben. Maar de 
betrokken bonden problematiseren vooral de arbeidsomstandigheden en de lage lonen 
(BPX1-redenering). Wanneer een medewerker van de T&G bij een conflict in een confectie-
atelier wordt gehaald, weet deze nogal eens wat te bereiken door de werkgever te zeggen 
dat hij de plicht voelt om de Inland Revenue, de National Insurance of de Health & Safety 
te informeren. Regelovertreding wordt op zichzelf niet geproblematiseerd (AOW-redenering 
afwezig). Melding van regelovertreding wordt soms ingezet als machtsmiddel om de werk-
gever onder druk te zetten (BPX1-redenering).56 
 De T&G en de GMB zijn beide aangesloten bij de overkoepelende Trade Union 
Congress (TUC). Met betrekking tot de confectieateliers onderneemt de TUC geen con-
crete stappen.57 Wel lanceert de koepelorganisatie projecten die ook relevant zijn voor de 
confectieateliers, zoals het pleidooi voor een minimumloon, de versterking van de rechten 
van thuiswerkers en een ‘campaign’ tegen ‘section 8’ van de Asylum and Immigration Act uit 
1996. Met deze laatste regeling beoogt de overheid drempels op te werpen voor werkgevers 
om illegalen in dienst te nemen. De argumenten van de TUC zijn de volgende. Er is geen 
probleem met illegalen; de aantallen zijn per definitie onbekend; de regeling is moeilijk toe 
te passen in kleine bedrijven; en uitvoering zou ‘racistisch’ kunnen zijn, omdat vooral 
‘zwarten’ naar papieren gevraagd zou kunnen worden. Met betrekking tot illegale arbeid 
luidt het formele standpunt van de TUC dat illegale werknemers niet zijn toegestaan als 
‘regulated jobs’ ook vervuld kunnen worden door ‘formal workers’. ‘We can’t publicly 
support illegal workers,’ aldus een medewerker van de TUC.58 Maar in de praktijk huldigt 
de TUC het standpunt dat werknemers, legaal of illegaal, niet uitgebuit mogen worden. De 
TUC volgt primair een sociale-structuurredenering, waarbij gepleit wordt voor een betere 
positie van arbeid ten opzichte van kapitaal (BPY-redenering). Daar waar de TUC eveneens 
in de bres springt voor illegalen is sprake van een sociale-structuurredenering waarbij ook 
gepleit wordt voor inclusie van autochtonen en (legale en illegale) allochtonen (elementen 
van een BPX1-redenering). 

                                                 
55 Interview met de Regional Industrial Organiser/Trade Group Secretary, Transport and General Workers 
Union (T&G), South East and East Anglia d.d. 08-12-1997. 
56 Het Tory-regime heeft de vakbonden allerhande beperkende maatregelen opgelegd. Zo moeten vakbonden 
onder meer een ingewikkelde en vertragende procedure bewandelen om een staking te organiseren. Spontane 
stakingen buiten dergelijke regelingen om kunnen de bond een fikse boete (250.000 pond) opleveren en worden 
zoveel mogelijk voorkomen. Daarmee is de vakbeweging een belangrijk machtsmiddel ontnomen (interview met 
de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997). 
57 Interview met de Policy Officer, Equal Rights Department, Trade Union Congress d.d. 03-12-1997. 
58 Interview met de Policy Officer, Equal Rights Department, Trade Union Congress d.d. 03-12-1997. 
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7.4.2 Sociale-structuurredeneringen bij werkgeversorganisaties 
 
De British Clothing Industry Association (BCIA) is de grootste werkgeversorganisatie in de 
confectiesector.59 Deze organisatie is betrokken bij loononderhandelingen voor haar leden, 
doet aan dienstverlening en verzorgt lobbyactiviteiten in de richting van de overheid. On-
der de kleine confectieateliers in Noordoost-Londen heeft de organisatie geen leden. Het 
interesseert de BCIA niet hoe het er daar aan toe gaat. Dat de bedrijvigheid niet conform 
de diverse vigerende regelgeving zou opereren wordt allerminst geproblematiseerd. Laat 
staan dat de BCIA de confectieateliers zou betichten van ‘oneigenlijke concurrentie’. De 
(grote) Britse werkgevers gebruiken de term ‘oneigenlijke concurrentie’ alleen in de context 
van handelsbeperkingen.60 
 Vanaf het midden van de jaren negentig is de BCIA meer geïnteresseerd in het 
midden- en kleinbedrijf in de confectie. Zij stelt daartoe zelfs een speciale consulent aan. 
Deze consulent is de voormalige voorzitter van de Grieks-Cypriotische werkgevers-
organisatie (DACA, zie hieronder) die actief is in de jaren tachtig. De BCIA wil kleine 
bedrijven als leden werven om haar positie te versterken. Deze consulent creëert met 
gebruik van Europese gelden voor vluchtelingen een soort gecombineerde opleidings- en 
ervaringsplaatsen in confectiebedrijven. Op deze manier hoopt de werkgeversorganisatie 
enigszins tegemoet te komen aan een tekort aan arbeidskrachten in de confectiebranche. 
De branche heeft een slecht imago en mensen die een relevante scholing hebben afgerond 
willen er meestal niet werken.61 Bij de BCIA prevaleert overduidelijk een redenering waarin 
ingezet wordt op de bevordering van de positie van de werkgevers (BQY-redenering). Een 
welvaartseconomische redenering is afwezig (AOW-redenering afwezig). 
 In de Grieks-Cypriotische gemeenschap opereert in de jaren tachtig een 
werkgevers-organisatie (DACA) die probeert de prijsstelling in de branche op een hoger 
niveau te brengen en gezamenlijk positie in te nemen tegen de machtige positie van de 
opdracht-gevers. Echter door onderlinge concurrentie mislukt dit initiatief 
(Panayiotopoulos 1993). DACA volgt hierbij een sociale-structuurredenering, waarbij 
aandacht wordt besteed aan een betere verdeling tussen klein- en grootkapitaal (BPY-
redenering). 
 In 1997 wordt in de borough van Hackney een werkgeversorganisatie opgericht, de 
Textile Industry Development Association (TIDA). Bij de organisatie zijn tweehonderd 
leden aangesloten. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit Hackney, maar enkele leden 
komen uit andere boroughs in de omgeving. Aanvankelijk omvat de organisatie alleen Turkse 
werkgevers. Maar spoedig na oprichting komt het predikaat Turks te vervallen omdat de 
initiatiefnemers zich willen afficheren als een ‘algemene’ werkgeversorganisatie.62 Zij 
hebben een bureau geopend en zijn voornemens om de lokale overheid ondersteuning 
voor de lokale confectiesector te verzoeken. Zij dingen mee naar middelen uit het Develop-
ment Fund for Businesses van de Dalston City Partnership (Hackney). Met de gelden moet 
de lokale confectie-industrie voor de ondergang worden behoed. Of de werkgevers-
organisatie in de prijzen valt is nog onduidelijk. De voorzitter van TIDA is evenwel 
optimistisch. Volgens hem is belangrijker dat uit collectieve middelen ondersteuning wordt 

                                                 
59 De BCIA is lid van de Confederation of British Industry (CBI). De CBI is een politieke pressiegroep ten behoe-
ve van het bedrijfsleven. De CBI heeft geen specifieke visie op de confectie-industrie. 
60 Interview met de adviseur midden- en kleinbedrijf, British Clothing Industry Association d.d. 12-12-1997. 
61 Interview met de adviseur midden- en kleinbedrijf, British Clothing Industry Association d.d. 12-12-1997. 
62 Van de 200 aangesloten leden is 60 procent Turks. Onder de leden zijn geen ondernemers uit Bangladesh, India 
of Pakistan. Wel wordt getracht Vietnamese en Chinese ondernemers erbij te betrekken (interview met de voorzit-
ter van TIDA te Hackney d.d. 01-12-1997). 
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verleend aan een economische sector dan aan culturele evenementen.63 Deze werkgeversor-
ganisatie volgt een sociale-structuurredenering, waarbij aandacht wordt besteed aan de be-
vordering van de positie van de lokale ondernemers in de loonconfectie (BQY-redenering). 
 
 
 
7.5 Controle- en opsporingsinitiatieven 
 
In de voorgaande paragrafen werd duidelijk dat de lokale overheden in Hackney en Haringey 
enige activiteiten ontplooien om de werkgelegenheid in de confectiesector te bevorderen. 
Ook de vakbond onderneemt recentelijk enige initiatieven in de confectieateliers. Maar van 
bemoeienis van controlerende en opsporende organisaties is onder het Tory-regime (1979-
1997) welhaast geen sprake. Thatcher heeft geen politiek enthousiasme voor controles op 
economische bedrijvigheid, laat staan ‘to prioritize the worst industries. That has been 
going on for ever’.64 Thatcher en haar opvolger Major beogen minder regulering van en 
minder bemoeienis met bedrijvigheid; de markt moet meer ‘vrij’ spel krijgen.65  
 In deze paragraaf ga ik kort in op de controle- en opsporingsinitiatieven in de con-
fectieateliers met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, de loonhoogte, de betaling van 
belastingen en sociale premies en illegale tewerkstelling. Deze informatie is enigszins anek-
dotisch van karakter omdat ik geen systematisch onderzoek heb gedaan naar uitvoerings-
praktijken. Ik beoog met de Britse ‘excursie’ immers primair een contrast te genereren voor 
een beter begrip van de invloed van de institutionele factor op de (verschuivingen van de) 
Nederlandse handelingstheorieën en redeneringen. Niettemin komen in de onderstaande 
impressie een aantal markante aspecten van de Britse controle- en opsporingsactiviteiten 
aan het licht. 
 
Nauwelijks controle op de arbeidsomstandigheden 
 
In Groot-Brittannië is de Factory Inspectorate verantwoordelijk voor het toezicht op na-
leving van de Health and Safety at Work Act 1974. Maar die controle blijkt over het algemeen 
niet bijster intensief, al helemaal niet in de ateliers in Noordoost-Londen. 
 In de jaren tachtig doen de Tories er alles aan om de regulering van economische 
bedrijvigheid te reduceren. Maar omdat het ‘politically embarrassing’ blijkt om allerhande 
sociale regels af te schaffen, besluit de regering: ‘Leave it in place and underfund the 
Inspectorate.’66 Er wordt inderdaad flink getornd aan het budget van de Factory Inspec-
torate. Voor heel Engeland zijn er nog twintig ambtenaren, zo merkt een informant spot-
tend op. Daarmee is handhaving van wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids-
omstandigheden uitgesloten.67 Een andere informant vertelt dat dankzij de deregulering – 
zoals geïnitieerd door Thatcher – een bedrijf de kans loopt slechts één keer in de 21 jaar de 

                                                 
63 Interview met de voorzitter van TIDA te Hackney d.d. 01-12-1997. Wat de organisatie weet te realiseren is mij 
niet bekend omdat tijdens de periode van dataverzameling in najaar 1997 de initiatieven pas net van start zijn 
gegaan. 
64 Interview met de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997; zie ook het interview met een Economic Policy Analyst, 
Hackney Town Hall d.d. 13-10-1997. 
65 Wanneer Labour – onder leiding van Tony Blair – in 1997 weer aan de macht komt wordt niet direct ingezet op 
invoering van meer regels en intensivering van handhavingsinitiatieven. Wel wordt herinvoering van het mini-
mumloon bediscussieerd en in juni 1998 gerealiseerd. 
66 Interview met de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997. 
67 Interview met een Economic Policy Analyst, Hackney Town Hall d.d. 13-10-1997; zie ook het interview met 
onderzoeker P. Panayiotopoulos d.d. 24/25-10-1997. 
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controleurs van de Factory Inspectorate over de vloer te krijgen.68 De Health and Safety-
Inspectors zouden dan ook alleen in actie komen als een echt dringende situatie onder hun 
aandacht werd gebracht: 
 

‘If for example an accident had taken place, and (...) the local hospital, their casualty depart-
ment, was reporting an accident at somebody who had been working on an unguarded 
machine and a needle has gone through their hand or something of that nature.’69 

 
Ook fikse overlast zou voor de Factory Inspectorate een reden kunnen zijn om in te 
grijpen: 
 

‘If somebody sets up a factory in a residential property, and the neighbours are complaining 
about the fact of industrial sewing machines are operating eighteen hours a day, then they 
will be obliged to go in there.’70 

 
De toch al beknotte Inspectorate heeft bovendien in Londen East End te maken met vele 
oude (bedrijfs)gebouwen die niet voldoen aan de vigerende regelgeving. De behuizing van 
de vele confectieateliers vormt daarop geen uitzondering. Het zou voor de Factory Inspec-
torate dan ook ondoenlijk zijn om prioriteit te leggen bij controles op arbeidsomstandig-
heden in de confectiesector.71 
 Niet alleen de regering kan desinteresse voor de arbeidsomstandigheden in de con-
fectieateliers worden toegeschreven. Ook de grootwinkelbedrijven en tussenhandelaren 
laten dergelijke zaken graag op hun beloop. De parlementariërs tonen evenmin enige 
belangstelling. ‘De BBC heeft nog meer interesse,’ zo merkt een informant op.72 En volgens 
een andere informant staan ook de lokale overheden niet te springen op acties van de 
Inspectorate: 
 

‘The Council authorities made it quite clear, that they were very reluctant to involve a course 
of action against employers, that might lead to factory closing, and people losing their jobs, 
and (...) generally, increasing the unemployment in the area. And very often the employers 
were aware of that. They would organise associations, that were quite effective in being able 
to lobby councillors, on their own behalf.’73 

 
De handelwijze van de Health & Safety Inspectors lijkt tamelijk repressief te zijn. Volgens 
een informant gaan zij sneller over tot bedrijfssluitingen dan dat zij ‘goed’ gedrag belonen.74 
En juist die bedrijfssluitingen willen vele pleitbezorgers van economische dynamiek en werk-
gelegenheid doorgaans voorkomen. 
 
Nauwelijks controle op lonen 
 
In Groot-Brittannië bestaan sinds het begin van de twintigste eeuw zogeheten Wages 
Councils. Binnen deze bipartite organisaties buigen werknemers en werkgevers zich over 
loonvorming, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in diverse sectoren. Voor de 

                                                 
68 Interview met een voormalige beleidsmedewerker op Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997. 
69 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
70 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
71 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
72 Interview met een medewerker van het Colin Roach Centre in Hackney d.d. 09-12-1997. 
73 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
74 Interview met een consulent van Sia, The National Development Agency for the Black Voluntary Sector in 
Londen d.d. 28-11-1997. 
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diverse functies in verschillende bedrijfstakken – ook in de confectieindustrie – worden 
minimumlonen vastgesteld. Het gaat hierbij niet om een standaard minimumloon maar om 
het bepalen van een (lage) ‘ondergrens’ voor iedere functie. Of deze lonen ook daadwerke-
lijk worden uitbetaald wordt gecontroleerd door de zogeheten Wages Inspectorate. In 1993 
leidt het dereguleringsbeleid van Thatcher tot opheffing van deze beide organen. De hoog-
te of liever gezegd de laagte van de lonen is daarmee vrijgegeven.75 
 Nu worden werknemers in de confectiesector ondanks dit gedifferentieerde ‘mini-
mumloonsysteem’ op grote schaal onderbetaald. Volgens een informant zou de ‘cash-in-
hand’ economie in de confectiesector altijd buiten de afspraken van de Wage Councils zijn 
omgegaan. De Wages Inspectorate zou altijd met een dusdanig beperkt aantal mensen 
hebben moeten zien te opereren dat het werkelijk ondoenlijk zou zijn geweest de lonen en 
omstandigheden in de confectieateliers in de gaten te houden: 
 

‘You know, there were still plenty of employers who were paying less than those minimum 
standards. But I think for the whole country, they had something like fifty Wages Inspectors, 
whose job was to go around all the small employers. For the whole country. (...) There was a 
body called the Low Pay Unit. (...) they did a calculation about the number of times an 
employer could expect a visit from a Wages Inspector. And it was something like once every 
fiftyseven years. Which, since of most of these companies weren’t in existence for more then 
two or three years, before they went bankrupt, or closed down, (...) they would never be 
visited by the Wages Inspectorate. So there was effectively no sort of system for policing the 
industry at all.’ 76 

 
De afspraken zoals gemaakt in de Wages Councils kunnen alleen worden gerealiseerd met 
behulp van de vakbond. Een vakbondsmedewerker kan een werkgever zijn verzoek om 
betaling van het vastgestelde minimumloon kracht bijzetten door te dreigen de Wages 
Inspectorate uit te nodigen voor een inspectiebezoek. Maar omdat werknemers in de con-
fectieateliers in Londen doorgaans ongeorganiseerd zijn hebben de Wages Councils en de 
Wages Inspectorate, alsmede de afschaffing van beide organen, nagenoeg geen relevantie 
voor die tak van bedrijvigheid.77 
 
Moeizame controle op de betaling van belastingen en sociale premies 
 
In Engeland neemt het Customs and Excise Department de inning van ‘Value Added Tax’ 
(VAT ofwel BTW) voor zijn rekening. Hoewel de atelierhouders doorgaans nauwelijks 
geconfronteerd worden met bemoeienis van externe organisaties, komen regelmatig – dat 
wil zeggen ongeveer eens per (half) jaar – VAT-Inspectors over de vloer om de VAT te 
innen.78 Alleen de VAT-inspectors zouden een serieus probleem vormen voor de informeel 
opererende ondernemers: 

                                                 
75 Na het aantreden van Labour in mei 1997 wordt de Sociale Paragraaf van het Europese Verdrag ondertekend 
en wordt herinvoering van het minimumloon volop bediscussieerd. Diverse informanten wijzen erop dat invoe-
ring van het minimumloon consequenties kan hebben voor de loonconfectie. In juni 1998 wordt tot invoering 
van het minimumloon besloten. 
76 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
77 Interview met de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997. 
78 Interview met een voormalige beleidsmedewerker op Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997; interview met een 
medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
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‘Generally speaking, there is a lack of involvement. (...) I know one of the biggest problems 
that they will have is from the VAT-Inspectors. They come along. They are serious. Much 
more so than people of the Health and Safety...’79 

 
Maar betaling van VAT kan niet eenvoudigweg worden afgedwongen. Wanneer een bedrijf 
wordt aangemaand een flinke som VAT te betalen blijkt het geen ongebruikelijke gang van 
zaken dat het bedrijf failliet gaat en elders een nieuwe vestiging opent (Panayiotopoulos & 
Dreef 2002). Er wordt geen specifiek beleid gevoerd om de inning van VAT in de confec-
tiesector te bevorderen. Integendeel, er zou weinig enthousiasme voor confectieateliers 
bestaan. Het vergt namelijk veel werk om in het geval van een faillissement het bedrag aan 
BTW daadwerkelijk te innen. Betaling is niet gegarandeerd; van een kale kip kun je niet 
plukken.80 
 De Inland Revenue verzamelt de inkomstenbelasting en de National Insurance int 
de premies voor sociale verzekeringen.81 Maar ook deze organen stuiten op veel problemen 
in de confectiesector. Een werkgever kan eenvoudigweg de inkomstenbelasting ontduiken 
door te stellen dat de mensen die in zijn bedrijf werken ‘self-employed’ zijn. En verder is 
het voor de Inland Revenue schier ondoenlijk om in de ‘cash-in-hand-economy’ in de 
confectieateliers de hoogte van de lonen vast te stellen.82 De Inland Revenue zou niet 
bereid zijn om serieus in een betere inning te investeren, omdat de te incasseren gelden te 
gering zouden zijn. ‘They [de Inland Revenue MD] go for the big people.’83 Nu heeft de 
Inland Revenue de inkomstenderving in de confectieindustrie niet altijd klakkeloos geaccep-
teerd. De vele liquidatiepraktijken – opzettelijke bedrijfssluitingen teneinde belasting- en 
premiebetaling te ontlopen – in Haringey, Islington en Hackney zouden eind jaren tachtig 
hebben geleid tot de oprichting van een Textile Intelligence Unit van de Inland Revenue.84 
En midden jaren negentig zou de Inland Revenue een Special Compliance Unit hebben 
opgezet om meer afdrachten in de confectieindustrie te bewerkstelligen.85 Maar deze initia-
tieven lijken geen zoden aan de dijk te zetten in een sector waar werknemers moeilijk zijn te 
achterhalen, betalingen doorgaans in contanten worden verricht, de officiële eigenaar een 
stroman kan blijken te zijn en de doorgaans gehuurde machinerie weinig verhaal biedt.86 
 
Nauwelijks controle door de immigratiedienst 
 
Tot de jaren negentig wordt ‘illegaliteit’ in de Britse politiek nagenoeg niet geproblemati-
seerd en heeft het opsporen en uitzetten van illegalen op zeer beperkte schaal plaats. In de 
jaren negentig blijkt de immigratiedienst, in samenwerking met de politie, zo nu en dan 
binnen te vallen in de confectieateliers of in de gemeenschapshuizen waar de migranten 
                                                 
79 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
80 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
81 In het algemeen levert de Income Tax de overheid vier tot vijf keer meer op dan de bijdragen aan National 
Insurance. 
82 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
83 Interview met onderzoeker P. Panayiotopoulos, 24/25-10-1997. 
84 Interview met onderzoeker P. Panayiotopoulos, 24/25-10-1997. 
85 Interview met de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997. 
86 Op 7 april 1997, ten tijde van de regering Major, wordt een regeling ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de 
status van ‘self-employment’ te beperken om zo de inkomstenderving in ’s lands schatkist te reduceren. Mensen 
die de facto werknemers zijn mogen zich vanaf dat moment geen zelfstandigen meer noemen. De regering heeft 
in deze context een speciale actie in de bouw ondernomen. De conservatieven wilden meer inkomsten aan 
Income Tax en National Insurance uit deze sector. Of de regeling ook gevolgen heeft voor de inning van belas-
tingen en sociale premies in de confectiesector is afhankelijk van het feit of er ook voor deze sector specifieke 
initiatieven worden ondernomen. Daarvan lijkt geen sprake te zijn in de periode van dataverzameling in najaar 
1997 (interview met de T&G-medewerker d.d. 08-12-1997). 
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samenkomen. Maar van een specifieke focus op de confectieateliers is allerminst sprake. De 
invallen kennen een lage frequentie en hebben ook in andere sectoren plaats zoals de hore-
ca en de landbouw. Volgens een medewerker van Hackney Law Centre zou de immigratie-
dienst aan ‘case working’ doen en niet bepaald efficiënt opereren.87 Daarbij zouden de con-
troles een algemeen karakter dragen en niet specifiek gericht zijn op de confectie-industrie. 
Een verbetering van de automatiseringssystemen op de Home Office in 1997 zou die effi-
ciëntie kunnen bevorderen. Al zal voor een ‘efficiënte’ werkwijze ook aan het sluitstuk, de 
uitzetting, moeten worden gewerkt.88 
 
‘Showraids’ 
 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bedrijvigheid in de confectieateliers niet 
veel hinder lijkt te ondervinden van de controles en invallen. In de jaren tachtig en negentig 
initiëren zowel de Inland Revenue als de Home Office controles en invallen. Maar van syste-
matische acties lijkt geen sprake. Volgens een informant die uitgebreid onderzoek heeft 
gedaan naar het reilen en zeilen in de confectieateliers in Londen dienen de invallen vooral als 
politiek signaal dat er aan incidenteel aan het licht gekomen misstanden iets wordt gedaan. 
Maar dat impliceert allerminst dat er vervolgens ook daadwerkelijk een systematisch beleid 
wordt gevoerd om deze en vergelijkbare problemen uit te bannen. Wanneer bijvoorbeeld aan 
het grote publiek bekend wordt dat een atelierhouder een grote som BTW achterover drukt 
voelen medewerkers van Customs & Excise zich geroepen om actie te ondernemen. Daar-
mee willen ze kenbaar maken dat ze de misstanden niet over hun kant laten gaan. Ook de 
Immigration Service zou zo nu en dan actie ondernemen om wetswijzigingen kracht bij te 
zetten. En de Factory Inspectorate zou eveneens alleen in actie komen als bij een brand in 
een confectieatelier diverse mensen om het leven komen. Dergelijke ‘showraids’ zijn door-
gaans pogingen van de overheid om een ‘moral panic’ te sussen en het grote publiek te ken-
nen te geven dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen. Maar de retoriek wordt 
doorgaans niet gevolgd door een daadwerkelijke intensivering van controles en invallen.89 
 
 
 
7.6 Conclusies inzake tweede-orde redeneringen 
 
In dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van de tweede-orde redeneringen in de beleids-
ontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Noordoost-Londen. 
 
Nauwelijks AOW-redeneringen 
 
Opmerkelijk is dat van een welvaartseconomische redenering slechts mondjesmaat sprake 
is. Zo volgt het Tory-regime in een – vooral retorisch – pleidooi voor een vrije markt een 
                                                 
87 Interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997. 
88 Uitzetting heeft met twee knelpunten te maken. In de eerste plaats is er slechts een beperkte capaciteit. Voor het 
gehele Verenigd Koninkrijk zouden slechts 1.000 plaatsen voor uit te zetten illegalen beschikbaar zijn. In de twee-
de plaats moet een ‘deportation case’ zo goed worden voorbereid dat de zaak binnen vijf dagen kan worden afge-
rond. Immers, de betrokken illegaal mag maximaal vijf dagen op een politiebureau doorbrengen. De aantallen 
gewenste uitzettingen en de daadwerkelijke uitzettingen zouden dan ook erg ver uit elkaar liggen. In 1997 zouden 
jaarlijks zo’n 50.000 mensen te horen krijgen dat zij het land moeten verlaten terwijl de immigratiedienst er jaar-
lijks slechts 5.000 uitzet. Daadwerkelijke uitzetting vormt een knelpunt (interview met een medewerker van Hack-
ney Law Centre d.d. 01-12-1997). 
89 Interview met onderzoeker P. Panayiotopoulos, 24/25-10-1997; interview met een consulent van Sia, The 
National Development Agency for the Black Voluntary Sector in Londen d.d. 28-11-1997. 
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welvaartseconomische redenering op het niveau van de rationele keuze (AOW-redenering). 
Maar op het niveau van de systeemondersteuning is in de Tory-politics veeleer een sociale-
structuurredenering te traceren waarbij de verbetering van de positie van kapitaal wordt 
nagestreefd (BQY-redenering). Op het zijdelings betrokken Department of Trade and 
Industry (DTI) domineert een welvaartseconomische redenering (AOW-redenering). 
 Lokale beleidsfunctionarissen in Hackney en Haringey zijn doorgaans niet op een 
welvaartseconomisch perspectief te betrappen. Regelovertreding, vooral belastingontdui-
king en een ongeldige verblijfstitel, worden door hen niet geproblematiseerd. Dergelijke 
vergrijpen worden als aangelegenheden van de centrale overheid beschouwd. Ook in de 
argumentatie van de medewerker van de North London Training and Enterprise Council is 
een welvaartseconomische redenering afwezig (AOW-redenering afwezig). Alleen een beleids-
medewerker van Dalston City Partnership en de projectleider van ‘Cutting Edge’ benadruk-
ken enige welvaartseconomisch georiënteerde elementen (elementen van AOW-redenering). 
 Ook bij de betrokken vakbonden NUTGW en T&G en de grootste werkgevers-
organisaties in de confectiebusiness (BCIA) is een welvaartseconomische redenering 
afwezig (AOW-redenering afwezig). 
 Het zijn dan ook vooral sociale-structuurredeneringen die het politieke speelveld 
domineren. 
 
BPY-redeneringen 
 
Allereerst wordt zeer frequent een BPY-redenering gevolgd. Het betreft een sociale-
structuurredenering, waarbij in het samenlevingsconcept uitdrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en groot-
kapitaal anderzijds, zonder dat aandacht wordt besteed aan aspecten van in- en exclusie. 
Een dergelijk redenering is te herkennen in: 
• het pleidooi voor flexible specialisation door de Greater London Council; 
• de ondersteuningsinitiatieven begin jaren tachtig in Hackney en Haringey; 
• het ontbreken van lokaal beleid eind jaren tachtig en begin jaren negentig in Hackney 

en Haringey; 
• de verscheidene initiatieven die in het midden van de jaren negentig in Hackney wor-

den ondernomen; 
• de benadering van de indirect betrokken Trade Union Congress; 
• het initiatief van de Grieks-Cypriotische werkgeversorganisatie DACA. 
 
BPX1-redeneringen 
 
Ook heb ik zeer regelmatig een BPX1-redenering getraceerd. Het gaat hier om een sociale-
structuurredenering waarbij in het samenlevingsconcept uitdrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en groot-
kapitaal anderzijds en tevens gepleit wordt voor de inclusie van autochtonen en (legale en 
illegale) allochtonen. Een dergelijke redenering is aan te treffen in: 
• het initiatief van de Tory-regering om etnisch ondernemerschap te stimuleren; 
• het pleidooi voor flexible specialisation van de Greater London Council teneinde de 

etnische kleine bedrijven en coöperaties in de confectie te ondersteunen; 
• de kritiek begin jaren tachtig van de betrokken ambtenaar in Hackney op uitbuiting van 

‘illegalen’ door fabriekseigenaren; 
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• het impliciete streven van de beleidsfunctionarissen die in de jaren negentig betrokken 
zijn bij projecten in Hackney gericht op verbetering van werkgelegenheid onder alle 
etnische groepen in de community; 

• de kritiek op uitbuiting van illegale werknemers door een medewerker van Dalston City 
Partnership; 

• de ondersteuningsinitiatieven van Haringey Council midden jaren negentig; 
• het gezamenlijke initiatief van de North-London Training & Enterprise Council en de 

Haringey Council voor een ‘clothing resource centre’; 
• de kritiek van de vakbondsorganisaties NUTGW en de T&G op de slechte arbeids-

omstandigheden en lagen lonen, vooral bij de illegale werknemers; 
• de initiatieven voor illegalen door de indirect betrokken Trade Union Congress. 
 
BQY-redeneringen  
 
Voorts heb ik eveneens enige BQY-redeneringen aangetroffen. In een dergelijke redenering 
wordt geen aandacht besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal 
enerzijds en grootkapitaal anderzijds. Evenmin worden aspecten van politieke in- en 
exclusie belicht. Eén BQY-redenering is polair aan een BPY- en een BPX-redenering. In dit 
geval is sprake van een redenering waarbij kapitaal bevoordeeld wordt boven arbeid (‘pro-
kapitaal’ BQY-redenering). Bij de overige BQY-redeneringen worden andere dimensies voor 
een ordening in de sociale structuur gehanteerd (‘rest’ BQY-redeneringen). Een BQY-rede-
nering is te vinden in: 
• de Tory-politics waarin naar de verbetering van de positie van kapitaal wordt gestreefd 

om een ‘vrije markt’ te realiseren (‘pro-kapitaal’ BQY-redenering); 
• recente initiatieven van het DTI gericht op de verbetering van de marketing van con-

fectiebedrijven (‘rest’ BQY-redenering); 
• de opvattingen van de grootste werkgeversorganisatie in de confectiesector (BCIA) 

(‘pro-kapitaal’ BQY-redenering); 
• de poging van de werkgeversorganisatie TIDA midden jaren negentig om onder-

steuning van onder meer de lokale overheid te verkrijgen (‘pro-kapitaal’ BQY-
redenering). 

 
BPX2-, BPX3-, BQX1-, BQX2- en BQX3-redeneringen ontbreken 
 
In het debat over de confectieateliers in Londen heb ik de overige sociale-structuur-
redeneringen niet getraceerd. 
 
Vacuüm van controle- en opsporingsinitiatieven 
 
In retoriek volgt de centrale overheid een welvaartseconomische redenering. Van hand-
having van vigerende regelgeving wordt evenwel slechts in zeer beperkte mate werk 
gemaakt. In de sfeer van de inning van belasting- en premiebetaling worden enige initia-
tieven genomen maar die lijken niet veel effect te sorteren in een ondoorzichtige branche 
als de loonconfectie. Ook de controles en invallen door de immigratiedienst in de jaren 
negentig vertonen een weinig systematisch karakter. Van intensieve handhavingspraktijken 
is allerminst sprake. Het is zeer wel denkbaar dat de bedrijvigheid in de confectiebusiness 
meer garen heeft gesponnen bij dit jarenlange ‘handhavingsvacuüm’ dan bij de diverse 
ondersteuningsinitiatieven.
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8 DE INWERKING VAN DE INSTITUTIONELE FACTOR OP 
DE HANDELINGSTHEORIEËN EN REDENERINGEN 

 
 
 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 heb ik de verschillende oplossingsrichtingen die actoren 
aandragen voor de Amsterdamse confectieateliers op een rijtje gezet en ben ik nagegaan op 
welke tweede-orde redeneringen de bijgaande pleidooien zijn geënt. In hoofdstuk 7 heb ik 
de beleidsontwikkelingen ten aanzien van de confectieateliers in Londen behandeld en de 
daarin verscholen tweede-orde redeneringen getraceerd. In dit hoofdstuk zet ik de contras-
ten tussen de vigerende tweede-orde redeneringen in beide casus op een rijtje en probeer ik 
de gevonden verschillen te begrijpen vanuit de verschillende institutionele karakteristieken. 
Door de Nederlandse casus te spiegelen aan de Britse casus kan ik licht werpen op het 
karakteristieke van de Nederlandse benadering van de confectieateliers en antwoord geven 
op de vraag waarom in de Nederlandse casus bepaalde redeneringen en oplossingsrichtin-
gen kunnen domineren en andere redeneringen en oplossingsrichtingen worden genegeerd 
of overruled. 
 Allereerst geef ik aan welke de belangrijkste verschillen zijn wat betreft de gevolgde 
ideaaltypische redeneringen in de Britse en de Nederlandse situatie. Daarmee breng ik het 
opvallende aan de oordeelsvorming in de Nederlandse casus in beeld (paragraaf 8.1). Daar-
na volgen mijn bevindingen over de inwerking van de institutionele factor. Ik zet uiteen 
hoe een bestaande classificatie in termen van ‘fraude’ direct toegepast wordt (paragraaf 8.2) 
en hoe een bestaande oplossingsrichting welhaast klakkeloos wordt gekopieerd naar de 
confectieproblematiek (paragraaf 8.3). Vervolgens wijd ik een uitgebreide paragraaf aan de 
invloed van het neocorporatistische bestel (paragraaf 8.4). Voorts komt de inwerking van 
instituties op het terrein van immigratie en incorporatie aan bod (paragraaf 8.5). Ten slotte 
wijs ik op de Haagse controle over de handhavingsinitiatieven (paragraaf 8.6). 
 
 
 
8.1 Opmerkelijke aspecten van de redeneringen in de Nederlandse casus 
 
Wanneer we de (verschuivingen van) de Nederlandse redeneringen spiegelen aan de vige-
rende redeneringen in de Britse casus komen enige markante aspecten van de tweede-orde 
oordeelsvorming in de Nederlandse casus aan het licht. 
 
Breed gedragen welvaartseconomische redenering 
 
Allereerst valt op dat in de Britse benadering van de confectieateliers nauwelijks een wel-
vaartseconomische redenering wordt gevolgd en dat in die context vooral sprake is van een 
dynamiek tussen sociale-structuurredeneringen. Alleen de centrale regering bedient zich 
van welvaartseconomische retoriek, maar is feitelijk bezig diverse sociale arrangementen te 
onttakelen. In groot contrast met deze afwezigheid van een welvaartseconomische redene-
ring in Groot-Brittannië springt direct de breed gedragen welvaartseconomische redenering 
ten aanzien van de confectieateliers in Amsterdam in het oog. In de Nederlandse politieke 
en bestuurlijke ontwikkelingen is een welvaartseconomische redenering zeer pregnant aan-
wezig en overvleugelt in de jaren negentig de overige sociale-structuurredeneringen. Een 
brede coalitie, bestaande uit de uitgebreide Vakraad voor de Confectie-industrie, het derde 
kabinet-Lubbers, een meerderheid in het parlement, het interdepartementale samenwer-
kingsverband gericht op de bestrijding van de confectiefraude, de Dienst Inspectie Arbeids-
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verhoudingen (DIA), het GAK en de Belastingdienst is het menens geworden om de 
oneerlijke concurrentie in de confectiesector aan te pakken. 
 
Sociale-structuurredeneringen in beperkte mate gerealiseerd 
 
Voorts blijkt in de Britse beleidsvoering juist sprake van een dynamiek tussen sociale-
structuurredeneringen, terwijl in de Nederlandse ontwikkelingen diverse sociale-structuur-
redeneringen het afleggen tegen de om zich heen grijpende welvaartseconomische redene-
ring. In de Nederlandse casus schuilt achter slechts een drietal gevallen van gerealiseerd 
beleid een sociale-structuurredenering. In de eerste plaats gaat het om het beleid gericht op 
de ontmoediging van illegalen (BPX2-redenering). In de tweede plaats wordt het bemidde-
lingsinitiatief van de Arbeidsvoorziening verdedigd met een sociale-structuurredenering 
(BPX2-redenering). In de derde plaats wordt het Amsterdamse gedoogbeleid in de periode 
1983-1993 bepleit met een sociale-structuurredenering (BPX1-redenering). Overige sociale-
structuurredeneringen heb ik aangetroffen in het gezelschap van suggesties die nooit in 
concreet beleid voor de confectieateliers zijn gerealiseerd. 
 
Pregnant aanwezige BPX2-redenering maakt plaats voor AOW-redenering 
 
Opmerkelijk is dat in de Britse casus geen BPX2-redenering te traceren is, terwijl die in de 
Nederlandse casus juist prominent aanwezig is, bijvoorbeeld bij de ontmoediging van ille-
gale tewerkstelling door het derde kabinet-Lubbers en de DIA. Maar de BPX2-redenering 
maakt plaats voor een welvaartseconomische redenering. De DIA en het kabinet beschou-
wen vervolgens namelijk de aanpak van illegale tewerkstelling als een cruciale schakel in de 
aanpak van fraude, nadrukkelijk ook in de confectiesector (AOW-redenering). Het op een 
BPX2-redenering geïnspireerde bemiddelingsproject van de Arbeidsvoorziening pakt uit als 
een controleoperatie (AOW-redenering). 
 
BPX1-, BPY- en BQY-redenering nauwelijks in gerealiseerd beleid 
 
In de Britse casus domineren BPY-, BPX1 en BQY-redeneringen in de argumentaties voor het 
beleid ten aanzien van de confectieateliers. In de Nederlandse casus wordt opmerkelijker-
wijs alleen het Amsterdamse gedoogbeleid verdedigd met een BPX1-redenering. En in geen 
enkel geval gaat gerealiseerd beleid voor de Amsterdamse confectieateliers vergezeld van 
een BPY- of BQY-redenering. 
 
Sociale-structuursuggesties doorgaans gericht op normconformering 
 
In de Nederlandse casus zijn suggesties die vergezeld gaan van sociale-structuurredenerin-
gen in vele gevallen gericht op regelconform functioneren. Zo wordt aansluiting gezocht bij 
de dominante welvaartseconomische redenering. Met suggesties voor (tijdelijke) legalisering 
(BPX1-redenering), een steunpunt waarmee beoogd wordt zoveel mogelijk ‘legale’ bedrijven 
te laten overleven (AOW-/BPX1-redenering), een free production zone (BPX1-redenering), een 
deregulerings- of kansenzone (BPY-redenering), een arbeidspool (BPY-redenering), verlaging 
van de loonkosten van de werkgever (BPY-/AOW- redenering), verlaging van het minimum-
loon of het laagste CAO-loon (BQY-/AOW-redenering) wordt getracht de bedrijvigheid uit 
de informele sfeer te halen. Dergelijke op sociale-structuurredeneringen geïnspireerde 
suggesties worden in wezen uitgelokt door de dominantie van de welvaartseconomische 
redenering. Als geopereerd moet worden volgens de regels moeten de regels in het bijzon-
dere geval worden bijgesteld, zo is het achterliggende idee in deze gevallen. Het format van 
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dergelijke sociale-structuursuggesties wordt zodoende bepaald door de norm van regel-
conform functioneren. Maar duidelijk wordt ook dat dergelijke suggesties die worden 
verdedigd met een sociale-structuurredenering en gericht zijn op regelconformiteit geen 
kans van slagen hebben. Een dominante welvaartseconomische redenering laat blijkbaar 
geen ruimte voor selectieve regeltoepassing of regelaanpassing. 
 Achter het gedoogbeleid van de Amsterdamse driehoek in de periode 1983-1993 
gaat eveneens een ‘reactieve’ sociale-structuurredenering schuil (BPX1-redenering). De 
gedogers zetten niet in op regelconform functioneren en zien bewust af van 
regelhandhaving af. De Haagse saneringsinitiatieven voor de confectiesector (AOW-
redenering) maken evenwel een einde aan het Amsterdamse gedoogbeleid (BPX1-
redenering). De suggestie om tijdelijk de invallen en controles te staken en daarmee van 
handhaving af te zien (BPX1-redenering) vindt evenmin gehoor bij de handhavers. 
 In de Britse casus wordt steun verleend aan bedrijven zonder dat expliciet stil wordt 
gestaan bij het formele dan wel informele karakter van de betrokken bedrijven. Slechte 
arbeidsomstandigheden worden wel nadrukkelijk geproblematiseerd. Aan aspecten van 
illegaliteit en belastingontduiking wordt nauwelijks aandacht geschonken. In de Nederland-
se situatie wordt regelconform functioneren als voorwaarde gesteld om voor steunverlening 
in aanmerking te komen. 
 Hoe kunnen we deze markante aspecten van de (tweede-orde) argumentaties over 
de Amsterdamse confectieateliers begrijpen? 
 
 
 
8.2 Toepassing van bestaande classificatie ‘fraude’ 
 
In de Britse casus is hantering van het etiket ‘oneigenlijke concurrentie’ of ‘fraude’ voor de 
dynamiek in de confectieateliers volstrekt ondenkbaar. In de Nederlandse casus domineert 
daarentegen juist een problematisering in termen van fraude (welvaartseconomische redene-
ring). Nu is fraude een beleidsconcept dat niet eerst met de aanpak van de problematiek in de 
confectieateliers zijn intrede doet, maar reeds langer in zwang is. Eind jaren zeventig en begin 
jaren tachtig groeien de bomen in de Nederlandse verzorgingsstaat niet langer tot in de hemel. 
Er bestaat een dringende noodzaak tot bezuinigen. En die uitgavenbeperking wordt ook met 
de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van collectieve voorzieningen beoogd. 
Sedert het begin van de jaren tachtig vormt de bestrijding van fraude met collectieve arrange-
menten reeds een centraal aandachtspunt in regeringsbeleid. Er wordt ook een Interdeparte-
mentale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik in het leven geroepen. Met deze brede 
ambtelijke structuur wordt de nieuwe beleidsnadruk gestalte gegeven (ISMO 1985). 
 Een grote motor achter de intensivering van het fraudebestrijdingsbeleid is het derde 
kabinet-Lubbers (1989-1994), een coalitie van CDA en PvdA. In ruil voor regeringsdeelna-
me na een verblijf van twee regeerperioden in de oppositiebanken schaart de PvdA zich 
achter de strijd tegen fraude. Bezuinigingen langs deze weg worden verdedigbaar geacht.1 
Tot en met 1990 ligt de nadruk in het beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik vooral op het tot stand brengen van regelgeving. Maar vanaf 1991 
wordt uitdrukkelijk gewerkt aan een verbetering van controle en toezicht.2 De nadruk 
wordt gelegd op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van uitvoerende instanties en 

                                                 
1 Interview met de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld (1989-1993) d.d. 
15-12-1999. 
2 Voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1992, Kamerstukken II, 1991-1992, 17050, nr. 149, d.d. 07-05-1992. 
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Justitie voor de handhaving van de regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid.3 
Strafrechtelijke interventie wordt daarbij beschouwd als sluitstuk van een effectieve admini-
stratieve uitvoering en handhaving. Met herhaling van controles en uitwisseling en vergelij-
king van gegevens wordt ook ingezet op een verbetering van de ‘preventieve werking’. In 
wezen beoogt het derde kabinet-Lubbers, aangemoedigd door een meerderheid in het par-
lement, een ware cultuuromslag in de uitvoeringspraktijken van organisaties op het terrein 
van de sociale zekerheid. 
 Ter intensivering van het fraudebestrijdingsbeleid wordt op de Haagse burelen 
gewerkt aan diverse maatregelen. Zo wordt allereerst gewerkt aan de voorbereiding en uit-
werking van gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten en bestanden. Rode draad 
hierbij wordt gevormd door de nota Gegevensuitwisseling ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van 6 maart 1992.4 Van de uitwisseling van gegevens wordt geacht ‘preventieve 
werking’ uit te gaan. In het kader hiervan worden experimenten ondernomen. Eén van de 
experimenten betreft gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de Gemeentelijke 
Sociale Diensten in enkele regio’s. Gezocht wordt naar zogeheten ‘samenloopsignalen’, dat 
wil zeggen dat een ‘gelijktijdigheid’ van inkomsten en een uitkering wordt geconstateerd. 
Dergelijke samenloopsignalen worden ook vastgesteld in relatie tot de Amsterdamse loon-
confectie. 
 Een tweede speerpunt in het kabinetsbeleid betreft de ontwikkeling en uitvoering 
van de nota Aspecten van Rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid van 5 december 
1991.5 De centrale filosofie daarvan is dat uitvoerende instanties en het ministerie van 
Justitie ge-zamenlijk verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de regelgeving. Het 
kabinet wil de controles versterken en meer dwingend gebruik maken van het instrument 
terugvordering en van administratieve sancties. Het wil tevens het fraudeoverleg verbeteren 
en handha-vingsarrangementen ontwikkelen.6 Met het gehele pakket aan maatregelen wordt 
beoogd gestalte te geven aan de algemene uitgangspunten dat geen enkel geval van 
geconstateerde fraude zonder reactie blijft, en dat het strafrecht als sluitstuk in de 
handhaving behoort te functioneren. Vanaf zomer 1991 wordt een jaar geëxperimenteerd 
met dergelijke handha-vingsarrangementen. In het licht van deze ontwikkelingen wordt op 
initiatief van de DIA al in een vroeg stadium gewerkt aan de ontwikkeling van 
handhavingsarrangementen inzake de aanpak van de illegale tewerkstelling. Alleen wanneer 
regelgeving wordt gecombineerd met strengere sanctiemogelijkheden, een hogere pakkans, 
een daadwerkelijke vervolging en sanctionering, zal de illegale tewerkstelling kunnen 
worden verminderd, zo is de achterlig-gende gedachte van deze aanpak.7 
 Naast initiatieven ter bevordering van de gegevensuitwisseling van verschillende 
uitvoeringsdiensten, alsmede de aandacht voor handhaving van bestaande regelingen, 
benadrukt het kabinet dat de politie en de bijzondere opsporingsdiensten meer moeten 
samenwerken in de sfeer van controle en opsporing. 
 Voor 1993 en volgende jaren vormt intensivering van de bestrijding van de sociale 
en fiscale fraude een belangrijke speerpunt. In zomer van 1992 wordt bijlage 22 van de 
Miljoe-nennota 1993 geschreven.8 Hierin worden de plannen en voornemens van het 
kabinet uit de doeken gedaan. In het voorgestelde fraudebeleid staat een drietal hoofdlijnen 

                                                 
3 Nota Aspecten van rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid, d.d. 05-12-1991 (Kamerstukken II, 1991-1992, 
22 457, nrs. 1-2: 8). 
4 Kamerstukken II, 1991-1992, 17 050, nr. 145-146. 
5 Kamerstukken II, 1991-1992, 22 457, nrs. 1-2. 
6 Memorie van toelichting Justitiebegroting 1992, Kamerstukken II, 1991-1992, 22 300 VI, nr. 2, p. 39 e.v. 
7 Handhavingsbrieven van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 10-07-1991, 
Kamerstukken II, 1990-1991, 17 050, nr. 139. 
8 Fraudebeleid, Bijlage 22 van de Miljoenennota 1993, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 800, nr. 1, pp. 361-379. 



 201

centraal. In de eerste plaats dient sociale en fiscale regelgeving zo weinig mogelijk 
fraudegevoelige elementen te bevatten. In de tweede plaats wordt ingezet op controle-
initiatieven door uitvoeringsorganisaties. In de derde plaats wordt een expliciete rol 
toebedeeld aan admini-stratiefrechtelijke of strafrechtelijke handhaving. Het kabinet 
beperkt zich tot bestrijding van fraude in de sfeer van de sociale zekerheid en fiscale fraude. 
Als aandachtspunt wordt zijdelings eveneens de uitbreiding van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling naar de loon-confectiesector opgenomen. 
 Het voert hier te ver om het fraudebestrijdingsbeleid uitgebreid te behandelen. 
Maar om een beter begrip te krijgen van het antifraude klimaat waarin ook de aanpak van 
de con-fectieateliers gestalte wordt gegeven, passeren hieronder enkele actiepunten de 
revue:9 
• verbeteren van de gegevensuitwisseling in de sfeer van de sociale zekerheid, de belastin-

gen en de gemeentelijke basisadministratie; 
• vergroten van de betrouwbaarheid van de registratie bij de Kamer van Koophandel; 
• verhogen van het aantal fysieke controles en intensivering van de branche- en bedrijfs-

kolomgerichte aanpak door de Belastingdienst vanaf 1993; uitbreiding van het controle-
apparaat van de Belastingdienst met 325 fte; 

• verhogen van de controlefrequentie door de gemeente op uitkeringsfraude; 
• bevorderen van de samenwerking tussen de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging 

voor de loon- en premieheffing; 
• afstemmen personele inzet en bevoegdheden van ambtenaren bijzondere controle van 

Belastingdienst, Bedrijfsvereniging en andere opsporingsdiensten (DIA, Vreemdelin-
gendienst en FIOD); 

• werken aan een handhavingssluitstuk in de administratiefrechtelijke en strafrechtelijke 
sfeer; het Openbaar Ministerie hanteert fraude als prioriteit voor 1993; het Openbaar 
Ministerie en de rechterlijke macht krijgen extra capaciteit toegewezen teneinde extra 
sociale en fiscale fraudezaken in behandeling te nemen. 

 
Deze kabinetsvoornemens genieten brede steun. Fraude wordt niet alleen als schadepost 
gezien maar ook als verloedering van de maatschappij. Fraude leidt bovendien tot concur-
rentievervalsing. Malafide ondernemers die geen premies en belastingen betalen, kunnen 
immers veel goedkoper produceren dan hun bonafide collega’s. De Vakraad voor de Con-
fectie-industrie onthaalt de maatregelen dan ook warm. ‘Eindelijk’ zijn overheidsmaatrege-
len in aantocht die het imago van de confectiesector weer kunnen opvijzelen.10 
 Duidelijk is dat de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers wordt mee-
getrokken in de bestaande stroom van het fraudebestrijdingsbeleid. Fraudebestrijding is ‘in’ 
op het moment dat de confectieateliers nadrukkelijk in de politieke belangstelling komen. 
Uit de grote aandacht voor fraudebestrijding komt als vanzelfsprekend de politieke con-
structie van de ‘confectiefraude’ voort.11 

                                                 
9 In bijlage 22 van de Miljoenennota wordt niet expliciet aandacht besteed aan de problematiek van de confectie-
fraude. Als gevolg van de politieke aandacht voor de Amsterdamse confectieateliers wordt in de Voortgangsrap-
portage Fraudebestrijding 1993 wel melding gemaakt van de confectiefraude (actiepunt 43 inzake de bestrijding van 
de confectiefraude, voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1993, d.d. 23-07-1993, Kamerstukken II, 1992-1993, 17 
050, nr. 180). 
10 Onderneming, nr. 35, 20-10-1992, p.11.  
11 Illustratief in dit verband is dat het interdepartementale samenwerkingsverband gericht op de bestrijding van de 
confectiefraude wordt aangehaakt bij de brede interdepartementale structuur voor de fraudebestrijding, bestaande 
uit de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding, de Stuurgroep Fraudebestrijding op DG-niveau en de Coördina-
tiecommissie Fraudebestrijding met betrokken beleidsmedewerkers (interview met een betrokken beleidsmede-
werker van het ministerie van Justitie d.d. 25-10-1995). 
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Zoals gezegd hangt het bestaan van het fraudebestrijdingsbeleid in Nederland zeer nauw 
samen met de noodzaak van bezuinigingen in een riante constellatie van verzorgingsstaat-
arrangementen zonder aan het laatste openlijk te willen tornen. In het door de Tories bestierde 
Groot-Brittannië wordt daarentegen allerminst de noodzaak gevoeld om snoeioperaties in de 
sociale sfeer op een dergelijke versluierende wijze vorm te geven. Daar wordt simpelweg 
gekort op de collectieve uitgaven. Bovendien is fraudebestrijding ondenkbaar voor een 
regering die juist pretendeert de overheid terug te laten treden om de markt en het bedrijfs-
leven meer ruimte te geven. Voor Tory-bestuurders is een beleidsdomein voor een serieus 
fraudebestrijdingsbeleid onvoorstelbaar. 
 
 
 
8.3 Uitbreiding van bestaand instrumentarium als primaire oplossings-

richting 
 
In de vorige paragraaf werd beschreven hoe een bestaande en in zwang zijnde classificatie 
wordt toegepast op de confectieproblematiek. Nu doet zich eveneens het geval voor dat 
voor de oplossing van de problematiek primair een ‘bestaande oplossingsrichting’ als sug-
gestie wordt geopperd. In 1982 worden de malafide praktijken in de bouw aangepakt met 
de invoering van de Wet Ketenaansprakelijkheid.12 Deze regeling blijkt een grote bijdrage te 
leveren aan de vermindering van de koppelbazenpraktijken in de sector. In de tweede helft 
van de jaren tachtig suggereert onder meer de oppositionele PvdA om de problematiek in 
de confectieateliers op vergelijkbare wijze aan te pakken als in de bouw reeds is geschied. 
Hiermee wordt de ‘nieuwe’ problematiek al in een zeer vroeg stadium aan de hand van een 
bestaande oplossingsrichting ‘geclassificeerd’. De opmerkelijke en ‘hernieuwde’ bedrijvig-
heid in de loonconfectie wordt zodoende op één lijn gesteld met de zwartwerkproblematiek 
in de bouwsector, terwijl de problematiek in de confectieateliers – al bij aanvang – ook 
anders beoordeeld had kunnen worden. Met rasse schreden wordt de dynamiek in de 
confectieateliers in de mal van een reeds bekende oplossingsrichting gemanoeuvreerd. 
Wanneer de PvdA vervolgens in 1989 aan de macht komt worden initiatieven in deze rich-
ting verder ontwikkeld. En in 1994 wordt de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling de 
facto ook van toepassing op de confectiesector. Ook de discussie over een opdrachtgevers-
aansprakelijkheid komt voort uit eenzelfde wijze van classificeren. 
 De ketenaansprakelijkheidsregeling wordt ook beschouwd als een instrument om 
de fraude te bestrijden en in het licht van gewenste bezuinigingen voorheen gederfde 
inkom-sten te genereren. De nadruk op bezuinigingen impliceert dat de PvdA-
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit het derde kabinet-Lubbers zeer 
bereidwillig is om (onzekere) inkomsten te begroten uit opbrengsten van toepassing van de 
ketenaansprake-lijkheidsregeling in de loonconfectie. Immers, goedkeuring van deze 
bezuinigingspost door de minister van Financiën ontslaat de betrokken staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de verantwoordelijkheid om het geraamde bedrag 
aan bezuinigingen elders vandaan te halen.13 
 Naast de intensivering van de controle- en opsporingsinitiatieven is de toepassing 
van de ketenaansprakelijkheidsregeling één van de belangrijkste wapenfeiten in de aanpak 
van de Amsterdamse confectieateliers. De ‘Pavlov-classificatie’ om de problematiek in de 
confectieateliers klakkeloos gelijk te stellen aan die in de bouw blijkt duurzaam. 
                                                 
12 De Wet Ketenaansprakelijkheid omvat een serie wijzigingen van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen, de 
Wet op de Loonbelasting en enkele andere wetten (zie paragraaf 3.2). 
13 Interview met de voormalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld (1989-1993) d.d. 
15-12-1999. 
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Zoals in de vorige paragraaf reeds is aangegeven zijn onder het bestuur van de Tories der-
gelijke ingrepen in de markt ondenkbaar. Het Britse bedrijfsleven wordt veel ruimte gegund 
en aan malafide praktijken wordt nauwelijks aandacht geschonken. 
 
 
 
8.4 Invloed van corporatistische verhoudingen 
 
Het Britse Tory-regime bedient zich van een vrije-markt retoriek op het niveau van de 
rationele keuze. In die retoriek is een welvaartseconomische redenering gevat. Maar op het 
niveau van systeemondersteuning volgen de Tories een ‘pro-kapitaal’ georiënteerd sociale-
structuurredenering (BQY-redenering). Ook de grootste werkgeversorganisatie in de confec-
tiesector (BCIA) beoogt de bevordering van de positie van kapitaal (BQY-redenering). Daar-
entegen zetten de betrokken werknemersorganisaties in de Britse casus zich in voor de 
positie van de werknemers, ongeacht of deze wel of niet in het bezit zijn van een geldige 
verblijfstitel (BPX1-redenering). De oppositionele verhouding tussen werkgevers- en werk-
nemersorganisaties is kenmerkend voor het Britse bestel van arbeidsverhoudingen. 
 In contrast met de Britse casus is het opmerkelijk dat de werkgevers- en 
werknemers-organisaties in Nederland eensgezind de handen ineen slaan en als ‘sociale 
partners’ inzet-ten op de bestrijding van oneigenlijke concurrentie (AOW-redenering). In de 
aanpak van de Amsterdamse confectieateliers komt zelfs een brede coalitie tot stand tussen 
de overheid en de sociale partners langs de lijn van een welvaartseconomische redenering. 
 Dit verschil wat betreft de gevolgde tweede-orde redeneringen in de beide casus is 
terug te voeren op de uiteenlopende wijzen waarop de verhoudingen tussen overheid en 
sociaal-economische belangengroepen in beide landen zijn geïnstitutionaliseerd (vgl. 
Freeman & Ögelman 2000: 115-120). Deze bijzondere relatie tussen overheid en politieke 
gemeenschap vormt al decennia het centrale studieobject op het terrein van de arbeidsverhou-
dingen en betreft in hoofdzaak de dynamiek op de domeinen sociaal-economische ontwikke-
ling, arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Visser & Hemerijck 1997). Sinds de bijdrage van 
Schmitter in 1974 (Still the Century of Corporatism?) is er sprake van een zogeheten (neo)corpora-
tisme debat, waarin betekenis wordt toegekend aan specifieke vormen van (gezamenlijke) 
beleidsvoering door overheid en belangenorganisaties.14 Over de vraag wat corporatisme is 
zijn de meningen verdeeld. Corporatisme kan worden voorgesteld als een alternatief coör-
dinatiemechanisme voor markt en staat. Reeds in de beginfase van het debat vormt het 
onderscheid ‘voluntarisme’ en ‘corporatisme’ een centraal begrippenpaar. En nog steeds ligt 
dit onderscheid ten grondslag aan de discussie over het vermeende succes van het Neder-
landse ‘poldermodel’. 
 Een zogeheten voluntaristisch bestel is als volgt te typeren: ruimte aan de markt, geen 
tot nauwelijks overheidsinterventie, geen cohesie van belangengroepen, geen centrale beleids-
voering, geen geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden, lage sociale normen, geringe 
dekking van de CAO, zwakke vakbonden, herenakkoorden tussen werkgevers- en werkne-

                                                 
14 Er bestaat een verschil tussen oud- en neocorporatisme. Het oude corporatisme is van bovenaf planmatig 
(volgens de ideologie) ontworpen en de neovariant is geleidelijk en bijna ongemerkt ‘van onderen’ op uit de 
samenleving gegroeid. In Nederland is dit onderscheid echter niet zo scherp te maken, omdat diverse organen 
deels ‘van onderen’ uit de maatschappij ontstaan zijn, deels ‘van boven af’ door de staat gecreëerd zijn. Voorbeel-
den zijn Bedrijfsverenigingen en productschappen. De huidige bij de wet geregelde publiekrechtelijke Bedrijfsver-
enigingen en productschappen hebben privaatrechtelijke voorlopers gehad die opgericht zijn door het bedrijfsle-
ven (Van Waarden 1989: 76, 387). Omdat voor de Nederlandse situatie het onderscheid niet zo relevant is, 
gebruik ik in dit proefschrift de termen neocorporatisme en corporatisme door elkaar. 
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mersorganisaties die standhouden zolang het beide partijen aanstaat, et cetera. Als voorbeeld 
van een voluntaristisch bestel wordt doorgaans Groot-Brittanië genoemd (Crouch 1993).15 
 In een corporatistisch bestel werken de overheid en de sociale partners gezamenlijk 
aan de formulering en uitvoering van beleid op het terrein van de arbeidsmarkt en de sociale 
zekerheid. Een corporatistisch bestel wordt gekenmerkt door: grote invloed van de overheid, 
een gedecentraliseerde structuur, duurzame geïnstitutionaliseerde verbanden, een politieke 
‘ruil’ tussen overheid en belangenorganisaties, een monopolie van belangenorganisaties, een 
nadruk op het nakomen van afspraken, et cetera. Nederland is een schoolvoorbeeld van een 
corporatistisch bestel (Hemerijck 1993; Visser & Hemerijck 1997; Van der Meer 1998).16 
 Hieronder behandel ik de Nederlandse corporatistische arrangementen in de con-
fectie-industrie, die – blijkens het contrast met de Britse casus – de handelingstheorieën en 
redeneringen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers van een opmerkelijke in-
vloed voorzien.17 Het gaat in concreto om de arrangementen met betrekking tot arbeids-
voorwaarden (8.4.1) en beunhazerijbestrijding (8.4.2). Vervolgens komt aan de orde hoe 
een onderwerp dat de reguliere corporatistische structuur overstijgt furore maakt in het 
overheidscircuit (8.4.3). Daarna licht ik toe dat in een corporatistisch bestel alleen voor 
insiders invloed is weggelegd (8.4.4). Ten slotte geef ik aan dat het corporatistische bestel 
een bias heeft in de richting van de centrale overheid (8.4.5). 
 
 
8.4.1 Corporatistisch arrangement inzake arbeidsvoorwaarden: de CAO 
 
In de Britse confectie-industrie maken werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken 
over de arbeidsvoorwaarden. Maar dergelijke afspraken liggen doorgaans op onderne-
mingsniveau en zijn vooral aan te treffen in de grotere confectiebedrijven in het noorden 
van Groot-Brittannië. De afspraken dragen het karakter van een ‘gentleman’s agreement’ 
en hebben geen wettelijke status. Bovendien zijn in vele bedrijven dergelijke afspraken 
afwezig. Afspraken worden doorgaans alleen gemaakt in die bedrijven waar de vakbond een 
flink aantal van de werknemers heeft georganiseerd. Bevordering van de arbeidsvoorwaar-
den is daarmee gekoppeld aan de organisatiegraad van de werknemers en wordt doorgaans 
bepleit met een sociale-structuurredenering, waarbij wordt ingezet op verbetering van de 
positie van arbeid ten opzichte van de positie van kapitaal. Het leeuwendeel van de confec-
tieateliers in Londen is ongeorganiseerd. Voor deze werknemers is niets bedongen in de 
sfeer van arbeidsvoorwaarden. In de wens om dat wel te realiseren schuilt een sociale-
structuurredenering. 
 In Nederland maken werkgevers- en werknemerspartijen in geregeld en 
geïnstitutio-naliseerd overleg afspraken ten behoeve van de regulering van de 
arbeidsvoorwaarden per bedrijfstak. In de confectie-industrie heeft dit overleg plaats in de 

                                                 
15 Volgens de typologie van Lehmbruch (1984) draagt het bestel in het Verenigd Koninkrijk een ‘weak corporatist’ 
karakter. Nederland typeert hij als ‘strong corporatist’ (Van Waarden 1989: 76). 
16 Een corporatistisch georiënteerd institutioneel bestel kenmerkt overigens niet alleen het terrein van de arbeids-
verhoudingen, maar ook andere Nederlandse beleidsdomeinen, zoals het minderhedenbeleid (Soysal 1994) of het 
milieubeleid (Weale 1992). Weale beschrijft dat ‘[n]egotiation and discussion with the target groups, referring both 
to other ministries and to social interests like industry, is an important aspect of the principle of co-operative 
environmental policy-making’ in Nederland (Weale 1992: 141). Zie ook paragraaf 10.6. 
17 Volgens Van Waarden betreffen de corporatistische arrangementen in de bouwsector de volgende onder-
werpen: arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, veiligheid en gezondheid op het werk, vestigingsbeperkingen, 
beunhazerijbestrijding, warme sanering, productkwaliteit en de verschaffing van collectieve goederen zoals 
vakopleiding en onderzoek (Van Waarden 1989: 301-360). 
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bipartite Vakraad voor de Confectie-industrie.18 De afspraken die werknemers- en 
werkgevers maken krijgen hun beslag in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Op 
basis van een belangrijk corpora-tistisch arrangement, te weten de Wet op de Algemeen 
Verbindend en Onverbindend Verklaring van CAO’s (1937), kan een CAO voor een algemeen 
verbindende verklaring worden aangemeld bij de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Doorgaans gaat de minister tot deze algemeen verbindend verklaring 
over. Daarmee wordt een privaatrechtelijke regeling in een publiekrechtelijke regeling 
omgezet. De algemeen verbindend verklaring heeft ook betrek-king op arrangementen in 
de sfeer van de collectieve voorzieningen (zoals vakantie en pensioen). De algemeen 
verbindend verklaring van de CAO impliceert dat de gemaakte afspraken tussen 
werkgevers en werknemers geldingskracht hebben voor alle bedrijven in de bedrijfstak, 
ongeacht of de werknemers of de bedrijven zijn aangesloten bij vakbonden respectievelijk 
werkgeversorganisaties. Ook in de confectie-industrie is sprake van zo’n algemeen 
verbindend verklaarde CAO. Terwijl als gevolg van de lage organisatiegraad in de 
confectieateliers in Londen collectieve afspraken nagenoeg ontbreken, blijken collectieve 
afspraken in de Nederlandse casus kracht van wet te hebben voor alle confectiebedrijven, 
ook voor de ongeorganiseerde bedrijven. Voor datgene wat in de CAO is vastgelegd is een 
op een sociale-structuurredenering geïnspireerd pleidooi overbodig en volstaat een nadruk 
op de naleving van de gemaakte afspraken. Het bestaan van een corporatistisch arrange-
ment als de CAO impliceert derhalve dat de werknemers- en werkgeversorganisatie in de 
confectie als sociale partners eensgezind een welvaartseconomische redenering aanhangen 
wanneer het de naleving van CAO-afspraken betreft. Doorgaans volgen de CAO-partijen 
in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer alleen een sociale-structuurredenering wanneer wijzigin-
gen in de CAO-afspraken worden nagestreefd of een nieuwe CAO moet worden gereali-
seerd. Maar tegen de achtergrond van de algemeen verbindend verklaarde afspraken wordt 
de ontduiking van de CAO-bepalingen (en andere regelingen) in de Amsterdamse confec-
tieateliers als vanzelfsprekend geproblematiseerd in welvaartseconomische termen. 
 
 
8.4.2 Corporatistisch arrangement inzake beunhazerijbestrijding 
 
Voor de Britse werkgevers- en werknemersorganisaties in de confectiesector is het ondenk-
baar de dynamiek in de confectieateliers in Noordoost-Londen te problematiseren als on-
eigenlijke concurrentie en beunhazerij. Door de Britse werkgeversorganisaties worden de 
confectieateliers beschouwd als welkome bedrijvigheid; door de werknemersorganisaties 
zoiets als een ‘organisatievacuüm’. Des te opmerkelijker dat de Nederlandse sociale part-
                                                 
18 Na de oorlog heeft zich in Nederland op het sociale vlak een unieke ontwikkeling voorgedaan. In het teken van 
de wederopbouw worden de krachten gebundeld. In 1945 wordt de Stichting van de Arbeid opgericht. Hierin zijn 
de centrale werkgeversorganisaties, de vakbonden en de agrarische sector vertegenwoordigd. Vooral in de jaren 
van de geleide loonpolitiek (tot 1963) en later de gedifferentieerde loonpolitiek speelt deze stichting een uitermate 
belangrijke rol als overleg- en adviesorgaan. In de bedrijfstakken worden kort na de oprichting van de Stichting 
van de Arbeid paritaire instellingen als vakraden in het leven geroepen voor het algemeen belang van werkgevers 
en werknemers in de desbetreffende bedrijfstakken (niet in alle bedrijfstakken komen overigens vakraden tot 
stand). In dergelijke paritaire vakraden wordt bijgedragen aan en toegezien op de uitvoering en uitwerking van de 
in de branches tot stand gebrachte collectieve regelingen van de arbeidsvoorwaarden. Zo ontstaat in 1947 ook de 
Vakraad voor de Confectie-industrie, waarvan het secretariaat aanvankelijk berust bij het Sociaal Werkgeversver-
bond voor de Confectie-industrie (SWVC), de toenmalige landelijke werkgeversorganisatie op het sociale terrein 
in de kledingsector (Vakraad 1997: 4). In de jaren zestig en zeventig zijn de werkzaamheden van de Vakraad over-
wegend van administratieve aard en staat er een secretaris aan het hoofd van het bureau van de Vakraad. In het 
begin van de jaren zeventig besluiten CAO-partners, op initiatief van de vakbonden, de Vakraad meer het karakter 
te geven van een overleg-platform voor alle mogelijke sociale aangelegenheden die de kledingsector betreffen. 
Dan komt er ook een directeur aan het hoofd van het bureau van de Vakraad te staan. 
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ners, geïnstitutionaliseerd in de Vakraad voor de Confectie-industrie, eensgezind de 
Amsterdamse loonconfectie problematiseren in termen van oneigenlijke concurrentie en 
beunhazerij. Dat dergelijke labels kunnen worden gehanteerd vloeit voort uit het institutio-
nele bestel, waarin georganiseerde werkgevers en werknemers relatief hoge collectieve las-
ten dragen en erop gebrand zijn dat de formeel opererende sector niet de das zal worden 
omgedaan door concurrentie van de collectieve verplichtingen ontduikende collega’s. 
Omdat niet iedere ontduikende ondernemer een bedreiging vormt of omdat de formeel 
opererende ondernemer garen kan spinnen bij informele uitbesteding zal niet iedere 
‘ontduiker’ worden aangeklaagd voor oneigenlijke concurrentie. De Vakraad voor de 
Confectie-industrie maakt echter serieus werk van fraudebestrijding wanneer hij zijn imago 
in de waagschaal ziet gesteld. 
 Voorts ligt het in een corporatistisch bestel voor de hand dat de overheid de beun-
hazerijbestrijding aanvankelijk overlaat aan de sociale partners en pas ingrijpt als dergelijke 
zelfregulerende initiatieven ontoereikend worden beoordeeld. Zo ontwikkelen de sociale 
partners in de Vakraad voor de Confectie-industrie in afstemming met het GAK aanvan-
kelijk zelf een instrumentarium om de valse concurrentie te bestrijden. Het betreft hier de 
‘zelfregulerende’ Waarborgverklaring en de Verklaring omtrent het eigen betalingsgedrag. 
Wanneer deze vrijwillige zelfregulerende maatregelen evenwel onvoldoende zoden aan de 
dijk zetten maakt de overheid met ingang van 1 februari 1994 de bestaande Wet Ketenaan-
sprakelijkheid (WKA) toepasbaar in de confectiesector. Bestrijding van beunhazerij onder 
ongeorganiseerden blijkt in dit geval niet zonder steun van overheidsgezag gerealiseerd te 
kunnen worden. 
 
 
8.4.3 Extra overheidsaandacht voor industriebestuur overstijgende coalitie 
 
De sociale partners in de confectie-industrie, te weten de werkgeversorganisatie Fenecon en 
de betrokken werknemersorganisaties, treden in de vorm van de geïnstitutionaliseerde Vak-
raad voor de Confectie-industrie op als een semi-publiek industriebestuur. Zij regelen, al of 
niet met assistentie van de overheid, specialistische onderwerpen die samenhangen met de 
confectieproductie. Wanneer er sprake is van een dergelijk partieel industriebestuur spreekt 
Van Waarden (1989) van meso-corporatisme. Van alomvattend corporatisme is sprake 
wanneer in een gehele sector een structurele heterogeniteit van ondernemers bestaat en als 
gevolg daarvan een sterke alomvattende belangenvereniging van alle ondernemers in de 
confectiesector. Maar van een dergelijk alomvattend corporatisme is in de confectiesector 
geen sprake. Zo bestaan bijvoorbeeld aparte industriebesturen voor grootwinkelbedrijven, 
(groot)handels en producenten. 
 Nu is het interessant dat aan de hand van de inzet op fraudebestrijding en beun-
hazerijbestrijding een opmerkelijke variant op het reguliere industriebestuur in het leven 
wordt geroepen. Omdat het imago van de confectiesector als geheel op de tocht staat, slaan 
organisaties in de sfeer van productie en (groot)handel de handen ineen en creëren op tijde-
lijke basis een opmerkelijke structuur in de vorm van de uitgebreide Vakraad voor de 
Confectie-industrie. Deze uitgebreide Vakraad overstijgt het reguliere industriebestuur In 
het verkavelde landschap van industriebesturen zet deze ongebruikelijke coalitie de lobby 
aan het adres van de overheid kracht bij. 
 
 
8.4.4 Slechts invloed voor insiders in een corporatistisch bestel 
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In een corporatistische structuur liggen de formele overlegposities vast. In de Vakraad voor 
de Confectie-industrie wordt in geïnstitutionaliseerd verband overlegd door de werkgevers-
organisatie en een drietal erkende vakbondsorganisaties. De deelnemende partij aan werk-
geverszijde is de Vereniging van Confectie- en Tricotage-ondernemingen Fenecon. Leden 
van deze vereniging zijn de tricotage- en de confectieondernemers; de laatsten bestaan 
onder meer uit de producenten van bedrijfskleding en de loonconfectionairs.19 Aan werk-
nemerszijde participeren de Industriebond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV en 
de Unie BLHP. Bij de Industriebond FNV is 80 procent van de georganiseerden aangeslo-
ten; de Industrie- en Voedingsbond CNV en de Unie BLHP hebben vijftien respectievelijk 
5 procent van de georganiseerden als lid. In de overlegpraktijk vertegenwoordigt de Indus-
triebond FNV doorgaans ook de overige bonden.20 Deze partijen vormen in Vakraadver-
band een afgesloten circuit waarin sterk geijverd wordt voor de belangen van de insiders, 
maar waartoe outsiders geen toegang hebben. Illegale werknemers hebben geen toegang tot 
de vakbonden. En de betrokken vakbonden kiezen er uitdrukkelijk voor om de confectie-
sector te saneren, in plaats van te ijveren voor een betere positie van illegale arbeiders in de 
confectiesector. 
 De verschillende organisaties voor atelierhouders slagen er niet in opgenomen te 
worden in dit institutionele overlegverband. De atelierhouders worden geacht op individu-
ele basis lid te worden van de Fenecon. Een voorstel van de atelierhouders om als vereni-
ging van loonconfectionairs lid te worden wordt door de Fenecon eenvoudigweg van tafel 
geveegd. Slechts twee atelierhouders sluiten zich aan bij de Fenecon. De atelierhouders 
kunnen alleen aan hun buitenstaanderspositie ontsnappen en invloed uitoefenen op het 
beleid voor de confectie-industrie wanneer zij als participanten insiders worden in de geves-
tigde overlegstructuur. Maar de voorwaarden en het prijskaartje daarvoor worden vast-
gesteld door de gevestigde werkgeversorganisatie. Een lidmaatschap van de Fenecon blijkt 
voor het leeuwendeel van de atelierhouders een brug te ver. En daarmee ontbreekt de 
confectionairs de mogelijkheid om via de geijkte kanalen van het corporatistische bestel te 
kunnen lobbyen voor – met een sociale-structuurredenering bepleite – eigen oplossings-
richtingen. 
 
 
8.4.5 Oriëntatie op centrale overheid in corporatistisch bestel 
 
In een corporatisch bestel is sprake van een samenwerkingsrelatie tussen sociale partners en 
de overheid. Nu is die overheid doorgaans de ‘centrale’ overheid. De Vakraad voor de 
Confectie-industrie richt zich in zijn contact direct op het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid of - in mindere mate – op het ministerie van Economische Zaken. Ook 
bestaan in de context van de aanpak van de confectieateliers contacten met het ministerie 
van Justitie. Van contact tussen de sociale partners en de lokale overheid in Amsterdam is 
nagenoeg geen sprake. Door de betrokken wethouder en de betrokken ambtenaar worden 
wel pogingen genomen om de atelierhouders in contact te brengen met de werkgeversorga-
nisatie Fenecon en zodoende aansluiting tussen beide te bevorderen. Maar dergelijke pogin-
gen belanden doorgaans op een dood spoor. Als het gemeentebestuur financiële middelen 
ter beschikking wil stellen om het lidmaatschap van de atelierhouders te faciliteren draait de 
werkgeversorganisatie het gemeentebestuur de rug toe. Het is duidelijk dat de werkgevers 
er niet op gebrand zijn zaken te doen met de gemeente. ‘Lokaal corporatisme’ bestaat niet 
                                                 
19 Interview met de adjunct-directeur van de Fenecon, tevens directeur Vakraad voor de Confectie-industrie d.d. 
18-02-2000. 
20 Interview met de voormalige bondsbestuurder voor de Industriebond FNV in de Vakraad voor de Confectie-
industrie d.d. 02-03-2000. 
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en wordt evenmin gerealiseerd. In de handhaverscoalitie tussen centrale overheid en sociale 
partners staat de lokale overheid derhalve buiten spel. Daarmee ziet de lokale overheid zich 
afgesloten van de mogelijkheid haar sociale-structuurredenering (BPX1-redenering) in te 
brengen in het geïnstitutionaliseerde overleg tussen de sociale partners. 
 
 
 
8.5 Inwerking van institutionele factoren op het terrein van immigratie en 

incorporatie 
 
Aan de hand van het contrast met de Britse casus wordt duidelijk dat Nederlandse institu-
ties in de sfeer van immigratie en incorporatie uitdrukkelijk een stempel drukken op de 
handelingstheorieën en redeneringen met betrekking tot de Amsterdamse confectieateliers. 
Allereerst komt de invloed van het institutionele bestel ten aanzien van de incorporatie van 
nieuwkomers aan de orde (paragraaf 8.5.1). In de tweede plaats passeert de invloed van de 
vigerende ontmoedigingspraktijken ten aanzien van illegalen de revue (paragraaf 8.5.2).21 In 
de derde plaats ga ik in op de afwezigheid van maatschappelijke weerstand tegen het op-
pakken van illegalen (paragraaf 8.5.3). 
 
 
8.5.1 Problematisering van illegaliteit in het licht van het nationale 

‘minderhedenbeleid’ 
 
In de Britse casus wordt de bescherming van arbeid bepleit met een BPY- of een BPX1-
redenering. Geen enkele actor volgt een ‘illegalen uitsluitende’ BPX2-redenering. In vergelij-
king hiermee is het opmerkelijk dat in de Nederlandse casus een BPX2-redenering allerminst 
wordt geschuwd en uitdrukkelijk te traceren is in gerealiseerd beleid. Het ontmoedigings-
beleid ten aanzien van illegalen wordt verdedigd met een BPX2-redenering. En achter het 
project van de Arbeidsvoorziening gericht op bemiddeling in de loonconfectie gaat even-
eens een BPX2-redenering schuil. 
 Dit verschil wordt direct ingegeven door de verschillende incorporatiepatronen in 
Groot-Brittannië en Nederland. In Groot-Brittannië behelst het incorporatiebeleid een 
anti-discriminatiebeleid. Deze expliciete aandacht voor ‘race relations’ in het Verenigd 
Koninkrijk is wettelijk verankerd in de Race Relations Act (1976). Volgens deze wet is discri-
minatie op uiterlijke kenmerken verboden, moet iedereen een gelijke kans krijgen om zich 
te scholen en om te werken, en moet iedereen kunnen leven zonder geconfronteerd te 

                                                 
21 De Zweedse politicoloog Hammar (1985: 7-10) maakt onderscheid tussen immigratiebeleid en immigranten-
beleid. Immigratiebeleid verwijst naar de regels en procedures aan de hand waarvan overheden bepalen welke 
niet-ingezetenen voor toelating en verblijf in aanmerking komen, dus naar de regulering van de immigratie. De 
controle op hun (illegaal) verblijf en werkzaamheden hoort daar ook bij. Immigrantenbeleid verwijst naar alle 
maatregelen die van invloed zijn op de positie van immigranten, bijvoorbeeld toegang tot of uitsluiting van goede-
ren en diensten. Speciale maatregelen die in het voordeel zijn van immigranten (positieve actie; bestrijding van dis-
criminatie) behoren eveneens tot immigrantenbeleid (Schuster 1999: 5). In het licht van dit onderscheid hebben 
de in paragraaf 8.5.1 beschreven incorporatiepatronen betrekking op immigrantenbeleid. De binnenlandse 
controlepraktijken zoals besproken in paragraaf 8.5.2 kunnen worden gecategoriseerd als immigratiebeleid. In 
Nederland wordt niet gesproken van ‘immigranten’ maar van ‘gastarbeiders’, ‘rijksgenoten’, ‘etnische minder-
heden’ en ‘allochtonen’ omdat het gebruik van de term ‘immigrant’ erop zou wijzen dat Nederland een immi-
gratieland zou zijn geworden. In Groot-Brittannië daarentegen wordt wel van meet af aan de term ‘immigrants’ 
gehanteerd, omdat de Britse overheid altijd heeft verondersteld dat migranten zich blijvend zouden vestigen 
(Schuster 1999: 3).  
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worden met discriminatie, vooroordelen en (angst voor) raciaal geweld.22 Deze nadruk op 
het tegengaan van racisme is diep geworteld en weerhoudt de Britse overheid er lange tijd 
van onderscheid te maken onder haar ingezetenen in termen van ‘ethnic minorities’.23 Ook 
de etnische achtergrond of het land van herkomst zijn oorspronkelijk kenmerken die in de 
politieke arena in de taboesfeer liggen. Immers, deze kenmerken zijn irrelevant wanneer 
mensen reeds jaren met elkaar samenleven en leiden slechts tot discriminatie en racisme, zo 
luidt de achterliggende redenering. Pas in de jaren negentig wordt enige categorisering geac-
cepteerd, indien dat in het belang van de ‘ethnic minority populations’ wordt geoordeeld. 
 Nu impliceert dit diep verankerde verbod op raciale discriminatie ook dat niet zal 
worden ‘gejaagd’ op illegale werknemers, noch in de confectiesector, noch in een andere 
tak van bedrijvigheid. Immers, dergelijke controles zouden al gauw als controles op ‘black’ 
of ‘coloured people’ kunnen worden bestempeld in plaats van een controle op verblijfs-
statussen. En dat is nu juist wettelijk verboden. Om dezelfde reden is het ook lange tijd 
ondenkbaar geweest in de Britse verhoudingen om werkgevers te beboeten voor de tewerk-
stelling van illegalen. Bij controles op illegale tewerkstelling zouden immers discrimineren-
de praktijken op de loer liggen omdat in de praktijk vooral ‘zwarte’ werknemers naar hun 
papieren zouden worden gevraagd. Pas in de Asylum and Immigration Act 1996 (section 8) 
wordt de tewerkstelling van werknemers die niet gerechtigd zijn om te werken strafbaar 
gesteld. Met de regeling worden voor het eerst ook werkgevers verplicht te controleren of 
de sollicitant mag werken. De regeling is een novum in de Britse verhoudingen en stuit op 
flinke maatschappelijke weerstand (Düvell & Jordan 2000: 95-96; 2001: 25-27). 
 Nu is het incorporatiebeleid in Groot-Brittannië niet in alle gevallen te herleiden tot 
louter anti-discriminatiebeleid. In het beleid van de Greater London Council onder leiding 
van Ken Livingston in het begin van de jaren tachtig alsmede in de beleidsinitiatieven van 
de lokale overheid in Hackney en Haringey in het midden van de jaren negentig zijn (impli-
ciet dan wel expliciet) elementen van achterstandsbeleid te traceren voor (legale en illegale) 
allochtonen (BPX1-redenering). Maar dit lokale minderhedenbeleid wordt nooit met een 
BPX2-redenering verdedigd.24 
 In Nederland kenmerkt het incorporatiebeleid zich sinds de jaren tachtig door een 
omvattend emancipatie- of achterstandsbeleid in de sferen arbeid, scholing en welzijn 
(Fermin 1997; Rath 1991; Vermeulen & Penninx 1994). Tevens wordt enig beleid gevoerd 
om racisme en discriminatie te bestrijden. Uitgangspunt in het Nederlandse incorporatie-
beleid is dat dit minderhedenbeleid alleen gerealiseerd kan worden met een gelijktijdige 
ontmoediging van illegaal verblijf.25 Minderhedenbeleid en ontmoediging van illegaal ver-
blijf worden geconceptualiseerd als twee zijden van dezelfde medaille. En daarmee is de 
redenering waarin illegale nieuwkomers worden uitgesloten (BPX2-redenering) geboren. De 
BPX2-redenering is onlosmakelijk verbonden met het nationale minderhedenbeleid. 
 Illustratief voor deze koppeling tussen minderhedenbeleid enerzijds en een 
ontmoe-diging van illegalen anderzijds is de wijze waarop het Nederlandse 
minderhedenbeleids-circuit op centraal niveau zich heeft opgesteld ten opzichte van de 
Amsterdamse confec-tieateliers. Het Nederlandse minderhedenbeleid wordt gecoördineerd 
door de minister van Binnenlandse Zaken. Deze heeft daartoe een eigen ambtelijke 
                                                 
22 Anti-discriminatiewetgeving en een anti-discriminatiecultuur vormen het Britse antwoord op jarenlange raciale 
spanningsverhoudingen in de jaren zestig en zeventig en weerspiegelen een streven naar een multi-etnische en 
multiculturele identiteit. 
23 Stilzwijgend gaat het om het onderscheid tussen verschillende ‘ethnic minority populations’ en de ‘ethnic 
majority population’. 
24 Een expliciete ‘illegalen uitsluitende’ BPX2-redenering is wel te traceren in de argumentatie van de Britse regering 
dat een strenge controle op immigratie aan de Britse buitengrenzen de ‘racial equality’ en ‘good race relations’ 
bevordert (Düvell & Jordan 2000: 86). 
25 Minderhedennota 1983, Kamerstukken II, 1982-1983, 16 102, nr. 20-21. 
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ondersteuning ter beschik-king. Het betreft de directie Coördinatie Minderhedenbeleid 
(DCM), later de directie Coördinatie Integratie Minderhedenbeleid. Binnen dit ambtelijke 
apparaat bestaat geen enkele behoefte om zich te bemoeien met de Amsterdamse 
confectieateliers, omdat de bestuurlijke aandacht vooral uitgaat naar initiatieven voor 
allochtonen in de sferen onder-wijs, cultuur en anti-discriminatiebeleid. Voor dergelijke 
initiatieven wordt samengewerkt met de betrokken ‘vakdepartementen’. Ook wordt – in 
samenwerking met vooral het ministerie van Economische Zaken – enig stimuleringsbeleid 
gevoerd in de economische sfeer, maar dergelijk beleid wordt in het geheel niet in verband 
gebracht met de ‘etnische’ bedrijvigheid in de Amsterdamse confectieateliers. Naar zeggen 
van de voormalige direc-teur heeft het ambtelijke apparaat voor het minderhedenbeleid op 
het ministerie van Bin-nenlandse Zaken niets ondernomen ten aanzien van de 
confectieateliers en daartoe even-min de wens gekoesterd: ‘Nee, het ging daarbij om 
illegaliteit en gedoogbeleid. Het was duidelijk dat er sprake was van slechte 
arbeidsomstandigheden.’26 Ook zijn opvolger meldt dat de DCM zich wel met 
economische bedrijvigheid bezig hield maar niet met de Amster-damse confectieateliers: 
‘Economische participatie stond centraal in de Contourennota 1994 (…) maar dan via het 
reguliere, niet-illegale kader.’27 Het ambtenarenapparaat op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken wil niet de vingers branden aan een netelige illegalen-kwestie, vermeende sociale 
misstanden en regelovertreding, maar geeft er de voorkeur aan om positieve resultaten te 
boeken met de eigen beleidsinitiatieven. In de ambtelijke cockpit van het 
minderhedenbeleidsterrein trekt men welbewust de thematiek niet naar zich toe terwijl hier 
wel gewerkt wordt aan de stimulering van ‘etnisch ondernemerschap’. Een beeldvorming 
over onaanvaardbare regelovertreding en illegaal verblijf in de Amsterdamse 
confectieateliers prevaleert. De afwezigheid van bemoeienis met de loonconfectie bepleit 
de DCM met een welvaartseconomische redenering in samenhang met een sociale-struc-
tuurredenering waarbij illegale werknemers worden uitgesloten (AOW-/BPX2-redenering). 
Opmerkelijk is dat in het publieke debat over minderheden en minderhedenbeleid de con-
fectieateliers wél ter sprake komen, maar dat de coördinatoren van het nationale minder-
hedenbeleid geen plaats in het beleidsnetwerk willen bezetten, laat staan een hoofdrol 
willen spelen ten aanzien van deze thematiek. In de minderhedenbureaucratie is geen 
‘broker’ naar voren getreden, terwijl juist deze organisatie wellicht de mogelijkheid had 
gehad om een tegengeluid te mobiliseren (geïnspireerd op een sociale-structuurredenering) 
tegen de welvaartseconomische stoomwals van de handhaverscoalitie. Ook de minister van 
Binnenlandse Zaken houdt zich opvallend stil in dit verband. De beleidsmakers van het 
Nederlandse minderhedenbeleid opereren doorgaans op corporatistische wijze. Dat wil 
zeggen dat zij in sterke mate representatieve overlegstructuren creëren waarbinnen zij op 
consultatieve wijze beleid ontwikkelen (Soysal 1994). Ook in het geval van de confectie-
ateliers zouden zij wellicht in staat zijn geweest een forum te organiseren waarbinnen de 
thematiek op een andere dan een welvaartseconomische wijze zou kunnen worden belicht. 
Wellicht hadden zij gestalte kunnen geven aan de – met een BPX1-redenering bepleite – 
suggestie voor meer overleg en consultatie door onder meer de atelierhouders, het In-
spraakorgaan Turken (IOT) en de Adviesraad Turken. 
 Opmerkelijk is in dit verband dat de Amsterdamse coördinerend wethouder 
Minder-hedenbeleid in zijn taakopvatting een redenering volgt waarbij illegale allochtonen 
worden ingesloten (BPX1-redenering). Met name in de periode 1990-1994 waarin hij 

                                                 
26 Telefonisch gesprek met de voormalige directeur DCM van het ministerie van Binnenlandse Zaken, d.d. 28-01-
1997. 
27 Antwoord (per e-mail) van de voormalige directeur DCM van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 13-
06-02. De Contourennota is het centrale beleidsdocument voor het minderhedenbeleid in de jaren negentig 
(Contourennota 1994, Kamerstukken II, 1993-1994, 23 683, nr. 1). 
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verantwoorde-lijk is voor Economische Zaken en Minderhedenbeleid maakt hij zich sterk 
voor het behoud van de werkgelegenheid in de Amsterdamse confectieateliers. Maar zijn 
op inslui-ting van illegalen gerichte redenering heeft geen kans van slagen in het licht van 
de domi-nante welvaartseconomische redenering die de Haagse bestrijders van de 
confectiefraude volgen (AOW-redenering). En bij het Haagse minderhedenbeleidscircuit kan 
hij evenmin op medestanders rekenen. In het perspectief van het nationale 
minderhedenbeleid wordt alleen verantwoordelijkheid genomen voor allochtonen met een 
legale verblijfstitel. De lokale overheid in Amsterdam voelt zich echter ook 
verantwoordelijk voor de illegale stads-bewoners. Deze verschillende opvattingen 
weerspiegelen een spanning tussen de nationale overheid die het nationale 
minderhedenbeleid vorm geeft en een lokale overheid in één van de grote steden die zich in 
sterke mate geconfronteerd ziet met de concrete migratieproble-matiek, oplopende 
werkloosheid en de keerzijden van een intensieve jacht op illegalen. Maar de centrale 
overheid weet de lokale overheid uiteindelijk te laten meelopen aan de leiband van de 
handhaverscoalitie. 
 Waar het Britse incorporatiepatroon in de vorm van een wettelijk vastgelegd anti-
discriminatiebeleid een onderscheid tussen legaal en illegaal verblijvende ‘ethnic minorities’ 
bemoeilijkt, impliceert het Nederlandse institutionele bestel voor incorporatie voor nieuw-
komers – in de vorm van een omvattend beleidsprogramma ter ondersteuning van onder 
meer werk, huisvesting en taalles – een beduidend meer restrictieve benadering van illega-
len. In het Nederlandse bestel worden (legale) nieuwkomers geïncorporeerd in een ruim 
assortiment aan verzorgingsstaatarrangementen. Maar om het voortbestaan van juist die 
verzorgingsstaat te garanderen is de keerzijde van dat uitgebreide incorporatiebeleid de 
noodzaak om een nadrukkelijk onderscheid te maken tussen mensen die wel en mensen die 
niet in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen. Freeman wijst erop dat juist dit 
onderscheid meer spanningen oplevert naarmate het openbare leven in toenemende mate 
wordt geïnternationaliseerd; kapitaal kan gemakkelijk over de landsgrenzen verhuizen 
terwijl persoonlijke verplaatsingen worden bemoeilijkt. Duidelijk is dat het Nederlandse 
ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegaal verblijf en illegale tewerkstelling een spanning 
weerspiegelt tussen interne solidariteit enerzijds en externe solidariteit met betrekking tot 
vreemdelingen en arbeidsmigranten anderzijds (Freeman 1986, 1994; zie ook bijvoorbeeld 
Van Amersfoort & Penninx 1994). 
 
 
8.5.2 Beproefde praktijken van binnenlandse controle op illegale arbeid 
 
In de vorige paragraaf heb ik duidelijk gemaakt dat de Britse race relations politics in span-
ningsverhouding staan met binnenlandse controles op illegaliteit. In deze paragraaf ga ik 
nader in op deze in het Britse systeem verankerde ‘onderbelichting’ van binnenlandse 
controles op illegale arbeid en illegaal verblijf.28 In contrast hiermee wordt duidelijk dat in 
het Nederlandse bestel beduidend meer beproefde praktijken zijn ontwikkeld om illegaal 
verblijf te ontmoedigen en illegale arbeid te bestrijden. 
 De Britse immigratiedienst, het Immigration and Nationality Department (IND) 
van de Home Office, probeert illegalen zo veel mogelijk buiten de landsgrenzen te houden. 
Maar als illegalen eenmaal het Britse ‘binnenland’ hebben bereikt kunnen zij zich daar 
relatief eenvoudig staande houden. Met binnenlandse immigratiecontroles door de Britse 

                                                 
28 Ik dank A. Böcker voor enkele literatuursuggesties over de controle op illegale arbeid in het Verenigd 
Koninkrijk. 
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autoriteiten hebben illegalen nagenoeg niet te maken. Deze geïnstitutionaliseerde praktijk 
wordt helder verwoord in een document van de Home Office: 
 

‘The main focus of UK immigration controls has traditionally been at the point of entry (...). 
These controls match both the geography and the traditions of the country and have ensured 
a high degree of personal freedom within the UK. This approach is different from practice in 
mainland Europe where, because of the difficulty of policing long land frontiers, there is 
much greater dependence on internal controls such as identity checks’ (Home Office 1998, 
geciteerd in Düvell & Jordan 2000: 87).29 

 
Een relatief gering aantal op het binnenland georiënteerde controleambtenaren weer-
spiegelt ook de beperkte inzet op binnenlandse controle (Düvell & Jordan 2000: 87):  
 

‘[T]he UK is characterised by the very low numbers (around 500 nationally) of immigration 
control staff deployed for internal operations. In this sense, once immigrants have entered 
the UK they are less likely to experience checks by immigration staff than in most EU 
countries.’ 

 
Pas in de jaren negentig wordt illegaliteit een meer gepolitiseerd issue. Een absoluut novum 
in de Britse politiek behelst dan ook de reeds in de vorige paragraaf vermelde wijziging van 
immigratiebepalingen door middel van de Asylum and Immigration Act 1996 (section 8). Op 
basis van deze regeling kunnen werkgevers beboet worden voor het tewerkstellen van illegale 
werknemers en kunnen ambtenaren verplicht worden als verlengstuk van de immigratiedienst 
te opereren als het gaat om de controle op verblijfsstatussen.30 
 Tot het midden van de jaren negentig rust op identiteitscontroles een volstrekt 
taboe. Groot-Brittannië kent als enige EU-land bijvoorbeeld geen identiteitskaart. 
Invoering ervan zou tot een enorme maatschappelijke oppositie leiden.31 Ook rijbewijzen 
fungeren niet als een identiteitskaart. Deze zijn overigens niet eens van een pasfoto 
voorzien. Voor legitima-tiedoeleinden wordt in Groot-Brittannië doorgaans een bankpasje 
gebruikt. Groot-Brittan-nië kent ook geen zogeheten ‘vlottende’ bestanden bij de 
burgerlijke stand. Van een ver-plichting tot registratie van het woonadres is geen sprake.32 

                                                 
29 Deze praktijk van een strenge controle aan de buitengrenzen en het nagenoeg ontbreken van binnenlandse 
controle wordt in verband gebracht met de ‘eilandtraditie’ van Groot-Brittannië ( interview met een medewerker 
van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997). 
30 De wetswijziging is afkomstig van de Tory-regering onder leiding van Major. Voor de verkiezingen had Labour 
(in de oppositie) geroepen niet tot implementatie van section 8 over te gaan. Maar de in 1997 aangetreden 
Labour-regering onder leiding van Blair trekt de nieuwe regeling niet in, ondanks de vele oppositie ertegen. Het 
enige dat Labour eraan toevoegt is dat werkgevers die illegale werknemers tewerkstellen eerst een waarschuwing 
krijgen (interview met een voormalige beleidsmedewerker van Hackney Town Hall d.d. 24-11-1997; interview met 
een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997; zie ook Düvell & Jordan 2001: 20). Op basis van de 
nieuwe wet moet bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar de Home Office raadplegen over de verblijfsstatus van 
zijn cliënt wanneer deze in aanmerking wil komen voor een uitkering, een huis of een andere dienst. Onderwijzers 
worden geacht te controleren op de verblijfsstatus van de leerlingen. En ambtenaren die aanvragen voor een 
‘Insurance Number’ (voor de National Insurance) behandelen moeten de verblijfsstatus checken bij de Home 
Office. Sinds 27 januari 1997 kunnen werkgevers de facto strafbaar worden gesteld als zij illegale werknemers 
tewerkstellen (Shutter 1997: 144). 
31 Voor een deel is deze weerstand terug te voeren op het gruwelijke misbruik van registratie van etnische achter-
grond tijdens de Tweede Wereldoorlog (interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-
1997). 
32 Interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997. Alleen ten behoeve van verkiezingen 
moet men zich laten registreren in het kiesregister (Düvell & Jordan 2000: 100). 
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In wezen ‘kent’ de overheid haar burgers niet.33 In het licht van deze geïnstitutionaliseerde 
afkeer van registratie en verplichte identificatie is het ook uiterst begrijpelijk dat de Asylum 
and Immigration Act 1996, gericht op de ontmoediging van illegaal werk en illegaal verblijf 
aan de hand van een con-trole op verblijfsstatussen, een flink maatschappelijk tumult 
teweegbrengt. 
 De overheidshouding ten opzichte van illegalen is sinds het midden van de jaren 
negentig aan het verharden. Groot-Brittannië lijkt daarmee meer aansluiting te zoeken naar 
de ‘continentale‘ ontmoedigingspraktijken ten opzichte van illegalen.34 Aan asiel- en immi-
gratiemogelijkheden wordt flink getornd. Controles op luchthavens en in havens nemen 
toe. Zelfs de binnenlandse controles die doorgaans weinig prioriteit genieten worden ietwat 
geïntensiveerd (Düvell & Jordan 2000: 104).35 Deze verharde politieke opstelling lijkt 
evenwel allerminst te resulteren in systematische controles en invallen in de confectie-
ateliers in Hackney en Haringey. Dat heeft alles te maken met de politieke prioriteit in de 
handhavingssfeer, waarbij – onder meer – illegale tewerkstelling wordt gedoogd: 
 

‘... a policy of “turning a blind eye” or laissez-faire was adopted, both in the case of domestic 
workers, au pairs, illegal employment in an urban setting and section 8 (employers), and in 
the case of failed asylum seekers, students applications or bogus language schools the 
immigration enforcement seemed to put high priority on checking or enforcing matters’ 
(Düvell & Jordan 2000: 98; met verwijzing naar o.m. Düvell & Jordan 1999).36 

 
In vergelijking met de Britse situatie heeft zich in het Nederlandse bestel een serieuze prak-
tijk ontwikkeld om te controleren op illegale arbeid. In Nederland wordt in 1974 een wer-
vingsstop ingesteld voor arbeidsmigranten die zich ongevraagd melden. Gewerkt wordt 
voorts aan de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) waarin de toegang tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt aan banden wordt gelegd. In deze wet wordt het tegengaan van 
‘illegalen’ op de arbeidsmarkt in het vat gegoten van sancties tegen de werkgever die geen 
vergunning heeft voor de tewerkstelling van zijn buitenlandse werknemer. Op deze manier 
wordt aandacht afgeleid van het feit dat de overheid de grenzen niet kan sluiten voor onge-
wenste vreemdelingen, maar wordt getracht de aantrekkelijkheid van ‘illegale’ arbeid voor 
de werkgever te verminderen. De WABW treedt in 1979 in werking. In 1975 – tijdens de 
voorbereiding van deze wet – wordt amnestie gegeven aan 15.000 arbeidsmigranten die 
tussen de wal van de nieuwe regelgeving en het schip van de immigratiepraktijk vallen. In 
                                                 
33 Om toch iets over die burgers te weten te komen laat de overheid iedere tien jaar een uitgebreide ‘Census’ en 
aanvullende Surveys verrichten (interview met twee medewerkers van het London Research Centre d.d. 20-10-
1997). 
34 Interessant is in dit verband de suggestie dat het Verenigd Koninkrijk niet alleen het ‘continent’ volgt inzake een 
verharding van ‘inside control’, maar dat de continentale Europese landen ook het Verenigd Koninkrijk volgen 
wat betreft een meer afdoende ‘outside control’ (interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-
12-1997). 
35 Hierbij moet worden bedacht dat handhaving in de sfeer van immigratie in de jaren negentig nog in de kinder-
schoenen staat. Pas vanaf 1991/1992 besteedt de Immigration Service van de Home Office meer aandacht aan 
gegevensverzameling en handhavingsinitiatieven (Düvell & Jordan 2000: 97). De Immigration Service Division is 
één van de negen ‘divisions’ die ressorteren onder het Immigration and Nationality Department van de Home 
Office. Onder de Immigration Service vallen het Ports Directorate en het Immigration Services Enforcement 
Directorate (ISED). Het laatste is pas opgezet in 1991. De initiatieven van de Immigration Service worden voorts 
aan banden gelegd door het beleid van ISED dat immigration officers invallen en arrestaties zoveel mogelijk dienen 
over te laten aan de politie (Düvell & Jordan 2000: 94). Ook het gebrek aan medewerking van andere organisaties 
bemoeilijkt de handhavingsinitiatieven van de Immigration Service (Düvell & Jordan 2000: 99). 
36 Deze prioriteitenstelling wordt onder New Labour goeddeels gehandhaafd. Alleen zet New Labour in op een 
beduidend stringenter handhavingsbeleid ten opzichte van (uitgeprocedeerde) asielzoekers alsmede op een beter 
op het bedrijfsleven afgestemd recruteringsbeleid waarmee het vergunningenstelsel meer in beeld komt dan 
voorheen (Düvell & Jordan 2001). 
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1980 worden nog eens 1.800 werknemers ‘geregulariseerd’ (Van Groenendael 1986). Een 
onderscheid tussen legale en illegale buitenlandse werknemers in Nederland dateert derhal-
ve van de tweede helft van de jaren zeventig, de fase waarin de WABW en begeleidende 
amnestieën worden voorbereid (explicitering BPX2-redenering). Hoewel ‘illegalen’ sinds die 
periode in het beleidsdebat reeds expliciet worden geproblematiseerd kunnen zij in de jaren 
tachtig de facto nog relatief ‘gemakkelijk’ in Nederland werken en verblijven. De Loontech-
nische Dienst (LTD) ziet officieel toe op de naleving van de WABW. Reeds in een vroeg 
stadium wordt binnen de LTD aandacht geschonken aan de Amsterdamse loonconfectie, 
maar van fiks ingrijpen is allerminst sprake.37 Vanaf 1987 controleert de DIA op de nale-
ving van de WABW. Vanaf 1989 maakt deze dienst hier beduidend meer werk van dan zijn 
voorganger. De DIA fungeert ook als een sleutelorganisatie in de bestrijding van fraude en 
ontmoediging van illegaal verblijf, de beleidsspeerpunten van het derde kabinet-Lubbers 
(1989-1994). In de jaren negentig wordt het toelatingsbeleid tot de arbeidsmarkt opnieuw 
meer restrictief. Zo wordt onder meer de WABW vervangen door de meer restrictieve Wet 
Arbeid Vreemdelingen (1995). Ook krijgt het ontmoedigingsbeleid voor illegalen geleidelijk 
aan meer gestalte. In 1991 wordt het voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning on-
mogelijk om een sofi-nummer te verkrijgen. In 1994 wordt een wettelijke identificatieplicht 
van kracht en wordt de Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie ingevoerd. In 1995 
wordt ook het Vreemdelingen Administratiesysteem van de Vreemdelingendienst gekop-
peld aan de Gemeentelijke Basisadministratie. En in 1998 ten slotte volgt de invoering van 
de Koppelingswet, waarmee beoogd wordt illegalen uit te sluiten van het gros van de 
sociale voorzieningen. 
 Typerend voor de jaren negentig in Nederland is in de eerste plaats dat in het 
beleids-debat de problematisering van illegalen een flinke vlucht neemt. Illustratief hiervoor 
is dat in tegenstelling tot het taboe op het noemen van cijfers in de jaren tachtig, 
bewindslieden in de jaren negentig concrete indicaties van vermeende aantallen illegalen 
geven (Groenendijk & Böcker 1995). Als gevolg van een ramp met een neerstortend 
vrachtvliegtuig in de Amsterdamse Bijlmermeer in 1992 verplaatst de problematisering van 
illegalen zich boven-dien van het beleidsdebat naar het publieke debat.38 In de tweede 
plaats stel ik vast dat in Nederland in de jaren negentig tal van arrangementen en praktijken 
tot stand zijn gekomen die gericht zijn op de ontmoediging van illegaliteit. In vergelijking 
met de Britse situatie valt bovendien op dat zich in Nederland sinds de jaren tachtig 
beproefde praktijken hebben ontwikkeld om te controleren op illegale tewerkstelling. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat deze illegalen-ontmoedigende praktijken, in het bijzonder 
rond de opsporing en sanc-tionering van illegale tewerkstelling, worden ingezet bij de 
aanpak van de Amsterdamse confectieateliers. 
 Bij de sanering van de Amsterdamse confectieateliers door het Confectie-interven-
tieteam (CIT) komt uiteindelijk sterk de nadruk te liggen op de bestraffing van de werk-
gever voor het zonder vergunning tewerkstellen van illegale werknemers in samenhang met 
(na)heffingen in de sfeer van belasting- en premiebetaling.39 Voor de DIA is daarbij een 
grote rol weggelegd. In Groot-Brittannië wordt sinds 1971 ook een vergunningenstelsel 
gehanteerd om te toelating tot de arbeidsmarkt te reguleren. Net als in Nederland wordt in 
Groot-Brittannië een vergunning verleend aan de werkgever om voor een bepaalde functie 
voor een bepaalde spanne tijds een bepaalde werknemer van buiten de EU aan te nemen 
als er geen ‘suitable resident labour’ beschikbaar is. Maar van toezicht op dergelijke tewerk-

                                                 
37 In het begin van de jaren tachtig komt de LTD alleen in actie naar aanleiding van klachten, tips of sterke aanwij-
zingen (Tap 1983: 52). Midden jaren tachtig neemt binnen de LTD de aandacht voor de loonconfectie toe (inter-
view met een toenmalige medewerker van de LTD d.d. 20-11-1995). 
38 Zie paragraaf 6.3. 
39 Zie hoofdstuk 9. 
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stellingsvergunningen is geen sprake. De dienst die het vergunningenstelsel bestiert (te 
weten de Overseas Labour Service (OLS) en later Work Permit UK op het Department of 
Employment respectievelijk het Department for Education and Employment) is niet 
voorzien van een handhavingssectie; een Britse versie van de DIA ontbreekt (Düvell & 
Jordan 2000: 95, 97; Salt & Kitching 1990: 269; Shutter 1997: 128-129).40 Wanneer de 
vergunning eenmaal is verleend zijn werkgevers en werknemers verder uit het zicht van de 
overheid verdwenen. Voor de betrokken dienst is het vooral van belang ‘that big com-
panies get the people that they want and that they get their work permits’ (Düvell & Jordan 
2001: 69). Voorts bestaan er tot de invoering van de Asylum and Immigration Act 1996 
(section 8) geen wettelijke mogelijkheden om de werkgevers te sanctioneren. Eventuele 
controles worden alleen op de werknemers gericht.41 Maar ook na invoering van deze 
nieuwe regeling worden alleen waarschuwingen gegeven en wordt nauwelijks tot vervolging 
overgegaan (Düvell & Jordan 2000: 95-96; 2001: 25-27).42 In Groot-Brittannië worden ille-
gale arbeid en illegale tewerkstelling nagenoeg ongemoeid gelaten. 
 
 
8.5.3 Geen maatschappelijke weerstand tegen oppakken van illegale 

stadsgenoten 
 
In de Britse verhoudingen zijn medewerkers van de politie en immigratiedienst doorgaans 
terughoudend met invallen bij ‘illegalen’ omdat dergelijke initiatieven op een fikse maat-
schappelijke weerstand kunnen stuiten. Düvell en Jordan schrijven hierover het volgende: 
 

‘In the interest of race relations and public order any enforcement action needs to be seen in 
the light of its potential to risk communities’ alienation or even public unrest. A considera-
tion particular relevant to be taken into account for the police and the immigration enforce-
ment agencies. In-country immigration checks are widely seen as discriminating against 
Britain’s usually perfectly legal ethic minorities who would tend to be targeted (...) enforce-
ment agencies are very much aware of public response and use to take into account protest 
and campaigns...’ (2000: 101; zie ook 2001: 70). 

 
In Hackney bestaat een zeer sterke weerstand tegen invallen van de immigratiedienst en de 
politie. Hoewel in Groot-Brittannië de thema’s immigratie en illegaliteit sinds medio jaren 
negentig in toenemende mate worden geproblematiseerd, is daarvan in Hackney nauwelijks 
iets te merken. In de community van Hackney is sprake van een grote solidariteit onder de vele 
etnische minderheidsgroepen. Deze solidariteit weerhoudt de Immigration Service ervan om 
geregeld invallen te doen in Hackney. Een informant merkt in dit verband het volgende op: 
 

                                                 
40 In Groot-Brittannië houden alleen het Immigration Service Ports Directorate (ISPD) en het Immigration 
Service Enforcement Directorate (ISED) zich bezig met handhaving van immigratiebepalingen. Maar bij ISED 
bestaat geen aparte sectie voor illegale werknemers en hun werkgevers (Düvell & Jordan 2001: 16). In 2001 is 
Work Permit UK overgegaan van het Department for Education and Employment naar de Home Office (Düvell 
& Jordan 2001: 9-10). Het is niet uitgesloten dat hiermee stringentere handhavingspraktijken in de sfeer van 
illegale tewerkstelling van de grond zullen komen. 
41 Correspondentie met Franck Düvell d.d. 03-06-02. 
42 Tussen 1997 en 1998 zijn 31 handhavingsoperaties ondernomen tegen illegale arbeid in de landbouw. Er zijn 
waarschuwingen uitgegaan. Maar in slechts één geval wordt tot vervolging overgegaan (Düvell & Jordan 2001: 
27). Dat nauwelijks wordt ingezet op de handhaving van de nieuwe regeling illustreert ook de ‘leniency’ van New 
Labour als het gaat om de belangen van het bedrijfsleven (Düvell & Jordan 2001: 68). 
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‘[T]hey [de medewerkers van de Immigration Service MD] are very weary about organising 
raids (...) because of the community solidarity. (...) I live in Hackney, which is famous for this 
type of thing (...). Well Hackney has got a fairly strong reputation.’43  

 
Raids op illegale inwoners leiden in Hackney tot flinke maatschappelijke en politieke agita-
tie. De lokale overheid werpt zich ten opzichte van de door de centrale overheid aange-
stuurde immigratiedienst op als hoeder van haar ingezetenen.44 Voor de organisatie en 
uitvoering van invallen is de Immigration Service aangewezen op de medewerking van de 
politie.45 Als het om een ‘grote’ zaak gaat moet de politie wel meewerken. Maar ook de 
politie is bepaald terughoudend om de immigratiedienst medewerking te verlenen: 
 

‘[I]f they [de politie MD] would arrest half a dozen people and take them down there, then 
an hour later, there will be a hundred people on the pavement outside with banners 
protesting against the immigration raid. And the local Council will have to go down there 
and complain about the fact that they were arrested, and you know, their children will 
coming from school, and they didn’t know where their parents were (...). I’m told there is no 
enthusiasm for it. The police don’t particularly like charges into factories, and try and catch 
all the people who were diving into the toilets, and jumping out through the back window 
(...). There is no consensus within the local community, that would support. It’s terribly 
damaging. Suddenly you send them, (...) hold of a woman who has been working in this 
factory, driving her off to the police station. She got three kids who are at school. She’s 
screaming. “Who’s is gonna pick up my kids from school, who is gonna pick up my kids 
from school.” Everybody is getting hysterical about it, you know. Next minute the teachers 
find out, the social workers find out what happened. It’s reported in the local newspaper. 
The churches are shocked. And the local Bishop is complaining them, the local Member of 
Parliament...’46 

 
Voor de politie zijn invallen nog lastiger dan voor de medewerkers van de immigratiedienst: 
 

‘After the immigration officers have done their business and they have gone off (...) they go 
back after Heathrow Airport. But the police have to stay in the community. And if an immi-
gration raid has caused tension between the local community and the local police force, then 
the police are not happy with it.’47 

 
In de ogen van de politie leveren dergelijke invallen alleen maar extra werk en negatieve 
publiciteit op. Daarbij zij opgemerkt dat het politiekorps in Hackney (Stoke Newington 
Police Station) reeds een slechte reputatie geniet onder de inwoners, omdat de betrokken 
dienders zich in zouden laten met corruptiepraktijken en het gebruik van geweld en niet de 
misdaad en geweldpleging in de wijk zouden aanpakken.48 
 De ‘anti-deportation’-houding is kenmerkend voor de bevolking van Hackney, zowel 
voor de bewoners aan de linkerzijde als voor hen aan de rechterzijde van het politieke spec-

                                                 
43 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997; zie ook het 
interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997. 
44 Interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997. 
45 In Groot-Brittannië is de politie lokaal georganiseerd. Alleen in Londen valt de Metropolitan Police onder 
directe zeggenschap van de Home Office. 
46 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
47 Interview met een medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
48 Interview met een medewerker van het Colin Roach Centre in Hackney d.d. 09-12-1997; interview met een 
medewerker van de Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
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trum, en heeft te maken met de migratiegeschiedenis van Hackney. Het is een wijk waar zich 
van oudsher vele immigranten hebben gevestigd.49 
 In Haringey lijkt evenmin sprake te zijn van veel invallen door de immigratiedienst en 
de politie. Niettemin wordt hier door informanten niet expliciet gewezen op een solidariteit 
onder de inwoners die de immigratiedienst en de politie van invallen zou doen afzien. Gezien 
de kleurrijke samenstelling en Labour-oriëntatie van de borough is het niet uitgesloten dat ook 
hier onderlinge solidariteit de raids bemoeilijkt. 
De Nederlandse handhavers stuiten niet op een dergelijke solidariteit. Ter bestrijding van de 
malafide praktijken in de Amsterdamse confectieateliers worden de gezamelijke controle- en 
opsporingsinitiatieven aanzienlijk geïntensiveerd. Vanaf het begin van 1994 opereert het CIT, 
dat nauw samenwerkt met de wijkteams van de politie. In de periode 1994-1996 worden met 
zeer grote regelmaat (omvangrijke) controleacties georganiseerd in de confectieateliers. Daar-
bij worden de aangetroffen illegalen opgepakt, gesommeerd om het land te verlaten en – in 
het geval zij al eerder zijn aangetroffen – uitgezet. Opmerkelijk is dat tijdens deze periode van 
geïntensiveerde invallen en controles onder de Amsterdamse burgers nauwelijks een protest-
geluid valt te beluisteren. De inwoners nemen de invallen blijkbaar voor lief en voelen niet de 
behoefte om voor hun ‘illegale’ stadsgenoten op de bres te springen.50 Omdat van protest in 
de Amsterdamse gemeenschap nagenoeg geen sprake is, kunnen de handhavers hun gang 
gaan. 
 
 
 
8.6 Haagse zeggenschap over handhavingsinitiatieven in Amsterdam 
 
In Groot-Brittannië volgt de centrale overheid een welvaartseconomische redenering (AOW-
redenering) op het niveau van de rationele keuze. De welvaartseconomische retoriek van de 
Tories wordt echter geen kracht bijgezet door welvaartseconomisch georiënteerde uitvoe-
ringspraktijken in de sfeer van systematische controles en invallen. In deze ‘luwte’ hebben 
de diverse sociale-structuurredeneringen alle ruimte. Op het niveau van systeemondersteu-
ning domineert bij de Tories een sociale-structuurredenering waarbij de factor kapitaal 
meer ruimte wordt gegund ten koste van de factor arbeid (BQY-redenering). Maar ook de 
redeneringen waarbij gestreefd wordt naar verbetering van de positie van arbeid in relatie 
tot de positie van kapitaal, met of zonder aandacht voor in- en exclusie (BP-/BPY-/BPX1-
redenering), worden nagenoeg niet geblokkeerd door welvaartseconomisch georiënteerde 

                                                 
49 Interview met een medewerker van Hackney Law Centre d.d. 01-12-1997. Dat Hackney zo eensgezind is in de 
weerstand tegen de raids door de immigratiedienst staat in schril contrast met houding ten opzichte van immigratie 
en illegalen in het aangrenzende Tower Hamlets. Dit stadsdeel kent eveneens een lange migratiegeschiedenis en 
huisvest een groot aantal migranten. Maar hier zijn de opvattingen ten aanzien van immigratie en illegaliteit bedui-
dend meer gepolariseerd. 
50 Slechts in één geval komen de Amsterdamse stadsbewoners in het geweer tegen het illegalenbeleid van de 
regering. In dit geval gaat het om weerstand tegen de uitzetting van een illegale Turkse kleermaker, Gümüş 
geheten. Deze voldoet niet aan de vigerende criteria voor legalisering; hij kan niet aantonen in een aaneengesloten 
periode van zes jaar belastingen en sociale premies te hebben afgedragen. Op initiatief van een docent op de 
school van zijn kinderen wordt in 1996 een speels en tegelijkertijd krachtig tegengeluid gemobiliseerd; de kleer-
maker en zijn vrouw en kinderen moeten blijven. Ook oud-burgemeester Van Thijn van Amsterdam ondersteunt 
de initaitieven om de kleermaker in Amsterdam te houden. Maar de minister van Justitie laat zich door het protest 
niet vermurwen. Daarop besluit de kleermaker met zijn familie het vliegtuig naar Turkije te nemen. Het maat-
schappelijke protest wordt daarmee volledig geblust. Enig tegengeluid van Amsterdammers blijft vervolgens 
achterwege (Der Nederlanden 1998). Rond de millenniumwisseling initiëren enkele ‘illegalen’ en hun sympathisan-
ten kleinschalige acties in Amsterdam (en enkele andere plaatsen) om legalisering af te dwingen voor ‘illegalen’ die 
niet geheel en al aan de criteria voor legalisering voldoen. Maar ook in die gevallen is allerminst sprake van groot-
scheepse agitatie onder de mede-Amsterdammers. 
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overwegingen. Daarmee gaat het Britse debat vooral over de politiek-economische verhou-
dingen. Pleitbezorgers voor de bescherming van arbeid of de bevordering van werkgelegen-
heid staan tegenover voorstanders van een betere positie van kapitaal. In de Britse casus 
zijn de onderscheiden redeneringen te begrijpen in termen van een klassieke tegenstelling 
tussen arbeid en kapitaal, waarbij vooral de klasse-identiteit wordt geprofileerd.51 
 In Nederland is sprake van een breed gedragen welvaartseconomische redenering. 
Maar cruciaal voor de verspreiding van deze redenering zijn de welvaartseconomisch 
georiënteerde controle- en opsporingsinitiatieven die fungeren als ‘sterke arm’ voor de 
Haagse handhavers. 
Het Britse bestel kenmerkt zich door een hoge mate van centralisatie, maar de lokale over-
heden blijken over voldoende ‘autonomie’ te beschikken om de confectieateliers van enige 
ondersteuning te voorzien. Het Nederlandse bestel wordt doorgaans getypeerd als een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar juist in dit decentrale bestel overvleugelt – in deze 
casus althans – de Haagse welvaartseconomische redenering de sociale-structuurredene-
ringen in de lokale politiek. De centrale overheid bestiert de handhavingsinitiatieven. De 
minister van Justitie dwingt door middel van zijn directe gezagslijn met het Amsterdamse 
parket de Amsterdamse driehoek tot gehoorzaamheid aan de Haagse saneringsdrift. Van 
decentralisatie is in deze casus uiteindelijk weinig terug te vinden. De lokale overheid in 
Amsterdam krijgt niet de ruimte om haar includerende sociale-structuurperspectief te reali-
seren, terwijl zij wel geacht wordt op verantwoorde wijze verantwoordelijkheid te nemen 
voor de autochtonen en allochtonen binnen de gemeentegrenzen. Grootstedelijk beleid 
wordt geen ruimte geboden als het gaat om de taakopvatting ten aanzien van illegale mede-
burgers. De handhavingsinitiatieven vormen een belangrijk mechanisme waarmee de cen-
trale overheid haar welvaartseconomische wensen weet door te drukken. Ten aanzien van 
de confectieateliers in Noordoost-Londen worden nauwelijks handhavingsinitiatieven on-
dernomen. Zoals is toegelicht in dit hoofdstuk zou een nadruk op de bestrijding van illegale 
tewerkstelling in de Britse casus ondenkbaar zijn. Omdat de handhavingsinitiatieven ten 
aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in een tamelijk uitgebreid verband en op in-
tensieve wijze worden vormgegeven, en daarbij de bestrijding van illegale tewerkstelling een 
cruciale rol speelt, belicht ik in het volgende hoofdstuk de op repressieve leest geschoeide 
werkwijze van het CIT. 
 
 
 
8.7 De werking van de institutionele factor 
 
Hierboven heb ik beschreven welke instituties een stempel drukken op de handelingstheo-
rieën en redeneringen in relatie tot de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers. Duide-
lijk werd ook dat de dominantie van de welvaartseconomische redenering terug te voeren is 
op deze institutionele factoren. In deze paragraaf ga ik nader in op de inwerking van de 
institutionele factor. In navolging van Hendriks (1996) onderscheid ik twee soorten van 
instituties die ieder op eigen wijze een stempel drukken op handelingstheorieën en redene-
ringen, te weten bestuurlijke instituties die vormen en bestuurlijke instituties die faciliteren en 
beperken. 52 
 
                                                 
51 Interview met S. Virdee, Policy Studies Institute, Londen d.d. 14-10-1997. 
52 Hendriks bestudeert de wisselwerking tussen beleid, externe gebeurtenissen en instituties. In zijn studie operati-
onaliseert hij beleid in termen van een viertal beleidsopvattingen welke hij ontleent aan de ‘culturele theorie’ zoals 
ontwikkeld door Mary Douglas (1982) en verder uitgewerkt door Thompson, Ellis en Wildavsky (1990). Hendriks 
spreekt derhalve niet van handelingstheorieën maar van ‘culturen’. 
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Bestuurlijke instituties die vormen verwijzen naar (Hendriks 1996: 112-119): 
1. instituties die fungeren als voedingsbodem voor beleidsopvattingen; 
2. instituties die classificeren (het gaat hierbij om cognitieve vorming door bestuurlijke 

classificaties, bijvoorbeeld de ingebakken speelveld-metafoor: recht versus links; rege-
ring versus oppositie; werkgevers versus werknemers (vgl. Berger & Luckmann 1966); 

3. instituties als verzameling (homogenisering) van bestuurlijke routines, stijlen en 
tradities; 

4. als verdeler (door middel van internalisering) van bestuurlijke rollen, doelen, normen, 
plichten en belangen. 
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Bestuurlijke instituties die faciliteren of beperken betreffen (Hendriks 1996: 119-128): 
5. instituties die fungeren als spelregels en randvoorwaarden (geleiding van collectieve 

besluitvorming); 
6. instituties die fungeren als mogelijkhedenstruktuur (kanalen en koppelingen in het 

bestuurssysteem); 
7. instituties die fungeren als beperkingenstruktuur (barrières en grenzen in het 

bestuurssysteem); 
8. instituties die fungeren als machtsstructuur, als verdeler van hulpmiddelen en afhan-

kelijkheidsposities (verdeling van macht en afhankelijkheid in het openbaar bestuur). 
 
Dit onderscheid is niet zozeer van belang vanwege de classificatie an sich, maar omdat het ver-
wijst naar een tweetal in wezen verschillende soorten mechanismen waarmee instituties een 
stempel drukken op beleid. Instituties vormen enerzijds en faciliteren of beperken anderzijds. 
Aan de hand van dit onderscheid kan ik de institutionele invloed in de aanpak van de Amster-
damse confectieateliers verhelderen. 
 In de eerste plaats worden vigerende welvaartseconomisch georiënteerde fraudebe-
strijdingsarrangementen toegepast in de aanpak van de confectieateliers. Hendriks wijst 
erop dat beleidsdomeinen – en juist de indeling ervan – in wezen zijn te beschouwen als 
‘sociale constructies’. Beleidsprocessen kunnen worden beschouwd als een continue toepas-
sing, verwerking en bewerking van dergelijke classificaties (Hendriks 1996: 115).53 Met de 
totstandkoming van een omvangrijk fraudebestrijdingsbeleid wordt een dergelijke ‘sociale 
constructie’ gerealiseerd. Dat de problematiek van de Amsterdamse confectieateliers in 
deze bestaande beleidsstroom wordt meegetrokken is niet verwonderlijk. Juist wanneer de 
thematiek van de Amsterdamse confectieateliers flink is gepolitiseerd, kan met toepassing 
van de hyperactuele classificatie ‘fraude’ de vermeende brandhaard van fraude in de confec-
tieateliers worden geblust. Overige probleemdefinities worden door dit dominante etiket en 
de daaraan gerelateerde initiatieven in de marge geduwd. De constructie van het beleids-
domein fraudebestrijding werkt derhalve op een direct vormende wijze in op de problemati-
sering van de Amsterdamse confectieateliers. 
 In de tweede plaats kan ook de toepassing van een bestaand welvaartseconomisch 
georiënteerd instrument voor beunhazerijbestrijding, te weten de uitbreiding van de keten-
aansprakelijkheidsregeling naar de confectiesector, worden beschouwd als een toepassing 
van een bestaande classificatie. Daarmee kan ook dit arrangement een vormende werking 
worden toegeschreven. 
 In de derde plaats gaat een vormende werking uit van bestaande arrangementen en 
opvattingen op het terrein van immigratie- en incorporatiebeleid, omdat deze als vanzelf-
sprekend worden toegepast in de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers. Zo wordt 
het onderscheid tussen legale en illegale allochtonen, dat zo kenmerkend is voor het Neder-
landse ‘minderhedenbeleid’, overgenomen in de aanpak van de confectieateliers. Voorts 
wordt aangesloten bij een bestaande praktijk om illegale arbeid een halt toe te roepen en 
daarvan serieus werk te maken. Ook kunnen intensieve controle- en opsporingsinitiatieven 
worden ondernomen in de wetenschap dat het oppakken van illegalen nauwelijks op maat-
schappelijke weerstand stuit. 
 In de vierde plaats gaat een vormende werking uit van neocorporatistische arrange-
menten. Zo werkt de algemeen verbindend verklaarde CAO in de hand dat de sociale 

                                                 
53 Wildavsky wees op een trend in de richting van ‘sectoralization’ van beleid (Wildavsky 1979: 72; geciteerd in 
Scott & Meyer 1991: 115). Deze ‘sectoralization’ houdt in dat beleid, programma’s en organisaties in toenemende 
mate worden gedefinieerd in beperkte, functionele en gedifferentieerde termen. Een ‘nieuwe’ problematiek als die 
betreffende de Amsterdamse confectieateliers wordt in één van de sectoren, te weten die van de fraudebestrijding, 
‘ingedeeld’. 
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partners eensgezind de problematiek oppakken in welvaartseconomische handhavingster-
men. Ook de institutioneel bepaalde hoge collectieve lasten impliceren als vanzelfsprekend 
de classificatie in termen van bonafide ondernemers enerzijds en malafide ‘beunhazende’ 
ondernemers anderzijds. In het corporatistische systeem zit ook de norm ingebakken dat 
de overheid pas ingrijpt als de sociale partners er zelf niet in slagen om orde op zaken te 
stellen. Een vormende werking op de welvaartseconomische redenering gaat eveneens uit 
van het feit dat het bijzonder is dat producenten en handelsorganisaties de ‘eigen’ corpora-
tistische structuur ontstijgen en gezamenlijk een beroep doen op welvaartseconomisch 
georiënteerde handhavingsinitiatieven. Juist door even buiten de gebaande paden te treden 
weten zij de overheid goed te bereiken. Maar er gaat ook een faciliterende werking uit van 
de neocorporatistische arrangementen. Zo ‘faciliteert’ het gesloten overlegcircuit van de 
sociale partners de dominantie van de welvaartseconomische redenering (en beperkt het 
tevens de verspreiding van sociale-structuurredeneringen). Atelierhouders en (illegale) 
werknemers kunnen alleen via lidmaatschap van participerende belangenorganisaties hun 
mening in het overlegcircuit voor het voetlicht brengen. Als gevolg van de geslotenheid van 
het overlegcircuit kan de vigerende welvaartseconomische redenering eenvoudigweg preva-
leren. Voorts gaat een faciliterende werking op de verspreiding van de welvaartseconomi-
sche redenering uit van de ‘nationale bias’ in de overlegverhouding tussen de overheid en de 
sociale partners. De sociale partners en de ‘centrale’ overheid weten welhaast als vanzelf-
sprekend een hechte welvaartseconomische coalitie te smeden, waarbij eenvoudigweg aan 
de sociale-structuurredenering van de lokale overheid voorbij kan worden gegaan. 
 In de vijfde plaats ten slotte kan een sterk faciliterende werking voor de 
verspreiding van de welvaartseconomische redenering worden toegeschreven aan de 
geïnstitutionali-seerde machtsverhoudingen in de sfeer van controle en opsporing. De 
centrale overheid, in concreto het ministerie van Justitie, bestiert het opsporings- en 
vervolgingsbeleid en weet op basis van hiërarchische bovengeschiktheid het Amsterdamse 
gedoogbeleid de das om te doen. In het handhavingsbeleid is van het decentrale karakter 
van Nederland als gedecen-traliseerde eenheidsstaat nauwelijks iets te merken. 
 De ingezette beleidsontwikkelingen op ‘andere’ beleidsterreinen fungeren voor de 
aanpak van de ‘nieuwe’ confectiebedrijvigheid als een vormende en faciliterende institutio-
nele context. De institutionele factor heeft wortels in ‘gewoon’ beleid. Ik concludeer dat ten 
aanzien van de problematiek van de confectieateliers hoofdzakelijk bestaande arrangemen-
ten worden ingezet. Ingesleten denkwijzen worden losgelaten op de confectieateliers als 
‘nieuw’ politiek-bestuurlijk fenomeen. Een nieuw onderwerp wordt grotendeels gemanoeu-
vreerd in de mallen van bestaand geïnstitutionaliseerd beleid.
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9 UITVOERINGSPRAKTIJKEN VAN HET CONFECTIE-
INTERVENTIETEAM 

 
 
 
In dit hoofdstuk ga ik in op de uitvoeringspraktijken van het Confectie-interventieteam 
(CIT). Het CIT is een samenwerkingsverband van organisaties waarmee vanaf 1993 de 
controle- en opsporingsinitiatieven ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers 
gestalte worden gegeven. Dat ik juist deze CIT-praktijken in een apart hoofdstuk belicht 
heeft vier redenen. 
 In de eerste plaats blijkt uit het contrast met de Britse casus dat de repressieve 
aanpak in de vorm van frequente CIT-invallen zeer kenmerkend is voor de Nederlandse 
benade-ring van de problematiek. De CIT-initiatieven leggen immers de facto de breed 
gedragen en nationaal georiënteerde welvaartseconomische redenering op aan de 
Amsterdamse arena en drukken daar de op een sociale-structuurredenering geënte 
pleidooien in de marge. In de controle- en opsporingssfeer ten aanzien van de 
Amsterdamse confectieateliers prevaleert derhalve een centraal dirigisme over decentrale 
zeggenschap. 
 In de tweede plaats markeren de CIT-praktijken een omslag van een 
ogenschijnlijke, bureaucratische inertie naar een intensieve, repressieve aanpak met een 
eigen dynamiek. 
 In de derde plaats brengt een uitvergroting van de CIT-initiatieven die ‘eigen’ dyna-
miek in beeld. Deze uitvergroting laat immers zien hoe een in oorsprong op welvaartseco-
nomische overwegingen georiënteerde Haagse aanpak uitpakt als een benadering waarin 
juist de (Turkse) atelierhouders worden bestraft, de gevolgen voor betrokken illegale werk-
nemers worden gemarginaliseerd en opdrachtgevers nagenoeg worden ontzien. 
 In de vierde plaats rechtvaardigt het feit dat de CIT-initiatieven een belangrijke bij-
drage hebben geleverd aan de teloorgang van de Amsterdamse loonconfectie (Kumcu 
2001; Raes 2000) nadere aandacht voor deze handhavingspraktijken. 
 Om duidelijk te maken dat het CIT doorborduurt op eerdere initiatieven in de sfeer 
van controle en opsporing komen in paragraaf 9.1 in kort bestek de controle- en opspo-
ringsinitiatieven in de periode 1980-1993 aan bod. In de volgende paragrafen staan de 
werkzaamheden van het CIT centraal. In paragraaf 9.2 ga ik kort in op de Haagse sturing 
bij de vormgeving van het CIT. In paragraaf 9.3 komen de taakstelling, de samenstelling en 
de inbedding van het CIT aan bod. In paragraaf 9.4 schets ik de eigenlijke werkwijze van 
het CIT. In paragraaf 9.5 neem ik de sanctionering onder de loep. De (nieuwe) arrange-
menten die de werkzaamheden van het CIT vergemakkelijken belicht ik in paragraaf 9.6. In 
paragraaf 9.7 komt de ‘vangst’ van het CIT aan de orde. Een nadere beschouwing van de 
CIT-acties volgt in paragraaf 9.8. Ten slotte traceer ik in paragraaf 9.9 de street-level-bureau-
cracy-mechanismen in de handhavingsinitiatieven van het CIT. 
 
 
 
9.1 Handhavingsinitiatieven in de periode 1980-1993 
 
Reeds in de eerste helft van de jaren tachtig worden er een aantal malen per jaar invallen 
gedaan in confectiebedrijven waarover aanwijzingen bestaan dat er illegalen werken, dat er 
zwart wordt gewerkt of dat er mensen met uitkeringen werken. Hiertoe werken de Belas-
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tingdienst, de Bedrijfsvereniging en de GSD samen (Tap 1983).1 Maar de betrokken dien-
sten leggen geen prioriteit bij de Amsterdamse loonconfectie.2 En enkele controles per jaar 
hebben geen wezenlijke invloed op het reilen en zeilen aldaar. 
 In het midden van de jaren tachtig worden de controle- en opsporingsinitiatieven 
geïntensiveerd. Er is bij deze acties sprake van een nauwe samenwerking tussen de Belas-
tingdienst, de FIOD, het GAK, de GSD, de Loontechnische Dienst (LTD) en de politie. 
Dit samenwerkingsverband wordt aangeduid als het multidisciplinaire team. De focus bij de 
invallen ligt op de inning van (eventueel achterstallige en niet betaalde) betaling van belas-
tingen en sociale premies en het tegengaan van steunfraude (AOW-redenering).3 De politie 
vervult daarbij een ondersteunende rol. Het zijn uiteindelijk de Belastingdienst en het GAK 
die bepalen welke bedrijven voor een uitgebreide controle in aanmerking komen. Een 
woordvoerder van de Amsterdamse politie beschrijft de ‘grootscheepse’ aanpak medio 
jaren tachtig als volgt: 
 

‘Er kwamen klachten over geluidsoverlast. Die ateliers zijn vaak in uitgebroken woonruimten 
of op etages gevestigd. We schrokken er niet zozeer van dat er illegalen werkten, wel van de 
arbeidsomstandigheden. (...) We hebben vooral bijstand verleend, zodat de belastingdienst en 
het GAK hun werk konden doen. Het gaat om miljoenen aan ontdoken premies en 
belastingen.’4  

 
De aanwezigheid van illegalen wordt daarbij grotendeels ontzien: 
 

‘Als we illegale aantroffen, kregen ze een meldingskaart. In de praktijk zag je ze nooit terug. 
Werd iemand twee of drie keer betrapt, dan brachten we hem naar een centrum in Hoorn, 
waarna hij het land werd uitgezet.’5 

 
In het midden van de jaren tachtig verricht het multidisciplinaire team nadrukkelijk onder-
zoek naar belasting- en premieontduiking en steunfraude. Maar dergelijk onderzoek blijkt 
ontoereikend te zijn om de problematiek aan te pakken. De structuur van de branche blijkt 
moeilijk te doorgronden te zijn, omdat de opdrachtgevers met katvangers opereren en er 
sprake is van lange en ondoorzichtige ketens van uitbesteding. Geprobeerd wordt om 
onder meer belasting- en premieontduiking, valsheid in geschrifte en foutieve aangiften 
strafrechtelijk aan te pakken. Maar omdat het bewijs veelal niet is rond te krijgen belanden 
dergelijke initiatieven doorgaans op een dood spoor. In het geval van valse aangiften biedt 
de Coördinatiewet en de Wet Rijksbelastingen wel mogelijkheden om actie te ondernemen. 
Maar ook hier doen zich knelpunten voor wanneer er geen geld beschikbaar is om de beta-
lingen te verrichten. ‘Van een kale kip kun je niet plukken. Dat geld gaat allemaal direct 
naar Turkije,’ aldus een betrokken medewerker van de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudin-
gen (DIA).6 Puttend uit deze ervaringen worden de controle- en opsporingsactiviteiten 
vooralsnog naar een aanzienlijk lagere frequentie teruggeschroefd. 
                                                 
1 Tap (1983) maakt ook melding van betrokkenheid van de Vreemdelingenpolitie en de LTD. 
2 De Belastingdienst ziet zich in een vroeg stadium geconfronteerd met invorderingsproblemen, omdat de ateliers 
frequent van eigenaar wisselen, omdat de ontdoken gelden worden besteed aan het betalen van zwarte lonen, of 
omdat gelden worden overgemaakt naar het buitenland. Bij de fiscus worden daarom al in het begin van de jaren 
tachtig aparte regels ingesteld voor de Turkse bedrijven en wordt een op de confectie toegesneden specifieke ver-
leggingssystematiek gecreëerd waarmee meer BTW zou kunnen worden geïnd. Maar als gevolg van een grote 
bewerkelijkheid, een ondoorzichtige productieketen en creatieve boekhouders ziet de Belastingdienst af van deze 
speciale aanpak (Tap 1983: 50-51; Intermediair, 16-06-1989). 
3 Algemeen Politieblad, nr. 26, 20-12-1986. 
4 Vrij Nederland, 01-04-1989. 
5 Vrij Nederland, 01-04-1989. 
6 Interview met een medewerker van de DIA en de I-SZW, tevens coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
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Aan de hand van deze ervaringen medio jaren tachtig stelt de politie zich vervolgens nogal 
terughoudend op. Een betrokken politiewoordvoerder meldt hierover:  
 

‘Laten we eerlijk wezen. Die illegalen moeten geld verdienen om in leven te blijven. Crimi-
nelen zijn het zeker niet. (...) In feite is iemand die in een atelier werkt prima bezig, hoewel 
het natuurlijk niet is goed te praten. Ik heb het al eerder gezegd: als er zoveel ateliers zijn, dan 
kan het niet anders of de grote bedrijven zijn afnemers. (...) Aan de prijzen moeten ze kun-
nen zien dat er in de productie iets niet lekker zit. Momenteel [in 1989 MD] maken we pas 
op de plaats. We staan toch een beetje aan de zijlijn. Het is en blijft een strafbaar gebeuren. 
(...) We hebben tientallen invallen in illegale confectieateliers gedaan. Een trieste bezigheid. 
De illegalen die er werken zitten met angst en beven te wachten. We hebben nooit proble-
men, we worden altijd vriendelijk bejegend. Er heest altijd een gelaten stemming. Heel treu-
rig. Het lost niets op. Je moet degene pakken die ervoor verantwoordelijk is dat die illegalen 
daar voor een paar rotcenten werken. De vraag is hoe pak je de echte verantwoordelijken?’7  

 
In de tweede helft van de jaren tachtig is in het standpunt van de Amsterdamse politie der-
halve een expliciete sociale-structuurredenering te beluisteren, waarbij een betere verdeling 
tussen arbeid en kapitaal wordt voorgestaan, met gelijktijdig inbegrip van illegale allochto-
nen (BPX1-redenering). 
 Een betrokken medewerker van de LTD en sinds 1987 van de DIA zint reeds sinds 
1984 op een aanpak waarbij niet alleen tot invallen en controles wordt overgegaan, maar op 
coördinatie en systematisering van verschillende initiatieven met betrekking tot de confec-
tiebranche.8 Op initiatief van de DIA onstaan geleidelijk aan ideeën om de problematiek in 
de loonconfectie ‘gezamenlijk’ aan te pakken. Bij het ministerie van Financiën, het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Economische Zaken en bij 
de Bedrijfsverenigingen leeft het idee dat de problematiek in de confectieateliers grondiger 
moet worden aangepakt. Het wordt niet als een typisch Amsterdams probleem gezien. De 
problematiek zou zich overal in Nederland kunnen voordoen, al komt deze in Amsterdam 
het meest pregnant naar voren. In 1987-1988 opereert het multidisciplinaire team met 
leden van de DIA, de Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en de GSD. Met dit team 
wordt beoogd om in onderlinge samenwerking de vigerende regels te handhaven en de 
structuren in de confectiebranche te onderzoeken. Dit team maakt ook nadere studie van 
de productielijnen in de confectieketen en tracht de ‘echte’ profiteurs te achterhalen. Naar 
zeggen van een betrokken DIA-medewerker wordt zo gewerkt aan een ‘totaalaanpak’ of 
‘meersporenbeleid’. Deze meer ‘structurele’ werkwijze stuit aanvankelijk op het knelpunt 
dat de Belastingdienst, de Bedrijfsvereniging en de GSD gericht zijn op het aanpakken van 
grote fraudeurs om snel geld te innen. Maar uiteindelijk wordt het door de DIA geïnitieerde 
meersporenbeleid geformaliseerd in het omvattende Plan van Aanpak, zoals dat begin 1993 
aan de Kamer wordt gepresenteerd.9 
 Na enkele jaren van betrekkelijke rust worden in 1989 de controles door de DIA, 
de Belastingdienst, het GAK, de GSD, de politie en de Vreemdelingendienst weer 
geïntensi-veerd.10 De DIA treedt hierbij op als de drijvende kracht. In het kader van de 

                                                 
7 Vrij Nederland, 01-04-1989. 
8 De belangrijkste taak van de DIA is de opsporing van de overtreding van de Wet Arbeid Buitenlandse 
Werknemers (WABW), niet alleen in de confectiesector, maar ook in de horeca, de schoonmaaksector en de 
agrarische sector. 
9 Interview met de betrokken DIA-medewerker d.d. 20-11-1995. 
10 Vanaf 1989 werkt het GAK mee aan de uitvoering van de vrijwillige aansprakelijkheidsregeling zoals geïnitieerd 
door de Vakraad voor de Confectie-industrie. De controles door het GAK op de juistheid van de verklaringen 
zijn uitermate marginaal, omdat daarvoor nauwelijks extra personeel is ingezet en nauwelijks ter plaatse wordt 
gecontroleerd (de Volkskrant, 30-05-1989). 
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branchemaat-regelen uit 1989 is de Vakraad voor de Confectie-industrie met de DIA 
overeengekomen de opsporing van illegale tewerkstelling in de loonconfectie te 
intensiveren. Voor de DIA is het belangrijkste argument om illegale tewerkstelling tegen te 
gaan dat werkzoekenden niet aan het werk kunnen als anderen hun plaats innemen. Op 
deze manier zouden reguliere arbeidsplaatsen verloren gaan (BPX2-redenering). In zijn ijver 
benadrukt de DIA met regel-maat het vergrijp vooral aan werkgeverszijde te bestraffen. 
‘We zijn niet op illegalenjacht,’ aldus het hoofd van de DIA (elementen van een BPX1-
redenering).11 Maar aan de feitelijke gevolgen voor illegalen wordt voorbij gegaan. 
 De multidisciplinaire acties verlopen als volgt. Eerst heeft vooronderzoek plaats. 
De DIA zoekt aansluiting bij de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Ook wordt de in-
schrijving bij de Kamer van Koophandel bekeken. Na overleg met gemeentepolitie wordt 
besloten samen met de andere diensten binnen te treden. In zo’n atelier doet vervolgens 
iedere dienst zijn eigen werk. De DIA speurt naar werkgevers die de Wet Arbeid Buiten-
landse Werknemers (WABW) overtreden. De fiscus onderzoekt het fiscale gedeelte (omzet-
belasting, loon- en inkomstenbelasting) en de sociale dienst zoekt naar uitkeringsfraude. 
Werknemers worden gehoord als getuige, in het geval van een proces-verbaal tegen de 
werkgever. De Vreemdelingenpolitie kijkt of de vreemdelingen wel of niet illegaal in 
Nederland verblijven. In de jaren tachtig en begin jaren negentig is de Vreemdelingendienst 
in Amsterdam evenwel erg terughoudend in het oppakken en uitzetten van illegale werkne-
mers. Dat heeft allerminst politieke prioriteit. In het vervolgonderzoek van Belastingdienst 
en Bedrijfsvereniging worden de bedrijven die op het label staan gehoord.12 
 In het voorjaar van 1989 worden zeven illegale ateliers opgerold. Deze acties lijken 
niet veel zoden aan de dijk te zetten omdat er nog zo’n 400 tot 500 bedrijven opereren met 
een gezamenlijke omzet van een kleine 600 miljoen gulden per jaar. De DIA kan eigenlijk 
betrekkelijk weinig uitrichten tegen de wildgroei van de ateliers. Vaak kan de opdrachtgever 
niet worden aangepakt. Niet op basis van valsheid in geschrifte, omdat door het atelier 
geen belastingen en sociale premies worden betaald. Er bestaat geen mogelijkheid van 
privaatrechtelijke aansprakelijkstelling. En de bestaande ketenaansprakelijkheidsregeling 
(vóór de wijziging van 1994) biedt geen handvatten omdat aan aansprakelijkstelling de 
voorwaarde verbonden is dat de productie grotendeels moet plaatsvinden bij de opdracht-
gever. Het instrumentarium om de opdrachtgevers aan te pakken ontbreekt.13 Voorts kan 
een atelierhouder eenvoudigweg ergens anders opnieuw beginnen. Ook draagt partiële 
informaliteit in de branche bij aan de ondoorzichtigheid: ateliers staan vaak ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel; de eigenaren verblijven vaak legaal in Nederland, maar er 
werken vaak meer mensen dan dat er ingeschreven zijn bij de Bedrijfsvereniging.14 Voor de 
controle- en opsporingsdiensten is er dus eigenlijk niet veel veranderd ten opzichte van het 
midden van de jaren tachtig. Daarbij zou ook een beperkte capaciteit van de DIA intensive-
ring van handhavingsinitiatieven in de weg staan. De DIA bestaat uit veertig personen, 
onder wie 32 opsporingsambtenaren voor heel Nederland. Loonconfectie is een fractie van 
het totale pakket. Een medewerker beschrijft de capaciteitsproblemen als volgt: 

                                                 
11 Het Parool, 06-05-1989. 
12 de Volkskrant 30-05-1989. 
13 de Volkskrant 30-05-1989. 
14 De Vakraad wijst in dit verband ook op de geringe capaciteit bij het Openbaar Ministerie om de vervolging 
daadwerkelijk ter hand te nemen, alsmede op de relatief lage boetes die in het kader van de WABW worden 
opgelegd (BEA 1992). 
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‘Wij zeggen wel eens lachend tegen elkaar: “Alleen al in Amsterdam zouden we van bedrijf 
naar bedrijf kunnen hollen.” (...) Met de energie die je in één atelier moet stoppen, kun je vijf 
Nederlandse bedrijven doorlichten.’15 

 
Ook al verminderen de invallen niet direct het aantal confectieateliers, de DIA is toch van 
mening dat de invallen zin hebben. Immers, de invallen gaan ‘rondzingen’ en daarmee ont-
staat ‘preventieve werking’. De DIA beschouwt zijn activiteiten als een poging om ‘aanzui-
gende werking’ op buitenlandse werknemers tegen te gaan.16 En daarom worden de inval-
len, zij het op een laag pitje, in het bestaande format gecontinueerd. Op het moment dat de 
rijksoverheid begin 1993 haar plannen ter sanering van de confectiebranche presenteert aan 
het parlement, worden in Nederland jaarlijks tien min of meer grootschalige controles in de 
confectiesector ondernomen, waarvan ongeveer een zestal in Amsterdam.17 Volgens een 
betrokken medewerker van de DIA worden er acht invallen per jaar gedaan.18 ‘Atelierhou-
ders calculeerden wel eens dat er een pakkans was van één keer in de dertien jaar’, aldus een 
coördinator van het CIT.19 De initiatieven vormen dan ook welhaast een druppel op een 
gloeiende plaat in het licht van de onstuitbare dynamiek in de confectieateliers. De aanzien-
lijk geïntensiveerde handhavingsinitiatieven van het CIT brengen daar verandering in. 
 
 
 
9.2 Haags dirigisme bij de vormgeving van de CIT-acties 
 
In het kader van het omvattende Plan van Aanpak (1993) wordt een repressieve aanpak 
aangekondigd (AOW-redenering). Deze omvat enerzijds hit and run-onderzoeken, die vooral 
gericht zijn op de regelovertreding door (illegale) atelierhouders. Anderzijds worden diep-
gaande onderzoeken naar de structuur van het bedrijf en het totale fraudecomplex onder-
nomen. Een dergelijke aanpak wordt ondersteund door het parlement, de bewindslieden, 
de betrokken departementen in Den Haag en de procureur-generaal ‘fraudebestrijding’. 
Teneinde de voornemens te concretiseren wordt in voorjaar 1993 het multidisciplinaire 
team (kortweg MD-team) in Amsterdam nieuw leven ingeblazen. In dit MD-team werken 
de volgende partijen samen: de DIA, de Bedrijfsvereniging, de FIOD, de GSD, de politie 
en de Vreemdelingendienst. Dit MD-team krijgt opdracht het CIT te formeren en daarmee 
de hit and run-acties te ondernemen in de ateliers. 
 In de vorige paragraaf zagen we dat deze op interventie gerichte multidisciplinaire 
samenwerking niet nieuw is. De multidisciplinaire samenwerking dateert vanaf 1985 en er 
wordt in wisselende samenstelling en intensiteit geopereerd met pieken in 1985 en 1995.20 
 Drijvende kracht achter de initiatieven in 1993 zijn de medewerkers van de DIA. 
Betrokken partijen gaan om de tafel zitten en maken een draaiboek ten behoeve van de 
diepteonderzoeken en de hit and run-acties. Met dergelijke acties wordt begonnen in Am-
sterdam; besloten wordt de acties in een later stadium eventueel uit te breiden naar andere 

                                                 
15 Interview met een betrokken medewerker van de LTD, de DIA en de I-SZW d.d. 20-11-1995. 
16 de Volkskrant, 30-05-1989. 
17 Bij de acties in Amsterdam wordt samengewerkt door een breed multidisciplinair samenwerkingsverband. De 
controles elders in Nederland worden verricht door de DIA en de politie (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 
6, d.d. 26-04-1993). Naast deze invallen worden reguliere controles verricht door de Bedrijfsvereniging en de 
Belastingdienst, gericht op de afdracht van premies en belastingen. 
18 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 6, d.d. 26-04-1993. 
19 Interview met een medewerker van de DIA en de I-SZW, tevens coördinator CIT d.d. 27-06-1995. 
20 Bijdrage van Coördinerend Beleidsmedewerker Handhaving van de Arbeidsinspectie Centraal Kantoor 
(voorheen I-SZW) in de vergadering Maatschappelijke Groepen over het IMES-onderzoek Turkse Loonconfectie 
in Amsterdam d.d. 12-02-1998.21 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993. 
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locaties. Eind mei 1993 staan de uitgebreide onderzoeken naar het totale fraudecomplex op 
de rails. Alleen de concretisering van de hit and run-acties is nog niet rond. De betrokken 
diensten bespreken het draaiboek in eigen gelederen. De voorgestelde acties vereisen extra 
capaciteit en moeten voor een belangrijk deel uit herschikking van middelen en activiteiten 
worden verkregen.21 Hierdoor neemt de voorbereiding meer tijd in beslag dan aanvankelijk 
gedacht. Voor een deel wordt deze wijziging van prioriteiten gerealiseerd door uitbreiding 
van de beschikbare capaciteit. In de Miljoenennota 1993 is aangekondigd dat de Belasting-
dienst met 325 mensjaren wordt uitgebreid. Bij de mondelinge behandeling van het wets-
voorstel ketenaansprakelijkheid brengt de staatssecretaris van Financiën (Van Amelsvoort) 
deze uitbreiding van de Belastingdienst expliciet in verband met de aanpak confectiefraude. 
Immers, meer menskracht bij de Belastingdienst geeft meer ruimte om de controleactivitei-
ten te intensiveren en zo de handhaving van de ketenaansprakelijkheid te realiseren.22 In de 
voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1993 wordt aangekondigd om ook de DIA uit te 
breiden. De bestrijding van illegale tewerkstelling wordt beschouwd als een belangrijke 
ingang om fraude te bestrijden. Personele uitbreiding bij de Belastingdienst en de DIA 
maken prioritering van de aanpak van de confectiefraude eenvoudiger. 
 In enkele Amsterdamse stadsdelen loopt in 1993 een aantal gezamenlijke acties van 
de gemeentepolitie met de Milieudienst in het kader van toezicht op de Hinderwet.23 Aan-
vankelijk tracht het MD-team de vervolging in te zetten op basis van de klachtbehandeling 
door de Amsterdamse Milieudienst en de Arbeidsinspectie. De officier van justitie moet 
daartoe informatie hebben van de Milieudienst en verzoekt de gemeente iets te doen ter 
verbetering van die informatie-overdracht. Maar de Milieudienst bedankt voor die rol, 
omdat de dienst zich op die manier teveel ingedeeld voelt bij het MD-team. De Arbeidsin-
spectie, de dienst die zorg draagt voor naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving, 
wil evenmin een voorportaal van opsporingsactiviteiten zijn. Ook de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht, die controleert op woningonttrekking en toeziet op naleving van het 
bestemmingsplan en de bouwverordening, staat uitermate gereserveerd tegenover de initia-
tieven. De weerstand van de gemeentediensten om mee te werken heeft volgens de betrok-
ken EZ-ambtenaar te maken met het feit ‘dat fraude en illegaliteit hen een worst was, als de 
Hinderwet en de woningbouwverordeningen maar werden nageleefd’.24 
 Met de knelpunten waarop eerdere multidisciplinaire initiatieven zijn gestuit in het 
achterhoofd en het gebrek aan medewerking van gemeentelijke diensten, wordt uiteindelijk 
prioriteit gesteld bij de opsporing en vervolging van overtredingen van de WABW in 
samenhang met controle op overige regelingen.25 Het CIT legt zelfstandig contacten met de 
wijkteams. De ‘centrale stad’ wordt bij de vormgeving van de repressieve aanpak niet 
betrokken.26 
                                                 
22 Handelingen II, 1992-1993, pp. 6835-6854, 6865-6866, Behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling d.d. 09-09-1993. 
23 Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13 december 1994, p. 13. 
24 Interview met de betrokken beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995. 
25 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
26 Het MD-team in Amsterdam heeft het voortouw bij de controle- en opsporingsactiviteiten op lokaal niveau, niet 
de ‘centrale stad’. De betrokken EZ-ambtenaar grijpt de kabinetsplannen aan om een stedelijke aanpak tegen de 
illegale praktijken in de loonconfectie vorm te geven. Daartoe belegt zij op 30 maart 1993 een informatiebijeen-
komst voor vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke diensten en bedrijven en stadsdelen, waaronder de 
Milieudienst, Bouw- en Woningtoezicht, Grondbedrijf, Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) en Gemeentebelas-
tingen. Het gemeentelijke Grondbedrijf verzorgt de uitgifte van grond en de verhuur van bedrijfsruimten en 
wordt erbij betrokken omdat in de loonconfectie voor een deel gemeentelijk bezit gemoeid zou zijn. Maar na deze 
bijeenkomst wordt niets meer van het grondbedrijf vernomen. Het GEB regelt en ziet toe op de energievoorzie-
ning van de ateliers en ontwikkelt een eigen inningssysteem. Met de informatiebijeenkomst beoogt de ambtenaar 
(gemeentelijke) initiatieven te genereren ter ondersteuning van de voorgenomen landelijke aanpak. Maar het 
initiatief leidt niet tot concrete acties (interview met de betrokken Amsterdamse beleidsmedewerker Economische 
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Het Amsterdamse Openbaar Ministerie en het Amsterdamse politiekorps laten zich echter 
niet eenvoudigweg voor het Haagse karretje spannen.27 De Amsterdamse driehoek ziet in 
de kabinetsplannen niet direct reden om de eigen beleidslijn ten aanzien van de problema-
tiek in de confectieateliers te wijzigen. In juni 1993 melden de staatssecretarissen van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid (Wallage), Financiën (Van Amelsvoort) en Justitie (Kosto) de 
Kamer dat het Amsterdamse Openbaar Ministerie is voorbereid om zaken die het gevolg 
zijn van de hit and run-acties op te vangen.28 De Amsterdamse hoofdofficier van justitie 
Vrakking zorgt evenwel voor flinke ophef door publiekelijk te stellen dat Amsterdam ‘niet 
jaagt’ op de naaiateliers.29 Maar op instigatie van de regeringspartijen CDA en PvdA, de 
oppositionele VVD, de betrokken Haagse beleidsfunctionarissen en het parket-generaal 
moet de Amsterdamse parketbaas door de knieëen voor de minister van Justitie, die bena-
drukt dat de illegale naaiateliers en illegale werknemers niet langer zullen worden gedoogd 
en dat de illegalen die in de ateliers werken wel degelijk het land uit moeten. 
 Bij de vormgeving van de opsporings- en vervolgingsinitiatieven wordt eveneens de 
Amsterdamse politie aangezet tot medewerking aan de vanuit Den Haag gelanceerde hit and 
run-acties.30 Ook de Amsterdamse Vreemdelingenpolitie is – in tegenstelling tot initiatieven 
in de voorgaande jaren – nu bereid gevonden om haar bijdrage aan het multidisciplinaire 
samenwerkingsverband te intensiveren.31 Zij wil elk jaar wel honderd in plaats van hooguit 
tien illegale confectieateliers ontruimen.32 Volgens de betrokken Amsterdamse ambtenaar 
en wethouder Jonker is de omslag in het repressieve beleid verbonden met een omslag in 
het beleid van de Amsterdamse Vreemdelingendienst. De ambtenaar ziet het CIT zelfs als 
een voorpost van de Vreemdelingendienst.33 
 In gezamenlijk overleg, als een compromis tussen de Haagse en de Amsterdamse 
benadering, wordt afgesproken prioriteit te leggen bij de ateliers die ‘overlast’ veroorza-
ken.34 In de tweede plaats worden ateliers aangepakt waar de arbeidsomstandigheden in 
strijd zijn met daarvoor geldende voorwaarden. Ten slotte worden overige ateliers aan-
gepakt (BPX1-/AOW-redenering). 
 Uiteindelijk wordt ten behoeve van de hit and run-acties een convenant ondertekend 
door de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, de DIA (later I-SZW), de Belastingdienst, het 
GAK en de GSD.35 Daarin wordt aangekondigd de fraude te bestrijden – onder andere met 
betrekking tot het opzettelijk doen van onjuiste opgaven bij de Belastingdienst en de Be-
                                                                                                                                               
Zaken d.d. 19-01-1995; Concept Raadsvoordracht Rapportage Confectieproblematiek d.d. 13-12-1994, pp. 7-9; Kamer-
stukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, d.d. 22-06-1993; interview met de manager sector klantencontacten, Energie-
bedrijf Amsterdam (EBA) d.d. 11-12-1995; interview met een drietal EBA-medewerkers d.d. 29-01-1996). 
27 Zie paragraaf 5.10. 
28 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 958, nr. 8, p. 4 
29 NRC Handelsblad, 08-10-1993. 
30 Zie paragraaf 5.10. 
31 De chef van het Amsterdamse politiekorps is ook de baas van de Vreemdelingendienst. In het kader van het 
Handhavingsarrangement WABW (later WAV) is het Openbaar Ministerie de aangewezen actor om het belang 
van de bestrijding van illegale tewerkstelling onder de aandacht van het lokale driehoeksoverleg te brengen (zie 
paragraaf 9.6). Daarbij wordt ook de te reserveren celcapaciteit voor de tenuitvoerlegging van de vreemdelingen-
bewaring betrokken (Handhavingsarrangement Wet Arbeid Vreemdelingen, Staatscourant 246, 19-12-1995). 
32 Het Parool, 25-05-1993. 
33 Interview met de beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995; zie ook het interview 
met de voormalige wethouder d.d. 09-05-1996. 
34 Engbersen en Van der Leun (2001: 341, 343) wijzen erop dat het officieuze landelijke gedoogbeleid ten aanzien 
van illegalen behelst dat men prioriteit legt bij de aanpak van criminele illegalen en illegalen die overlast veroorza-
ken. Tevens geven zij aan dat politieagenten uit professionele overwegingen primair gericht zijn op het bestrijden 
van overlast en criminaliteit. In de aanpak van de ‘fraude-problematiek’ in de Amsterdamse confectieateliers is de 
prioriteitenstelling nagenoeg hetzelfde. 
35 Convenant Bestrijding van fraude en illegale tewerkstelling in de Confectie-sector in Amsterdam; Verslag Coördinatie-team 
loonconfectie 31-01-1996. 



 229

drijfsvereniging –, illegale tewerkstelling te bestrijden en de leefbaarheid in Amsterdam te 
vergroten. Daarnaast wordt getracht de afdrachten aan de Bedrijfsvereniging en de Belas-
tingdienst te verhogen, de ‘pakkans’ voor plegers van strafbare feiten te vergroten en de 
uitkeringsfraude te reduceren (AOW-redenering).36 
 
 
 
9.3 Taakstelling, samenstelling en inbedding van het CIT 
 
Sinds 1 november 1993 beschikt het korps regiopolitie Amsterdam-Amstelland over een 
multidisciplinair coördinatie-team loonconfectie, ook wel aangeduid als het Confectie-
interventieteam of kortweg CIT.37 De geformuleerde prioriteiten in de taakstelling van het 
CIT zijn de volgende: 
1. aanpak van hinder of overlast veroorzakende ateliers; 
2. aanpak ateliers waarbij de arbeidsvoorwaarden met voeten worden getreden; 
3. aanpak ateliers waar sprake is van illegale tewerkstelling en/of werkgeversfraude en/of 

andere relevante wetsovertreding; 
4. het ontwikkelen van een informatiepositie met betrekking tot de loonconfectieateliers.38 
 
Volgens de Amsterdamse officier van justitie die leiding geeft aan het team is de bedoeling 
van de activiteiten van het CIT ‘te voorkomen dat er illegaal wordt gewerkt’. Hierbij kan 
het gaan om ‘zwart werk ofwel gedeeltelijk zwart werk’.39 Daar voegt zij aan toe dat de 
CIT-activiteiten vooral zijn bedoeld ‘om concurrentievervalsing tegen te gaan’; de mensen 
die zich niet aan de regels houden mogen niet worden bevoordeeld boven hen die zich wel 
aan de regels houden (AOW-redenering). Ten slotte beoogt de officier van justitie het 
‘tegengaan van uitbuitingssituaties’ (AOW-/BPY-redenering).40 
 Het CIT bestaat uit twee medewerkers van de DIA, twee functionarissen van de 
Vreemdelingenpolitie, een belastingmedewerker, een GAK-medewerker en een secreta-
riaatsmedewerker. De GSD en de wijkpolitie maken geen onderdeel uit van het CIT. De 
GSD, wel medeondertekenaar van het convenant, wordt op ad-hocbasis ingeschakeld voor 
de controle op uitkeringsfraude. Met de wijkteams van de politie in de wijken waar confec-
tiebedrijven zijn gevestigd werkt het CIT nauw samen. De wijkpolitie verleent waar nodig 
ondersteuning.41 Het CIT onderhoudt ook contact de Kamer van Koophandel. Het CIT 
heeft ‘wel eens’ contact met de Amsterdamse stadsdeelbesturen en met de afdeling Econo-
mische Zaken van de ‘centrale stad’ Amsterdam. Maar van een structureel overleg met deze 
Amsterdamse gelederen is allerminst sprake. Volgens een medewerker van het CIT zou bij 
de stadsdeelbesturen onvoldoende bereidheid bestaan om de problematiek te beschouwen 

                                                 
36 In het convenant wordt opgenomen dat de onderzoeken worden gericht op overtreding van bepalingen in het 
Wetboek van Strafrecht, de Sociale Zekerheidswetgeving, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de Economi-
sche Delicten, de WABW, de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, diverse gemeentelijke regelgeving en overige 
daarvoor in aanmerking komende wet- en regelgeving. 
37 Het CIT komt voort uit het deelproject ‘illegale arbeid’. Dit deelproject is een onderdeel van het project Sociale 
Integratie, een initiatief van korps regiopolitie Amsterdam-Amstelland (Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994). 
38 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996. 
39 Hier maakt de officier van justitie een onderscheid tussen illegale tewerkstelling enerzijds en zwart werk ander-
zijds. Met zwart werk wordt hier bedoeld dat niet voldaan wordt aan de verplichte belasting- en premiebetaling. 
De officier van justitie erkent hiermee dat voor een deel van de illegaal tewerkgestelden wel degelijk belastingen en 
sociale premies wordt afgedragen. 
40 Interview met de betrokken officier van justitie d.d. 02-08-1995. 
41 Verslag Coördinatie-team loonconfectie, maart 1996. 
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als een probleem van openbare orde; zij leggen prioriteit bij het aanpakken van de ateliers 
die overlast veroorzaken. Geen contacten onderhoudt het CIT met de Milieudienst, de 
dienst Bouw- en Woningtoezicht, het Grondbedrijf en de dienst Gemeentebelasting. 
 Het CIT staat in directe relatie met het Haagse team dat zich richt op de fraude-
bestrijding in de Amsterdamse confectieateliers.42 Een directe lijn loopt van de afdeling 
Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie via de hoofdofficier van justitie naar de 
betrokken officier van justitie. Een medewerker van de DIA benoemt het CIT als een 
‘onderzoeksteam op last van de regering. Daarin zitten de Belastingdienst, de Vreemdelin-
gendienst, de I-SZW en het GAK. Het team is gericht op illegale tewerkstelling en terug-
dringing van de fraude’.43 
 Het CIT vormt een aanvulling op het reeds bestaande MD-team voor de 
loonconfec-tie. In wezen is er sprake van grote overlap tussen beide teams. Het verschil is 
dat het MD-team bestemd is voor grote acties tegen malversaties binnen confectieateliers 
en dat het CIT in het leven is geroepen om de kleine hit and run-acties te ondernemen. 
Vanaf 1993 participeren in het MD-team naast de partijen uit het CIT ook het Openbaar 
Ministerie en de GSD.44 
 Nieuw aan het CIT is dat de multidisciplinaire initiatieven voor het eerst onder één 
dak wordt gehuisvest. Aanvankelijk wordt het CIT ondergebracht bij de Vreemdelingen-
dienst; met ingang van mei 1994 huist het CIT in een kantoorgebouw in Amstelveen. 
 Op 1 november 1996 loopt het eerste convenant af op basis waarvan het CIT ope-
reert. Het aantal confectieateliers in de hoofdstad is inmiddels drastisch gereduceerd. Na 
een evaluatie van de werkzaamheden in 1996 verlengen de convenantpartners jaarlijks hun 
afspraken en worden de werkzaamheden van het CIT gecontinueerd.45 Van frequente en 
ostentatieve hit and run-acties is eind jaren negentig geen sprake meer. Maar in voorjaar 
2002 worden de in Amsterdam resterende ateliers nog steeds aan periodieke CIT-controles 
onderworpen; sommige ateliers krijgen daarbij enkele keren per jaar het CIT op bezoek.46 
 
 
 
9.4 Werkwijze van het CIT 
 
Om de kleine gerichte controleacties te ondernemen maakt het CIT eerst een inventarisatie 
van de ateliers. Een medewerker van de Vreemdelingendienst die in het CIT participeert 
beschrijft de werkwijze van het CIT in de beginfase als volgt: 
 

‘Toen we begonnen, beperkten we onze samenwerking tot vier wijkteams. We moesten eerst 
bekijken in hoeverre de praktijk aansloot bij de theorie. We gingen in zee met Houtmankade, 
Klimopweg, Balistraat en Pieter Aertszstraat. Binnen hun wijken gingen we actief met de 
ateliers aan de slag. Via onder andere de media, Kamer van Koophandel, moskeecircuits en 
dergelijke maakten we de eigenaren bekend, dat er controles kwamen. Verder zorgden de 
wijkteams dat er in de ateliers brieven met dezelfde aankondiging werden afgegeven. De 
eigenaren kregen dus alle kans om hun zaakjes in orde te hebben.’47 

                                                 
42 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995; interview met de betrokken officier van justitie d.d. 
02-08-1995. 
43 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 07-11-1995.  
44 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
45 De evaluatie van het CIT wordt uitgevoerd door BDO CampsObers Management Consultants in opdracht van 
het MD-team. 
46 Telefonisch gesprek met de voormalige teamleider van het CIT d.d. 11-06-02. 
47 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
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Volgens hem verdwijnen diverse ateliers na de aankondigingen; maar naar zijn zeggen 
menen minder voorzichtige eigenaren dat het niet meer dan een ‘papieren tijger’ is en laten 
deze alles bij het oude. In deze periode die loopt van januari tot juni 1994 benadert het CIT 
in samenwerking met de vier wijkteams 300 ateliers. Van deze 300 ateliers blijven er 150 
over. Daarvan worden er 70 bezocht. Bij deze bezoeken worden veel frauduleuze zaken 
aangetroffen, zoals illegale tewerkstelling, lage lonen (de lonen beginnen bij vier à vijf 
gulden per uur) en slechte arbeidsomstandigheden. In september 1994 breidt het CIT de 
samenwerking uit tot bijna alle wijkteams.48 
 Het CIT organiseert de controleacties in samenwerking en in wisselende samenstel-
ling met personeel van de Dienst Vreemdelingenpolitie, de DIA, de Inspectiedienst van 
SZW, het GAK, de Belastingdienst, de GSD en de wijkteams. Bij de acties zijn over het 
algemeen tussen de vier en tien man van de wijkteams betrokken. Soms gaat er iemand van 
het Elektriciteitsbedrijf Amsterdam mee om te speuren naar overbelasting van het elektrici-
teitsnet en brandgevaarlijke constructies.49 Bij dergelijke hit and run-acties wordt een proces-
verbaal opgemaakt op basis van de WABW voor illegale tewerkstelling. Daaraan worden 
andere arbeidstechnische aspecten toegevoegd, zoals de arbeidsomstandigheden en de 
hoogte van de betaling. Daarnaast worden gegevens verzameld voor de Belastingdienst en 
het GAK. Overtreding van de WABW kan ter plekke worden vastgesteld. Opsporing en 
vervolging van illegale tewerkstelling is derhalve gemakkelijker te bewijzen door het CIT 
dan overtreding van belasting- en sociale zekerheidswetgeving.50 Bij een inval worden nooit 
alle werknemers ter plaatse gehoord. De teamleider van het CIT merkt hierover op: 
 

‘Dat is destijds de afspraak geweest met het OM. Onder tijdsdruk kan niet iedereen gehoord 
worden. Ze worden later wel allemaal gehoord door de Vreemdelingendienst, maar dat gaat 
niet over arbeid.’51 

 
Bij de actie zelf wordt altijd in koppels gewerkt. Een medewerker van de DIA (of I-SZW) 
controleert op arbeidstechnisch terrein, in het bijzonder op de naleving van de WABW. 
Een medewerker van de Vreemdelingendienst of het wijkteam controleert op vreemdelin-
gentechnisch terrein. Bij een inval kunnen wel zo’n twintig mensen betrokken zijn. Het 
aantal personen in het CIT kan het aantal medewerkers in het atelier zelfs overtreffen.52 
Naar zeggen van de teamleider van het CIT assisteren de medewerkers van het wijkteam bij 
de invallen ter bevordering van de veiligheid zowel van de mensen in de ateliers als van de 
medewerkers van de controleurs in het CIT.53 De vreemdelingen die voor eerste keer wor-
den aangetroffen en die identiteitsbewijs kunnen overhandigen krijgen van de Vreemdelin-
gendienst een afmeldkaart. Eerder aangetroffen vreemdelingen of vreemdelingen zonder 
identiteitspapieren worden het land uitgezet. 
 Een medewerker van de Belastingdienst die geregeld participeert in het CIT be-
schrijft zijn werkwijze bij een inval als volgt: ‘Situatie bevriezen, koppen tellen, urenlijst 

                                                 
48 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
49 Het Energiebedrijf Amsterdam (EBA) is de nieuwe naam voor de geprivatiseerde versie van het Gemeentelijke 
Energiebedrijf (GEB) in Amsterdam. 
50 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
51 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 07-11-1995. 
52 Zo bericht Het Parool van 22-09-1994 dat die morgen ruim twintig mensen van het CIT een actie voerden bij 
een atelier in Amsterdam-West. Tijdens de inval werkten er zeventien mensen in het atelier. 
53 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. In antwoord op een vraag van de economische 
politierechter naar de gemiddelde omvang van een atelier antwoordt de teamleider van het CIT dat in de gemid-
delde ateliers zo’n vijftien tot twintig mensen werken. Het CIT treft evenwel ook ateliers van grotere omvang aan, 
met bijvoorbeeld 35 of 60 werknemers (persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politie-
rechter d.d. 07-11-1995). 
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erbij en sofi-nummers controleren.’ Is er geen sofi-nummer dan legt hij een heffing loon-
belasting van 60 procent op, het zogenaamde ‘top-tarief’.54 
 Sinds april 1994 bestaat er een nauwe samenwerking tussen het CIT en 
medewerkers van de afdeling Looninspectie van het GAK (een looninspecteur en twee 
buitendienst-medewerkers looninspectie). Door deze afdeling Looninspectie zijn 480 
confectieateliers een of meerdere malen bezocht, wat heeft geresulteerd in vele verhogingen 
van de voor-schotnota met een totaalbedrag aan opgelegde premie van bijna twee miljoen 
gulden. Sinds medio oktober 1994 is het team ook een nauwer samenwerkingsverband 
aangegaan met het Energiebedrijf Amsterdam. Hierbij blijkt dat in ruim de helft van de 
gevallen de energie-installatie niet in orde is. Door het Energiebedrijf zijn boetes opgelegd 
en installaties afge-sloten.55 Tijdens de acties wordt incidenteel door een milieuspecialist van 
het wijkteam gecontroleerd op de miliewetgeving. En ter voorkoming van 
ziekenfondsfraude worden op verzoek van het Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken 
ziekenfondspasjes van uigezette illegalen ingenomen en geretourneerd aan de eigenaar, te 
weten het ziekenfonds.56 In de loop van zijn werkzaamheden bouwt het CIT een netwerk 
op met de politiewijkteams, politie-regiokorpsen, gemeentelijke diensten, de 
Bedrijfsverenigingen, het ziekenfonds, de Belastingdienst, het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie.57 
 Vanaf najaar 1994 worden de invallen ook in toenemende mate buiten de kantoor-
uren ondernomen.58 In de zomer van 1995 meldt de teamleider van het CIT dat er op dat 
moment twee keer per week wordt binnengevallen en dat – meer dan voorheen – ook 
invallen in de weekends en avonden worden gedaan. Maar deze poging om diversiteit in de 
bezoekdagen en -tijden aan te brengen heeft ook een beperking; immers ‘de medewerkers 
bij de invallen hebben ook een privé-leven’. 59 Niet alleen de personele omvang legt beper-
kingen op aan de werkzaamheden van het CIT. Ook de procedure die de Vreemdelingen-
dienst dient te volgen in het geval werknemers zonder werk- of verblijfsvergunning worden 
aangetroffen begrenst de werkzaamheden van het CIT. De teamleider van het CIT ver-
woordt dit als volgt: ‘Tja, en als je vreemdelingen zonder vergunning aantreft, dan moeten 
die afgewerkt worden worden en daar gaat nogal wat tijd in zitten.’60 
 De medewerkers van het CIT proberen te voorkomen dat het CIT wordt afgeschil-
derd als een ‘illegalenjager’. Een medewerker van de Vreemdelingendienst die in het CIT 
participeert merkt hierover op: 
 

‘En om meteen even twee misverstanden voor te zijn: Het KIT [CIT MD] jaagt niet op 
illegale vreemdelingen en ook niet op illegale confectieateliers, want die bestaan (praktisch) 
niet. Het merendeel van de ateliers staat wel ingeschreven, maar heeft in plaats van de opge-
geven vijf werknemers er in werkelijkheid twintig of meer in dienst. En dan nog vaak tegen 
extreem lage lonen en onder erbarmelijke omstandigheden. Het gaat ons dus om eigenaren 
die de belastingen oplichten en werknemers uitbuiten. Natuurlijk treffen we veel illegalen 
aan. Voor zover we die nog niet kenden, worden ze geregistreerd en krijgen te horen dat ze 

                                                 
54 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
55 Het komt voor dat in confectieateliers koperdraadjes worden tussengevoegd in de leidingen wanneer de gewone 
draden te heet worden. Door het tussenvoegen van koperdraadjes komt voor de gebruiker meer capaciteit 
beschikbaar. Maar als gevolg hiervan kunnen de stoppen doorslaan in het elektriciteitsnet. Soms gaat het elektrici-
teitsbedrijf over tot afsluiting (interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995). 
56 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 09-02-1996. 
57 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996. 
58 NRC Handelsblad, 07-11-1994. 
59 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
60 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
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Nederland uit moeten. Illegalen die we al eerder hebben uitgewezen, worden wel actief 
verwijderd.’ 61 

 
Bij de strijd tegen uitbuitende en oplichtende ondernemers wordt gepoogd om de impact 
voor illegalen te maskeren of af te doen als een onvermijdelijk neveneffect. 
 In het geval bij een inval overtredingen worden geconstateerd, wordt volgens de 
teamleider van het CIT niet overlegd of slechts een waarschuwing gegeven. ‘Nee, fout is 
fout. Er wordt niet gemarchandeerd! De Vreemdelingendienst bepaalt.’62 Om tegemoet te 
komen aan de preventieve benadering die de Amsterdamse politie voorstaat, gaat aan de 
invallen een waarschuwingsronde vooraf. 
 Bij deze controles worden enkele honderden illegale vreemdelingen aangetroffen. 
Daarvan krijgt ongeveer de helft een afmeldkaart of wordt uitgezet. Er wordt een beperkt 
bedrag aan uitkeringsfraude vastgesteld. De Belastingdienst en het GAK leggen voor enke-
le miljoenen aan aanslagen op. De DIA (later I-SZW) maakt vele processen-verbaal op in 
verband met de overtreding van de WABW. Het CIT geeft maandelijks een overzicht van 
de resultaten. Daarbij belt het CIT na elke actie ook de resultaten door aan het betrokken 
wijkteam.63 
 
 
 
9.5 Het sluitstuk: sanctionering van de atelierhouders 
 
Tegen de atelierhouders waarbij overtreding van de WABW wordt vastgesteld wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt niet alleen melding gemaakt van illegale tewerk-
stelling, maar ook van de aangetroffen arbeidsomstandigheden en de betalingen. Vervol-
gens maakt de officier van justitie de zaken aanhangig. Doorgaans stelt deze op basis van 
artikel 4 WABW vervolging in. Indien blijkt dat geen vergunning is verleend aan een 
buitenlandse werknemer, wordt de werkgever vervolgens voorgeleid bij de economische 
politierechter.64 Deze moet vaststellen of de werkgevers feitelijk leiding hebben gegeven 
aan een buitenlandse werknemer terwijl ze voor die werknemer niet over een tewerkstel-
lingsvergunning beschikten (conform artikel 4 WABW). In 1994 legt de economische 
politierechter doorgaans een boete op ter hoogte van het aantal illegaal tewerkgestelden 
maal 2.000 gulden.65 Vanaf 1992 kan de rechter boetes opleggen tussen de 2.000 en 5.000 
gulden. Als er veertig illegalen worden aangetroffen kan de rechter dus veertigmaal 5.000 
gulden opleggen. Dergelijke boetes zijn hoog. Maar het gaat volgens de betrokken officier 
van justitie ook om ‘grote economische belangen’.66 Ook kan een boete worden opgelegd 
in het kader van de Wet Milieubeheer of kunnen de bedrijfsactiviteiten worden stilgelegd. 
De officier van justitie vervolgt niet op basis van de belastingwetgeving. Wanneer de rech-
ter zich op het terrein van de belastingwetgeving begeeft, is de Belastingdienst in de betref-
fende kwestie niet meer gerechtigd om zelf belasting te heffen. En juist de Belastingdienst 
kan hogere vorderingen opleggen.67 

                                                 
61 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994; Het Parool 22-
09-1994. 
62 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
63 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
64 Overtreding van de WABW vormt een economisch delict en kan dienen voor de enkelvoudige kamer. 
65 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
66 Interview met de betrokken officier van justitie d.d. 02-08-1995. 
67 Interview met de betrokken officier van justitie d.d. 02-08-1995. 
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Gedurende drie dagen in het najaar van 1995 woon ik de behandeling van 27 zaken bij. 
Naast de economische politierechter en de officier van justitie treden medewerkers van 
CIT op als getuige-deskundige. De meeste atelierhouders laten zich bijstaan dan wel verte-
genwoordigen door een raadsman.68 Van die 27 zaken worden 9 zaken aangehouden om 
diverse redenen. In een geval besluit de rechter tot vrijspraak omdat hij de tenlastelegging 
niet bewezen acht. In de overige 17 zaken legt hij boetes op tussen de 2.000 en 5.000 gul-
den per illegaal tewerkgestelde. De opgelegde straffen tijdens deze zittingen bedragen in 
totaal 4 maal 2.000 gulden, 2 maal 3.000 gulden, 52 maal 3.500 gulden, 55 maal 4.000 
gulden en 89 maal 5.000 gulden. De betrokken atelierhouders hadden tussen de 2 en 34 
illegale werknemers in dienst. In een van deze gevallen legt de rechter tevens een boete van 
3.000 gulden op in het kader van de Wet Milieubeheer wegens het runnen van een inrich-
ting voor reiniging zonder vergunning. In 6 gevallen legt de rechter een enigszins lagere 
boete op dan de officier van justitie vroeg; in nog eens 2 gevallen oordeelt de rechter dat 
het om minder illegalen ging dan de officier van justitie suggereerde en komt de rechter op 
een lagere boete uit; in 9 gevallen ten slotte volgt de rechter precies het voorstel van de 
officier van justitie. 
 De officier van justitie en de rechter volgen in hun strafbepalingen de richtlijnen 
van de landelijke vergadering van economische officieren van justitie. Volgens deze 
richtlijnen bestaat een drietal categorieën, te weten 2.000, 3.500 en 5.000 gulden per illegaal 
tewerk-gestelde. De rechter beslist een boete uit de hoogste categorie op te leggen in het 
geval de atelierhouder geen contact heeft gehad met het Arbeidsbureau, er onder het CAO- 
en minimumloon werd betaald en er sprake was van slechte arbeidsomstandigheden (zoals 
het ontbreken van een nooduitgang, slechte sanitaire voorzieningen, het ontbreken van 
regulie-re werktijden, het ontbreken van een kapje over de knoopaanzetmachine, de 
vestiging in een souterrain, geblindeerde ramen, stoffigheid, vochtigheid, gebrek aan 
verwarming en de aanwezigheid van een brandgevaarlijke gas- of elektriciteitsvoorziening). 
Voor strafverla-ging komen die atelierhouders in aanmerking wegens draagkracht, 
bedrijfssluiting en finan-ciële omstandigheden. Ik constateer dat de rechter doorgaans 
boetes uit de middelste of de hoogste categorie oplegt. De rechter vraagt of de 
atelierhouders de waarschuwingsbrief van het CIT hebben ontvangen. Dat is meestal het 
geval. Het in de wind slaan van de waar-schuwing rekent de rechter de atelierhouder ernstig 
aan. Enkele atelierhouders refereren in hun verweer aan het feit dat de Belastingdienst en 
GAK op de hoogte lijken te zijn van de aanwezigheid van illegalen, maar dat deze instanties 
daar geen ophef van maken zolang de verplichte betalingen maar worden verricht. De 
rechter vindt een dergelijke uitweiding van de kern van de tenlastelegging afleiden en gaat 
daar niet op in. Op ondubbelzinnige wijze verwoordt een rechter zijn standpunt wanneer 
hij ter zitting een atelierhouder een boete oplegt van negenmaal 4.000 gulden omdat deze 
negen illegalen in dienst had: ‘U kunt wel ondernemen in Nederland, maar dat moet wel via 
de regels gebeuren. En dat moet niet de arbeidsverhoudingen schaden’69 (AOW-redenering). 
 Wanneer een atelierhouder tijdens de zitting beweert slechts met oproepkrachten te 
werken, een verweer waarmee veelvuldig wordt geschermd, roept de getuige-deskundige 
van het CIT uit: 
 

‘Een oproepkracht is een dienstverband! Als zo iemand niet komt als er werk is wordt er de 
volgende keer geen beroep op hem gedaan. Ook de relatie met de thuiswerker wordt als een 
overeenkomst bezien. Het is dus gewoon een vast dienstverband.’70 

                                                 
68 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 20-10-1995, 07-11-1995 en 05-
12-1995. 
69 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 05-12-1995. 
70 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 05-12-1995. 
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In geen van de gevallen honoreert de rechter een verweer van de atelierhouder dat er bij 
het Arbeidsbureau geen arbeidskrachten te krijgen waren. Tijdens een zitting weet een 
getuige-deskundige van het CIT de rechter te melden dat bij de Arbeidsvoorziening 500 
mensen zijn ingeschreven voor confectiewerk en dat er 150 ‘actief beschikbaar’ zijn. Wel 
voegt de CIT-medewerker daaraan toe dat het Arbeidsbureau eisen stelt aan een atelier. In 
de eerste plaats moet er twintig uur werk per week zijn; in de tweede plaats moet er een 
CAO-loon worden uitbetaald; en in de derde plaats dienen de arbeidsomstandigheden in 
orde zijn. Wanneer de atelierhouder niet aan deze voorwaarden voldoet plaatst het Arbeids-
bureau geen werknemers.71 En dat is de atelierhouder zelf te verwijten, zo oordelen de 
officier, het CIT en de rechter. 
 
 
 
9.6 Nieuwe arrangementen die handhaving bevorderen 
 
Deze verhoogde dynamiek van de multidisciplinaire samenwerking inzake de Amsterdamse 
confectiefraude komt direct voort uit landelijke impulsen om arbeid en verblijf van illegale 
vreemdelingen te ontmoedigen en het fraudebestrijdingsbeleid te intensiveren (speerpunten 
van het derde kabinet-Lubbers). In 1992 wordt nadrukkelijk ingezet op de bestrijding van 
werkgeversfraude.72 Uit deze prioriteiten komen enkele arrangementen voort die niet speci-
fiek gericht zijn op de bestrijding van de confectiefraude, maar die de werkzaamheden van 
de medewerkers van het CIT en de rechter aanzienlijk bevorderen. 
 In 1992 wordt in de vergadering van het college van procureurs-generaal een Hand-
havingsarrangement WABW vastgesteld. Uitgangspunt van het arrangement is dat de straf-
rechtelijke aanpak op basis van de WABW het sluitstuk vormt van een samenhangend pak-
ket aan maatregelen gericht op de bestrijding van illegale tewerkstelling. Dit betekent dat 
ten aanzien van de beschikbare opsporings- en vervolgingscapaciteit de prioriteiten worden 
gelegd bij sectoren waar sprake is van een zogeheten bestuurlijk-preventieve aanpak. Een 
‘bestuurlijke aanpak’ houdt in dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie samenwerkt met sec-
toren aan de arbeidsinpassing, in het bijzonder van langdurig werklozen en allochtonen. 
Deze samenwerking bewerkstelligt dat het niet beschikbaar zijn van legaal arbeidspotentieel 
nimmer als argument kan dienen voor het in dienst nemen van illegalen. Een ‘preventieve 
aanpak’ behelst bijvoorbeeld dat de DIA (respectievelijk I-SZW) overleg voert met de 
sociale partners met het verzoek zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing van de pro-
blematiek. Het Plan van Aanpak gericht op de bestrijding van de confectiefraude (1993) 
wordt beschouwd als een voorbeeld van een dergelijke aanpak waarbij het strafrechtelijk 
beleid als een sluitstuk functioneert van een samenhangend en gericht bemiddelings-, 
opsporings- en vervolgingsbeleid.73 
 Met het Handhavingsarrangement WABW wordt ook ingezet op een aanscherping 
van de sancties. Tot in 1992 wordt overtreding van artikel 4 van de WABW doorgaans 
beboet met een bedrag van 750 gulden conform de richtlijn van de landelijke vergadering 
van economische officieren van justitie. Vanwege de ‘maatschappelijke ernst’ van het ver-
schijnsel illegale tewerkstelling enerzijds en de eventuele aanwezigheid van ‘bestuurlijk-
preventieve’ maatregelen worden vanaf 1992 boetes tussen 2.000 en 5.000 gulden opgelegd. 
De ernst van de overtreding – en daarmee de strafmaat – wordt bepaald door de omstan-
                                                 
71 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 05-12-1995. 
72 Handhavingsarrangement Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, Staatscourant 119, 24-06-1992; zie ook 
Handhavingsarrangement Wet Arbeid Vreemdelingen, Staatscourant 246, 19-12-1995. 
73 Handhavingsarrangement Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, Staatscourant 119, 24-06-1992; zie ook 
Handhavingsarrangement Wet Arbeid Vreemdelingen, Staatscourant 246, 19-12-1995. 
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digheden waaronder de tewerkstelling van de illegale vreemdeling(en) daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. Bij ‘omstandigheden’ valt te denken aan de mate waarin sprake is geweest 
van ‘bestuurlijk-preventief’ optreden, de arbeidsomstandigheden waaronder is gewerkt 
(waarbij vooral uitbuitingssituaties als zeer ernstig worden aangemerkt), het voldoen aan 
belasting- en premieverplichtingen, het aantal illegaal tewerkgestelden en de vraag of sprake 
is van recidive. Afhankelijk van de ernst van de overtreding krijgen first offenders een boete 
tussen de 2.000 en 5.000 gulden opgelegd per illegaal tewerkgestelde vreemdeling. In geval 
van recidive kan de straf variëren tussen 4.000 gulden en één maand hechtenis onvoor-
waardelijk. Eventueel kan tot stillegging van de onderneming worden besloten. Wanneer 
sprake is van niet afgedragen belasting- en/of premieverplichtingen wordt hiervan melding 
gemaakt bij relevante organisaties.74 
 De invoering de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die op 1 september 1995 in de 
plaats komt van de WABW, vormt een volgende bijdrage aan de opsporingsactiviteiten van 
het CIT.75 Deze wet beoogt meer flexibiliteit te bewerkstelligen, dat wil zeggen het toela-
tingsbeleid voor vreemdelingen op de arbeidsmarkt meer te differentiëren naar bedrijfstak 
en aard van de activiteiten. De WAV kent een ruimer werkgeversbegrip dan de WABW. 
Voor de bestrijding van de confectiefraude kan dit van belang zijn doordat nu in een aantal 
gevallen ook de ‘opdrachtgever’ kan worden aangemerkt als ‘werkgever’.76 Deze WAV 
wordt – net als de WABW – voorzien van een handhavingsarrangement, om zodoende 
samenwerking tussen bestuur, uitvoering, opsporing en vervolging op het terrein van de 
bestrijding van illegale tewerkstelling kracht bij te zetten. Omdat de uitgangspunten voor 
het strafvorderingsbeleid door het Openbaar Ministerie goed werkbaar worden geacht en 
ook de rechter zich er veelal mee blijkt te verenigen – getuige het feit dat de eis van de 
officier van justitie meestal wordt gehonoreerd – wordt in het Handhavingsarrangement 
WAV het sanctiebeleid uit het Handhavingsarrangement WABW gecontinueerd.77 
 Met ingang van 1 januari 1994 treden de artikelen 197a tot en met 197d in het Wet-
boek van Strafrecht inwerking, waarmee onder andere illegale tewerkstelling van een over-
treding tot een misdrijf wordt verheven. Op basis van de nieuwe regels kan de rechter 
hogere boetes en hogere vrijheidsstraffen opleggen aan malafide ondernemers. Met deze 
aanscherping komt de nadruk in de strafrechtelijke aanpak minder op de illegale vreemde-
lingen te liggen en meer op hun werkgevers. Hogere boetes en vrijheidsstraffen in samen-
hang met een hogere pakkans maken overtreding minder aantrekkelijk.78 
 Op 1 juni 1994 is de Wet op de Identificatieplicht (WID) van kracht. Op grond van 
deze regeling moet een ieder zich tegenover zijn werkgever kunnen identificeren bij in-
diensttreding. In het kader van de WABW (respectievelijk de WAV) en belasting- en sociale 
zekerheidswetgeving kunnen controle- en opsporingsambtenaren op de werkplek de werk-
                                                 
74 Staatscourant 119, 24-06-1992; zie ook Handhavingsarrangement Wet Arbeid Vreemdelingen, Staatscourant 246, 
19-12-1995. 
75 Staatsblad 1994, 959. 
76 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191; Overtreding van artikel 2 van de WAV, dat een werkgever verbiedt 
een vreemdeling werk te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, is net als overtreding van de WABW 
strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten. Overtreding wordt bedreigd met een hechtenis van ten 
hoogste zes maanden en geldboete van de maximaal 10.000 gulden (Handhavingsarrangement Wet Arbeid 
Vreem-elingen, Staatscourant 246, 19-12-1995). 
77 Staatscourant 246, 19-12-1995. 
78 Kamerstukken II, 22735; Staatsblad 1993, 707. Artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht maakt een gevange-
nisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste 100.000 gulden mogelijk. Artikel 197b voorziet 
in een aparte strafbedreiging voor werkgevers die opzettelijk illegale vreemdelingen in dienst hebben. In de 
genoemde artikelen van het Wetboek van Strafrecht is opzet en wetenschap van de werkgever vereist omtrent de 
illegaliteit van de werkende vreemdeling. Ze lijken geschikt om de zwaardere gevallen aan te pakken. Maar met 
deze artikelen is – tenminste tot in de loop van 1995 – weinig ervaring opgedaan. (Handhavingsarrangement 
WAV, Staatscourant 246, 19-12-1995). 
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nemers verzoeken om hun identiteit kenbaar te maken. Tevens kunnen zij bij de werkgever 
op grond van de bewaarplicht inzage verkrijgen in de fotokopie van de identiteitspapieren 
van de werknemer.79 De teamleider van Het CIT merkt daarover op: ‘Sinds de WID con-
troleren wij wel op identiteit. Dat controleren we dan in de administratie.’80 
 Verder controleren de medewerkers van het CIT op sofi-nummers. Sinds 
november 1991 kunnen vreemdelingen niet langer voor een sofi-nummer in aanmerking 
komen indien zij niet over een geldige verblijfstitel beschikken. Dat laat evenwel onverlet 
dat ‘ille-galen’ die reeds voor november 1991 over een sofi-nummer beschikten in de 
ateliers aange-troffen kunnen worden. Illegale ‘nieuwkomers’ beschikken doorgaans niet 
over een sofi-nummer. En daarmee vormt de blokkade van het sofi-nummer voor 
vreemdelingen een steun in de rug voor de medewerkers van het CIT. 
 Met ingang van 1 juni 1995 verscherpt de Belastingdienst de jacht op werkgevers 
die illegalen in dienst hebben. Vanaf dat moment moeten werkgevers 60 procent 
loonbelasting afdragen voor illegalen die tot dat moment wit, dat wil zeggen met een sofi-
nummer, heb-ben gewerkt. Sinds de invoering van de WID in juni 1994 zijn werkgevers 
verplicht een kopie van het paspoort of de verblijfsvergunning van hun werknemers in hun 
loonadmini-stratie te hebben. Heeft een werkgever die papieren niet, dan volgt vanaf 1 juni 
1995 auto-matisch een loonheffing van 60 procent, het toptarief.81 Ook in het geval een 
sofi-nummer ontbreekt legt de Belastingdienst een heffing loonbelasting van 60 procent 
op.82 
 Daarnaast worden de werkzaamheden van het CIT bevorderd door de initiatieven 
van het kabinet in de sfeer van afstemming en koppeling van bestanden. Voor de werk-
zaamheden van het CIT is in de eerste plaats het Vreemdelingen Administratiesysteem 
(VAS) van belang. Het VAS is een bestand voor alle Vreemdelingendiensten. Volgens de 
teamleider van het CIT bevordert dit systeem de bestrijding van illegale tewerkstelling.83 
Wel is het ‘inbellen’ via een computer met modem op dit systeem lange tijd niet mogelijk, 
hetgeen de controle op locatie bemoeilijkt. Tevens is door de invoering van het VAS en de 
verwijdering van andere systemen de afwerking veel tijdrovender. Derhalve kan het perso-
neel van de wijkteams slechts in beperkte mate bijdragen aan decentraal vreemdelingen-
toezicht. 84 
 Ook bevordert de koppeling van gegevens op basis van de Wet Gemeentelijke 
Basis-administratie (Wet GBA) met ingang van 1 oktober 1994 het vinden van informatie. 
‘Kijk, voor opsporen heb je informatie nodig. Het CIT verzamelt eigenlijk informatie. 
Opsporen is informatie verzamelen. Die informatie gaat dan naar Justitie,’ aldus een 
medewerker van het CIT. Wel erkent de CIT-medewerker dat koppeling met het 
bevolkingsregister veel problemen oplevert: ‘Mensen uit Mohammedaanse landen hebben 
bijvoorbeeld zes namen. Dan wordt welhaast willekeurig een voor- en achternaam bepaald. 
En als je dan bestanden koppelt krijg je de grootste problemen.’85 
 Voorts wordt de sterkte van de Vreemdelingendienst binnen de regionale politie-
korpsen substantieel uitgebreid van ongeveer 700 personen medio 1994 tot ruim 1.300 
personen met ingang van 1 juli 1996. In convenanten tussen de minister van Binnenlandse 
Zaken, de staatssecretaris van Justitie en de betrokken korpsbeheerders wordt aangegeven 
dat de bestrijding van illegale tewerkstelling één van de onderwerpen is waaraan in het 

                                                 
79 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191. 
80 Persoonlijke verslaglegging van zittingen van de economische politierechter d.d. 05-12-1995. 
81 Haagse Courant, 06-05-1995. 
82 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
83 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
84 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996 
85 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
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kader van de uitbreiding extra aandacht moet worden besteed. Ook I-SZW breidt zijn 
inspanning op het gebied van de illegale tewerkstelling uit.86 
 Naast deze algemene regelingen en maatregelen die de werkzaamheden van het CIT 
kracht bijzetten, vergroot de voor de confectiesector aangepaste ketenaansprakelijkheids-
regeling de dreiging die uitgaat van de CIT-invallen. De combinatie van de ketenaansprake-
lijkheidsregeling en controleacties wordt verondersteld de ‘knoeiers’ in voldoende mate af 
te schrikken.87 Aan de hand van de CIT-acties wordt vooronderzoek gepleegd in het kader 
van de ketenaansprakelijkheidsregeling.88 Uitvoering van deze regeling behoort tot het 
werkdomein van de Belastingdienst en het GAK, maar vergt de facto een ingewikkelde en 
langdurige procedure. Begin 1996 constateren de CIT-medewerkers dat een solide aanpak 
via deze weg zeker zijn vruchten zou afwerpen, maar dat een dergelijke aanpak ‘te weinig’ 
gebeurt.89 
 
 
 
9.7 De ‘vangst’ van het CIT 
 
Tijdens de eerste zeventig invallen treft het CIT in de confectieateliers de volgende situatie 
aan. Bijna alle aangetroffen werknemers zijn buitenlander. Van de 615 gecontroleerde ar-
beiders zijn er 583 vreemdeling (zonder verblijfsvergunning). Ongeveer een kwart van de 
aangetroffen werknemers bestaat – na aankondiging van de controles – toch nog uit illega-
len die al eerder door de Vreemdelingendienst zijn uitgewezen. De laatste groep wordt ‘ac-
tief verwijderd’, de vreemdelingen die voor het eerst worden aangetroffen krijgen te horen 
dat ze Nederland moeten verlaten. Dat na een eerste waarschuwing nog steeds met illegale 
vreemdelingen wordt gewerkt vinden de CIT-medewerkers wel begrijpelijk. Illegalen zijn 
immers de goedkoopste werkkrachten die eigenaren zich kunnen verschaffen. Mensen met 
een uitkering behoren tot een andere goedkope groep waaruit negentig keer wordt geput. 
De helft daarvan geeft hun neveninkomsten wel op bij de sociale dienst.90 Tijdens deze 
eerste controles blijkt dat veel eigenaren wettelijke en sociale verplichtingen aan hun laars 
lappen. Er worden 312 overtredingen van de WABW vastgesteld. Daarbij vordert de Belas-
tingdienst bij de eigenaren als gevolg van de invallen zo’n vijf miljoen gulden aan naheffin-
gen en vordert het GAK voor anderhalf miljoen aan sociale lasten van de atelierhouders. In 
september 1994 heeft de rechter al vijf zaken behandeld en daarbij de atelierhouders tot 
fikse boetes veroordeeld. Het CIT ziet dan ook alle reden om de invallen te continueren. 
 Eind maart 1995 meldt het CIT dat het sinds het einde van 1993 142 van de 650 
confectieateliers in Amsterdam heeft gecontroleerd. Bij de controles heeft het CIT in totaal 
1.400 werkzame personen aangetroffen. Daarvan zijn er 706 illegaal. Van deze illegalen zijn 
er 400 uitgezet. De rest is in het circuit verdwenen, zo stelt het CIT vast. Voorts zijn zes 
miljoen gulden aan belastingaanslagen en anderhalf miljoen aan navorderingen van sociale 
verzekeringspremies opgelegd.91 
 Het CIT rapporteert maandelijks zijn ‘buit’ aan de korpschef en laat de cijfers in de 
verslagen cumuleren. In april 1996, als de acties bijna tweeëneenhalf jaar bezig zijn, heeft 

                                                 
86 Handhavingsarrangement WAV, inwerkingtreding 01-09-1995 (Staatscourant, 246, 19-12-1995). 
87 De DIA is een drijvende kracht achter de totstandkoming van de aannemersaansprakelijkheidsregeling en voor-
stander van invoering van een opdrachtgeversaansprakelijkheidsregeling. 
88 Verslag Coördinatieteam loonconfectie d.d. 09-02-1996. 
89 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996. 
90 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994; Het Parool 22-
09-1994. 
91 Het Parool, 29-03-1995. 
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het CIT al 230 ateliers bezocht.92 Onder de 2.273 aangetroffen werknemers zijn 977 illegale 
vreemdelingen, waarvan 291 illegale vreemdelingen een afmeldkaart ontvangen en 649 
vreemdelingen worden verwijderd.93 
 Aan het einde van de convenant-periode van drie jaar wordt in de verslaglegging 
van het CIT melding gemaakt van de volgende aantallen en bedragen.94 In de periode 
novem-ber 1993 tot en met december 1996 zijn in Amsterdam en omgeving 275 ateliers 
bezocht in het kader van kortlopende controleacties. Daarnaast zijn 17 onderzoeken 
verricht in het kader van een multidisciplinaire actie. Hier betrof het diepgaande 
onderzoeken met als doel de structuur van de productieketen bloot te leggen. Naar 
aanleiding van deze controles en onderzoeken zijn 92 processen-verbaal opgemaakt op 
basis van de WABW en 165 op basis van de WAV vanaf september 1995. Het Openbaar 
Ministerie te Amsterdam brengt elke maand ongeveer 10 zaken aan bij de economische 
politierechter. In 1995 heeft de rechter in totaal voor circa 2,5 miljoen gulden aan 
strafrechtelijke boetes opgelegd. Bij al deze controles heeft het CIT in totaal 2.601 
werknemers aangetroffen, waarvan 2.244 vreemde-lingen. Hiervan waren er 1.022 illegaal in 
Nederland. De Belastingdienst heeft voor bijna elf miljoen gulden aan aanslagen opgelegd, 
het GAK voor 3,8 miljoen gulden.95 Het blijkt ook dat het CIT slechts bij twee controles 
tewerkstelling van minderjarigen heeft aangetroffen. In beide gevallen betrof het een 
jongen van 13 jaar.96 
 
 
 
9.8 Beschouwing van de CIT-acties 
 
Met de CIT-acties is sprake van een aanzienlijke intensivering van de controles en opspo-
ringen en een vergroting van de ‘buit’ in vergelijking met de periode voor 1994, zo stel ik 
vast. Hoe pakt deze intensivering uit voor de bedrijvigheid in de sector? 
 Volgens de CIT-medewerkers blijkt een klein jaar van invallen, arrestaties en de 
hoge strafoplegging door de rechter al vrucht af te werpen. Naar schatting van het CIT 
zouden er begin oktober 1994 van de duizend ateliers nog geen vierhonderd over zijn.97 
Een mede-werker van de DIA-afdeling op het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vindt de acties succesvol omdat er minder malafide bedrijven opereren. 
Volgens hem zijn er in Amsterdam in potentie zo’n duizend ateliers, maar zijn er in 1995 
nog ‘enige honderden’.98 In CIT-kringen als ook door medestanders en critici wordt aan de 
invallen aanvankelijk een grote impact toegeschreven. Maar allengs zijn iets bescheidenere 
geluiden te horen. In een CIT-rapportage van januari 1996 wordt erkend dat de effecten 
van de acties moeilijk zijn te meten. Niettemin wordt een aantal ontwikkelingen vastgesteld. 
Zo wordt geconstateerd dat de ateliers verplaatst worden uit de binnenstad naar de 
industriegebieden aan de buitenzijde van de stad, dat er meer legale werknemers werken, 
dat ateliers geheel verdwijnen, wegtrek-ken uit gebieden waar in korte tijd strenger werd 
                                                 
92 Deze 230 bezoeken omvatten zeventien acties door het MD-team. 
93 Verslag Coördinatie-team loonconfectie, maart 1996, d.d. 03-04-1996. Het betreft hier de resultaten van de 
invallen over de periode 01-11-1993 t/m 31-3-1996. In de verslaglegging wordt eveneens melding gemaakt van 
twintig retour verzonden kaarten van het Ziekenfonds en een milieuboete van 9.000 gulden. 
94 Van de CIT-werkzaamheden in de periode november 1993-december 1996 wordt melding gemaakt in de 
kamerstukken inzake de opdrachtgeversaansprakelijkheid, Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5, d.d. 20-06-
1997. 
95 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5, d.d. 20-06-1997, p. 2. 
96 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 035, nr. 5, d.d. 20-06-1997, p. 7. 
97 NRC Handelsblad, 08-10-1994. 
98 Interview met een medewerker van achtereenvolgens de LTD, de DIA en I-SZW d.d. 20-11-1995. 
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gecontroleerd of naar het buitenland ver-trekken, met name naar Turkije en Polen, dat er 
meer volledig ‘illegale’ bedrijven en kleine-re thuiswerkbedrijven opereren, dat er sprake is 
van een ver-schuiving van werktijden, ook naar avond en nacht, en dat buitenlandse 
rechtsvormen worden gebruikt.99 
 Een teamleider van het CIT benadrukt dat de acties succes hebben maar erkent 
tege-lijk dat het succes in wezen niet is vast te stellen.100 Volgens medewerkers van het CIT 
telt Amsterdam op papier ongeveer duizend confectieateliers, waarvan in de praktijk de 
helft daadwerkelijk in bedrijf is. De markt van ateliers is voortdurend in beweging. Men 
verhuist, verdwijnt (steeds vaker naar het buitenland) en verschijnt soms weer onder een 
nieuwe naam. Door deze dynamiek is het moeilijk om echt inzicht in de bedrijvigheid te 
krijgen. Met de acties hoopt het CIT niet alleen de malafide opererende atelierhouders van 
het toneel te laten verdwijnen, maar ook een beter beeld van praktijken in de branche te 
ver-krijgen. In beide opzichten is enige voortgang geboekt.101 
 Vooral de gevolgde aanpak wordt als succesvol beoordeeld. Een CIT-
woordvoerder merkt daarover op: 
 

‘Gelukkig blijkt onze aanpak effectief. We hebben al heel wat ateliers naar het buitenland 
zien verdwijnen. Mede doordat de rechterlijke macht onze pvb’s [processen-verbaal MD] zo 
goed honoreert. Samen met de wijkteams kunnen we dit verschijnsel dus effectief 
bestrijden.’102 

 
Het CIT beoordeelt de koppeling van de geïntensiveerde controle- en opsporingsactivitei-
ten aan een fikse sanctionering als effectief. Wel zouden opsporing en veroordeling nog 
beter op elkaar kunnen aansluiten. Volgens medewerkers van het CIT worden de proces-
sen-verbaal doorgaans snel aangeleverd bij het OM, maar laat de termijn van vervolging ‘te 
lang’ op zich wachten. Vaak zit er een jaar tussen overtreding en terechtzitting, waarna 
veelal nog beroep volgt. Volgens de medewerkers van het CIT zou deze lange termijn 
afbreuk doen aan het afschrikkingseffect.103 
 Volgens betrokkenen schuilt het ‘succes’ van de aanpak niet alleen in de concrete 
‘vangst’, het verdwijnen van de informele bedrijvigheid, de ingewonnen informatie over de 
branche en de effectiviteit van de aanpak. Ook benadrukken zij de preventieve werking. De 
acties zouden ook de atelierhouders afschrikken die nog niet zelf met een inval zijn verrast 
of zouden malafide opdrachtgevers meer terughoudend maken om opdrachten te plaatsen 
bij de Amsterdamse atelierhouders. Voor de controle- en opsporingsactiviteiten in álle 
ateliers is domweg te weinig capaciteit beschikbaar. Vooral de capaciteit van de Vreemde-
lingendienst vormt een beperkende factor. Verwacht wordt dat de invallen niet alleen 
atelierhouders maar ook de overige malafide marktpartijen afschrikken. Een betrokken 
ambtenaar op het ministerie van Justitie zegt hierover: 
 

‘Er werden invallen gedaan. Er werd bekeurd op de aanwezigheid van illegalen en er werden 
naheffingen van de belasting opgelegd. Niet de gehele structuur werd aangepakt. (…) Het 

                                                 
99 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996; interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-
1995. 
100 Interview met de coördinator van het CIT d.d. 27-06-1995. 
101 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994; Het Parool 22-
09-1994. 
102 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
103 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996. 
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hebben van een atelier moest een onrustig bezit zijn. Daarvan moest preventieve werking 
uitgaan.’104 

                                                 
104 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 25-10-1995. 
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Dezelfde ambtenaar voegt daaraan toe: 
 

‘Het is mogelijk om maar een paar bedrijven aan te pakken. Dat had met capaciteitsproble-
men te maken. Als je illegalen aantrof moest je daar capaciteit voor hebben. Daarom waren 
er de hit and run-onderzoeken. Daarbij werd de atelierhouder beboet als er iets niet klopte. 
(...) Er is een waarschuwingsronde geweest; er is een brief gestuurd. Een brief maakt ook al 
onrustig. De resultaten zijn goed. Er moesten extra inspanningen worden geleverd, maar 
daarvoor was geen geld beschikbaar. Je treft illegalen aan bij een controle. Wat doe je ermee? 
Daar moet je capaciteit voor hebben. (...) Het grootste knelpunt was niet dat er illegalen 
waren. Het ging er niet om de illegalen Nederland uit te zetten, maar om de aanzuigende 
werking tegen te gaan. Illegale vreemdelingen moet je in bewaring stellen en daarna uitzetten. 
Maar die uitzetting is nogal problematisch. In Amsterdam bestaat er om capaciteitsredenen 
een gele kaart-systeem. Eerst krijgen de illegale vreemdelingen een kaart die ze bij het verla-
ten van het land moeten afgeven. Pas bij een tweede keer wordt de illegale vreemdeling het 
land uitgezet. (...) Om die zeshonderd ateliers weg te krijgen was er zeker een capaciteits-
probleem. (...) Je moet in de gaten houden dat het niet de bedoeling was alleen repressief op 
te treden maar ook preventief.’105 

 
In 1995 geeft ook de betrokken officier van justitie te kennen dat het CIT op capaciteits-
problemen zou stuiten wanneer het daadwerkelijk zou trachten alle confectieateliers aan te 
pakken.106 Met de CIT-activiteiten wordt dus niet alleen gestreefd naar de ontmoediging 
van malafide bedrijvigheid bij de bezochte en gesanctioneerde atelierhouders, maar ook 
naar afschrikking van overige confectionairs. Afschrikking van (hoofd)aannemers wordt 
beoogd met de invoering van de ketenaansprakelijkheidsregeling in de confectiesector. 
Maar een aansprakelijkheidsregeling heeft alleen preventieve werking wanneer de noodza-
kelijke stappen van controle en opsporing worden gezet, zo wordt in de discussie rond 
aansprakelijkheidsregelingen voortdurend benadrukt. In de doelstelling om flinke onrust te 
veroorzaken in de loonconfectiebranche is het CIT zeer zeker geslaagd. De schrik van het 
CIT – met in zijn kielzog invallen, arrestaties, naheffingen, boetes en bedrijfssluitingen – 
waart als een spook door de wereld van de (hoofdzakelijk Turkse) confectieateliers. De 
grond wordt de ondernemers te heet onder de voeten en vanaf 1994 lijkt een aanzienlijk 
aantal atelierhouders hun activiteiten te staken of te verplaatsen (naar Turkije). In reactie op 
de toegenomen overheidsdruk – in de vorm van een ketenaansprakelijkheidsregeling en 
intensivering van de controles en invallen – plaatsen ook opdrachtgevers in toenemende 
mate hun opdrachten in het buitenland.107 Voor een preventieve werking mogen de acties 
niet verslappen. Als een jaar lang CIT-acties worden uitgevoerd en de ateliers daadwerkelijk 
uit Amsterdam lijken te verdwijnen, blijven volgens de CIT-medewerkers invallen noodza-
kelijk om de informele bedrijvigheid niet opnieuw de pan uit te laten rijzen. Een medewer-
ker van de I-SZW zegt hierover: 
 

‘Als er geen handhavingsinitiatieven zijn, dan zijn er zo weer duizend ateliers. Er is een markt 
voor tussen de honderd en tweehonderd bedrijven. Maar dat is een broos kindje, wat langs 
allerlei gesubsidieerde maatregelen in stand moet blijven.’108  

                                                 
105 Interview met de betrokken beleidsmedewerker van de directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van 
Justitie d.d. 29-11-1995. 
106 Interview met de betrokken officier van justitie d.d. 02-08-1995. 
107 Zie voor een verslag van de wijze waarop een Turkse atelierhouder zijn opdrachtgever naar Turkije volgt, om 
zodoende de risico’s voor controles en sancties in Nederland te ontlopen, het hoofdstuk over de Amsterdamse 
confectie-industrie in het boek van Stella Braam (1995) over de onderkant van de arbeidsmarkt; zie ook Kumcu 
2001. 
108 Interview met een medewerker van achtereenvolgens de LTD, de DIA en I-SZW d.d. 20-11-1995. 
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Volgens de CIT-woordvoerder zijn er afzetmogelijkheden voor slechts zestig tot tachtig 
bonafide ateliers in de stad.109 
 Na opsomming hierboven van de ‘succes’-ingrediënten, moet worden vermeld dat 
in de CIT-aanpak ook knelpunten worden gesignaleerd. In de eerste plaats wordt het de 
medewerkers van het CIT duidelijk dat niet alle opgelegde aanslagen en boetes door de 
Belastingdienst en het GAK kunnen worden geïnd. Maar dat wordt verder als een interne 
zaak voor deze diensten beschouwd. 110 Vaak kunnen de bedragen niet worden teruggevor-
derd van de confectionairs. 
 Een tweede knelpunt van de aanpak – en dat wordt in CIT-kringen ook bij aanvang 
reeds betreurd – is dat de opdrachtgevers en kopers met handhaving van de vigerende 
regelgeving buiten schot blijven. Een CIT-medewerker merkt in dit verband het volgende 
op: 
 

‘Maar de echte boosdoeners zijn natuurlijk de opdrachtgevers, die weinig willen betalen voor 
de kleding die ze in de rekken hangen. De koper moet met zo laag mogelijke prijzen worden 
uitgelokt. Uitverkoop? Hoe zo afgeprijsd? De verkooplabels met “van … voor …” worden 
er soms in de ateliers al in gehangen. En alles ten koste van de concurrentie, loon en 
werkomstandigheden.’ 111 

 
In de Haagse arena ontstaat in het najaar van 1994 de nodige politieke deining over het 
verlies aan werkgelegenheid die de invallen impliceren. Maar het eerste paarse kabinet-Kok 
(een coalitie van PvdA, VVD en D66) is van mening dat er opgetreden moet worden.112 De 
ministerraad plaatst vraagtekens bij de aard van de werkgelegenheid. Voor de vermeende 
fraudeurs is geen markt in Nederland, zo oordeelt het kabinet (AOW-redenering). De inval-
len moeten worden gecontinueerd, maar het moet geen ostentatieve illegalenjacht 
worden.113 
 Het kabinet legitimeert de invallen voorts met de resultaten van een onderzoek 
door het Nederlands Economisch Instituut uit 1994 (Zandvliet & Gravesteijn-Ligthelm 
1994; zie ook Zandvliet 1995). Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit onderzoek wordt de ernst van de omvang 
van de illegale arbeid in de loonconfectie nog eens aangetoond. De omvang van illegale 
arbeid bin-nen de totale werkgelegenheid in de confectiesector wordt geraamd op bijna 50 
procent.114 
 In de Amsterdamse arena is de kritiek verstomd en wordt de CIT-acties geen stro-
breed in de weg gelegd. Gestreefd wordt naar maatregelen om de bonafide bedrijvigheid te 
bevorderen. Als dergelijke maatregelen evenwel niet worden gerealiseerd is het alleen re-
pressie wat de klok slaat. 
 In 1997 opereren nog slechts zo’n vijftig confectionairs in Amsterdam (Raes 2000; 
Raes et al. 2002). Invallen, de daaraan gekoppelde sanctionering en de preventieve werking 
die daarvan uitgaat, zijn zeer zeker debet aan een deel van de teloorgang van de Amster-
damse confectieateliers. Welk aandeel deze interventies hierin precies hebben is moeilijk 
vast te stellen. 

                                                 
109 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994 
110 Verslag Coördinatie-team loonconfectie d.d. 31-01-1996 
111 Korpsbericht, uitgave van Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, 11e jaargang, nr. 2575, 22-09-1994. 
112 Het is voor het eerst sinds 1918 dat er een kabinet wordt geformeerd zonder een confessionele partij. De kleur 
paars refereert aan de vermenging van het rood van de PvdA en het blauw van de VVD. 
113 Interview met een betrokken beleidsmedewerker van directie Staats- en Strafrecht, ministerie van Justitie d.d. 
25-10-1995. 
114 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191. Zie voor de relevantie van dit onderzoek voor het beleid ook de 
nota Bestrijding illegale tewerkstelling (Kamerstukken II, 23 627, nr. 2). 
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Uit gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkelingen in de Amsterdamse loonconfectie blijkt 
dat een viertal factoren heeft bijgedragen aan de teloorgang van de loonconfectie in de 
periode 1993-1997 (Kumcu 2001; Raes 2000; Raes et al. 2002). In de eerste plaats zijn ver-
anderingen in het logistieke proces van de kledingbusiness debet aan de teloorgang van de 
Amsterdamse confectieateliers. In de jaren negentig besteden grootwinkelbedrijven in toe-
nemende mate hun opdrachten uit bij bedrijven in Oost-Europa en het Mediterrane gebied. 
Zij hebben ondertussen geleerd hoe het importeren van kleding kan samengaan met just-in-
time-logistiek van snelle wisselende collecties. Daartoe hebben zij verbeteringen aangebracht 
in de informatiestromen over consumentengedrag. 
 In de tweede plaats ontstaat na de val van de Berlijnse muur in 1989 meer 
concurren-tie met Oost-Europa. Ook is sprake van een liberalisering van de 
handelsbetrekkingen met Oost-Europa en de Mediterrane staten die geen EU-lid zijn. 
 In de derde plaats is er begin jaren negentig sprake van een groot kopieergedrag on-
der de loonconfectionairs, waardoor een moordende concurrentie ontstaat en het aanbod 
de vraag gaat overtreffen. 
 In de vierde plaats doet een meer strikt overheidsoptreden ondernemers besluiten 
hun bedrijvigheden te staken, omdat de handhaving van regelgeving bewerkstelligt dat de 
goedkope en flexibele mogelijkheid van illegale tewerkstelling een achterhaalde optie is. 
 Het is lastig te bepalen in hoeverre het verdwijnen van de confectieateliers kan 
worden toegeschreven aan het overheidsoptreden. Voor het succesgehalte van de CIT-
activiteiten kiezen de bewindslieden in de tweede voortgangsrapportage over het Plan van 
Aanpak dan ook voor een uiterst behoedzame formulering: ‘De repressieve aanpak werpt 
zijn vruchten af. Mede als gevolg van de controles verdwijnen illegale naaiateliers uit 
Amsterdam.’115 
 Eind 1995 suggereert een DIA-medewerker op het bureau in Den Haag dat de 
CIT-aanvallen nooit tot uitroeiing van de confectieateliers kunnen leiden. Dat zou volgens 
hem alleen mogelijk zijn wanneer een systematische uitvoering van de 
ketenaansprakelijkheids-regeling ter hand zou worden genomen: 
 

‘Ik ben ervan overtuigd dat er maar één sleutel is tot succes en die zal verschrikkelijk succes-
vol blijken te zijn. Maar dat brengt zóveel teweeg dat ik me wel zou afvragen of iedereen dat 
ook wil. Op het moment dat we hier zeggen ik heb hier een opsporingsteam, bestaande uit 
twintig mensen, want zoveel heb je er nodig, en ze gaan een jaar lang atelier in en atelier uit 
en je legt overal aanslag op in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, dus dag in dag 
uit gaan er aanslagen omhoog de keten in. Het profijt wordt weggehaald. Als je dat doet, het 
profijt weghalen, dan ben je dus een soort van uitroeiingstactiek aan het plegen. Het blijkt bij 
deze ver voortgewoekerde fraude de enige manier. En dat eens een tijd volhouden.’116 

 
Dat de illegale vreemdeling, met name de seizoensarbeider, in Nederland werk zoekt is in 
de ogen van de DIA-medewerker een zeer rationeel keuze: 
 

‘Logisch. Daar kun je niets aan doen. Je kunt geen glazen koepel om Nederland bouwen. Dat 
aanbod zal er altijd zijn, dat latente aanbod. (...) Nogmaals naar mijn stellige overtuiging. Haal 
het profijt weg. Het profijt is redelijk eenvoudig met goed doortimmerde wetgeving weg te 
halen. En dan komt de rest vanzelf. Dat die illegale vreemdelingen wellicht vervolgens in de 
speelgoedbranche aan het werk gaan, ja dat is duidelijk.’117 

                                                 
115 Kamerstukken II, 1994-1995, 17 050, nr. 191, p. 7. 
116 Interview met een medewerker van achtereenvolgens de LTD, de DIA en I-SZW d.d. 20-11-1995. 
117 Interview met een medewerker van achtereenvolgens de LTD, de DIA en I-SZW d.d. 20-11-1995. 
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In 1998 brengt hij opnieuw enige relativering aan bij de gesuggereerde invloed van het CIT. 
Hij koppelt dan niet alleen de dreiging van de Wet Ketenaansprakelijkheid aan de teloor-
gang van de Amsterdamse loonconfectie, maar hij wijst in dit verband ook op de invloed 
van een toegenomen vraag naar kwaliteit en de toegenomen mogelijkheden om in Oost-
Europa te laten produceren. Volgens hem is de invloed van het CIT niet zo groot als wel 
door de politiek wordt gesuggereerd.118 
 Maar Kumcu (2001) die onderzoek heeft gedaan naar het strategische gedrag van 
de ondernemers in de Amsterdamse confectieateliers relativeert de invloed van het CIT 
aller-minst. Volgens hem is de teloorgang van de Amsterdamse confectieateliers 
nadrukkelijk te danken aan de controles van het CIT: 
 

‘D’après les entrepreneurs, les comptables et les différentes personnes que nous avons 
interviewés, il apparaît que la principale cause de la disparition des ateliers de confection à 
Amsterdam est due aux contrôles du KIT [CIT MD]. A cause de la concurrence mortelle et 
des ateliers illégaux, les prix de production appliqués avaient tellement baissé qu’il n’etait plus 
possible d’obtenir une marge de bénéfice suffisante pur la survie de l’entreprise légale. Un tel 
climat ne profite à personne d’autre que les donneurs d’ordre. (...) Contraint d’opérer 
illégalement à leurs tour, une multitude d’entrepreneurs turcs tombèrent dans le piège’ 
(Kumcu 2001: 241-242). 

 
 
 
9.9 Street-level-bureaucracy-mechanismen in de handhavingsinitiatieven 

van het CIT 
 
Lipsky (1980) beschrijft verschillende manieren waarop individuele ambtenaren met werk-
druk omgaan en daarmee organisationeel beleid ‘maken’. Over het handelen van individuele 
medewerkers in de betrokken de controle- en opsporingsorganisaties heb ik geen informa-
tie verzameld. Wel kan ik enige noties van Lipsky hanteren bij de typering van de organisatio-
nele handhavingspraktijken in multidisciplinair verband. In deze paragraaf geef ik aan welke 
street-level-bureaucracy-mechanismen zijn te traceren in de werkzaamheden van het CIT. Ook 
stip ik kort dergelijke mechanismen aan in de eerdere samenwerkingsverbanden. 
 In 1985 bundelen controle- en opsporingsorganisaties hun initiatieven en richten 
de-ze primair op de inning van belasting- en premiegelden. Als blijkt dat dergelijke 
initiatieven weinig opleveren worden ze gestaakt. Om de caseload te reduceren zien de 
betrokken organisa-ties af van verdere bemoeienis (reductie van de kwantiteit, vgl. Lipsky 
1980). 
 Hoewel de problematiek nog even ongrijpbaar is als voorheen, is het de DIA die in 
1989 de situatie aangrijpt om zichzelf meer in de schijnwerpers te plaatsen en benadrukt 
met invallen in de loonconfectie de aanzuigende werking van illegale werknemers te willen 
tegengaan. De DIA beschouwt de loonconfectie nadrukkelijk als een brandhaard van illega-
le tewerkstelling. De dienst creëert een stereotypering van de loonconfectie ter rechtvaardiging 
van (de versterking van) de eigen positie (vgl. Lipsky 1980). Een betrokken opsporings-
ambtenaar van de DIA beschrijft zijn specifieke perspectief als volgt:  
 

‘Als opsporingsambtenaar heb je een totáál ingekleurd beeld. En dat is door omstandighe-
den. Daar loop je ’s avonds door de stad en dan hoor je de naaimachines ronken achter de 

                                                 
118 Bijdrage van de coördinerende beleidsmedewerker Handhaving van de Arbeidsinspectie Centraal Kantoor 
(voorheen betrokken medewerker DIA en I-SZW) in vergadering Maatschappelijke Groepen over het IMES-
onderzoek Turkse Loonconfectie, Amsterdam d.d. 12-02-1998. 
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deur. En denk je dat Nederland er ook zo echt uitziet. Dat beeld (…) een beetje beroeps-
deformatie.’119 

 
Wat betreft de street-level-bureaucracy-mechanismen in de CIT-praktijken stel ik het volgende 
vast. Allereerst blijken de medewerkers van de DIA nog altijd een stereotypering te creëren 
van de loonconfectie ter rechtvaardiging van de eigen positie (vgl. Lipsky 1980). Gevoed 
door die beeldvorming manifesteert de DIA zich als de drijvende kracht achter de initiatie-
ven om juist in de loonconfectie de illegale tewerkstelling te bestrijden. 
 In de tweede plaats is het interessant dat het CIT zeer nadrukkelijk en beduidend 
frequenter dan voorheen inzet op vaststelling van overtreding van artikel 4 van de WABW. 
Dit vergrijp is doorgaans ter plekke vast te stellen, hetgeen de bewijsvoering aanzienlijk ver-
eenvoudigt. De keuze voor een nadruk op handhaving van de WABW (en later de WAV) 
komt voort uit eerdere ervaringen, waaruit bleek dat een (strafrechtelijke) aanpak op basis 
van de belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving in een dergelijke ondoorzichtige 
sector niet alleen uitgesproken arbeidsintensief was, maar ook enorme, nauwelijks oplos-
bare bewijsproblemen opleverde. Pogingen om vooral te focussen op overtredingen van de 
Hinderwet en bouwverordeningen halen bakzeil omdat de gemeentelijke diensten geen 
voorportaal willen zijn van het CIT. Bovendien ijvert de DIA al sinds eind jaren tachtig 
voor het aanpakken van de brandhaarden van illegale tewerkstelling in de confectie. In het 
licht van de beleidsprioriteiten van het derde kabinet-Lubbers om de strijd aan te binden 
met fraude en illegaliteit wordt de bestrijding van illegale tewerkstelling beschouwd als een 
hoeksteen voor de bestrijding van fraude. Dat daarbij ook illegalen moeten worden uitgezet 
is een politieke consequentie die in de jaren tachtig politiek gezien nog moeilijk te verteren 
is, maar die in de jaren negentig wordt geaccepteerd.120 Een nadruk op handhaving van de 
WABW (en later de WAV) levert de minste bewijsproblemen en directe mogelijkheden 
voor sanctionering. Over de vraag welke regeling primair voor handhaving in aanmerking 
komt wordt door handhavingsambtenaren derhalve niet gekozen op principiële maar op 
praktische gronden. Intensieve aanpak van illegale tewerkstelling levert de beste mogelijk-
heden voor een doeltreffend en zo efficiënt mogelijk lik-op-stuk beleid. Verwacht wordt 
dat daarmee de afstraffing en afschrikking zo groot mogelijk kan zijn. Zodoende tracht het 
handhavingsteam, de beperkte capaciteit en bevoegdheden indachtig, zo goed mogelijk de 
werkdruk te hanteren. In wezen is hiermee sprake van categorisering van overtredingen door 
handhavingsambtenaren. Omdat deze categorisering plaats heeft in een sector die wordt 
gedomineerd door mensen met een Turkse achtergrond ligt discriminatie op de loer. Hele-
maal als dergelijke uitgebreide geuniformeerde acties in ‘witte’ sectoren nauwelijks zouden 
voorkomen (vgl. Lipsky 1980). De vormge-ving van het CIT is in oorsprong geïnspireerd 
op een welvaartseconomische redenering. Maar de concrete CIT-praktijken getuigen van 
een fikse en specifieke impact in de ‘sociale structuur’, waarbij juist de (Turkse) atelier-
houders worden vervolgd en bestraft, de gevolgen voor illegalen worden gemarginaliseerd 
en opdrachtgevers nagenoeg buiten schot blijven. 
 Er is in de handhavingsinitiatieven van het CIT nog een derde praktijk te traceren 
om de enorme caseload het hoofd te bieden. En dat is het oogmerk van CIT-medewerkers 
en de betrokkenen op het ministerie van Justitie om met de invallen dermate ‘onrust’ te 
veroorza-en, dat ook de vele ondernemers die de dans van controles ontspringen 
afgeschrikt worden. De frequente en omvangrijke invallen en de publiciteit daaromheen 

                                                 
119 Interview met een medewerker van achtereenvolgens de LTD, de DIA en I-SZW d.d. 20-11-1995. 
120 Volgens de betrokken officier van justitie wordt pas serieus werk gemaakt van de aanpak van de Amsterdamse 
confectieateliers wanneer begin jaren negentig het taboe op spreken over illegale werknemers enigszins verdwijnt 
en illegale werknemers niet langer een ‘non-issue’ zijn (interview met de betrokken officier van justitie d.d. 02-08-
1995). 
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worden beschouwd als een manier om met slechts beperkte capaciteit een optimaal 
resultaat te behalen. Op deze wijze worden machtsmiddelen in de vorm van ingrijpende 
geuniformeerde acties, het op flinke schaal oppakken en uitzetten van illegaal werkzaam 
personeel en een robuuste af-straffing van de atelierhouder voor illegale tewerkstelling, 
ingezet om omvangrijke malafi-diteit in de loonconfectie te reduceren (vgl. Lipsky 1980). 
Ook met de waarschuwingen die de invallen vooraf gaan wordt gehoopt op een relatief 
arbeidsextensieve wijze de malafide ondernemers af te schrikken. 
 Ik constateer in relatie tot de bezigheden van het CIT nog een vierde praktijk waar-
mee de caseload wordt gereduceerd, en wel in de verhouding opsporing en strafrechtelijk 
sluitstuk. De economische politierechter baseert zich bij zijn beslissing over de sanctio-
nering van illegale tewerkstelling grotendeels op de getuigenverslagen van de betrokken 
opsporingsambtenaren van de Vreemdelingenpolitie, de DIA en de wijkagenten. Veel 
ruimte voor verweer wordt de aangeklaagde ondernemer daarbij niet gegund. Daarmee is 
de positie van de CIT-ambtenaren tamelijk invloedrijk en zien de opsporingsambtenaren 
hun activiteiten doorgaans ‘beloond’ met een fikse sanctie voor de atelierhouders.
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10 CONCLUSIES 
 
 
 
De bedrijvigheid in de Amsterdamse confectieateliers maakt in de laatste twee decennia van de 
twintigste eeuw een opmerkelijke ontwikkeling door. Begin jaren tachtig, wanneer in de 
geïndustrialiseerde westerse landen de assemblage van kleding naar lagelonenlanden wordt 
verplaatst, zoeken enkele ondernemers van Turkse afkomst hun geluk in het opzetten van 
confectieateliers in de Nederlandse hoofdstad. Het succesvolle voorbeeld doet vele landge-noten 
volgen. De voornamelijk Turkse ondernemers springen in de niche van een flexibele, modische 
kledingproductie. Het handjevol confectionairs in het begin van de jaren tachtig groeit uit tot een 
omvangrijke bedrijvigheid. In de hoogtijdagen begin jaren negentig opere-ren er in Amsterdam 
ongeveer duizend confectieateliers, waarin naar schatting zo’n twintig-duizend mensen werkzaam 
zijn. Vrijwel al deze ondernemingen bevinden zich geheel of gedeeltelijk in de informele 
economie. Opvallend zijn de diverse ‘malafide praktijken’ zoals de grote participatie van illegalen, 
de ontduiking van belasting- en premiebetaling en overtre-ding van andere wet- en regelgeving. Het 
Amsterdamse gemeentebestuur voert een gedoog-beleid en juicht de werkgelegenheid onder 
allochtonen toe. Maar deze booming business is geen lang leven beschoren. Vanaf 1993 doet een 
fikse teruggang haar intrede in deze tak van bedrijvigheid. Deze teloorgang is in belangrijke mate 
het gevolg van maatregelen van de landelijke overheid die ingaan tegen het Amsterdamse 
gedoogbeleid. Een opvallend onderdeel van deze maatregelen betreft de hit and run-acties van het 
Confectie-interventie-team (CIT), waarbij honderden illegale werknemers worden aangehouden. In 
de nasleep van de invallen krijgen de atelierhouders aanzienlijke boetes, belastingaanslagen en 
navorderingen inzake premiebetalingen opgelegd. De CIT-acties dragen bij aan een drastische 
vermindering van het aantal confectieateliers. In 1994 zijn er al vierhonderd van de duizend 
verdwenen; in 1997 opereren nog slechts enkele tientallen confectieateliers in de hoofdstad. 
 
 
 
10.1 Onderzoeksvragen 
 
De centrale vraag in deze studie betreft niet de interne dynamiek in deze sector, maar de 
politieke, bestuurlijke en institutionele context. Voor een begrip van de ontwikkelingen in de 
sector zelf kan de lezer enkele andere studies raadplegen. Zo plaatst Raes (2000) de Am-terdamse 
confectiedynamiek in het licht van de internationale arbeidsdeling en gerelateerde 
handelsbetrekkingen. Kumcu (2001) belicht de in context geplaatste strategische keuzes van de 
loonconfectionairs. Reil en Korver (2001) beschrijven de verhoudingen op de werkvloer en 
voorzien deze van een beschouwing over de kwaliteit van de arbeid. Zorlu (1997) onderzoekt de 
wijzen waarop in deze sector de arbeidskrachten worden gerecruteerd (zie ook Zorlu & Reil 
1997). Rath (2002) voorziet in een internationale vergelijking tussen de ontwikkelingen in de 
confectiebusiness in de grootstedelijke gebieden van Amsterdam, Londen, de Midlands, New 
York, Miami en Parijs. 
 In de onderhavige bestuurskundige studie ligt de focus op de politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers. De centrale doelstelling in dit 
onderzoek behelst het beschrijven, analyseren en verklaren van de politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1997. Ik 
heb dit onderzoek opgezet als een case study en ik heb het verklarende element versterkt door de 
Nederlandse casus te spiegelen aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de 
confectieateliers in Londen in dezelfde periode. 
Over verschijnselen die vergelijkbaar zijn aan die in de Amsterdamse confectiebusiness is 
gerapporteerd in studies over ‘etnisch ondernemerschap’, ‘ondergrondse economieën’ en de 
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‘institutionele context’ van dergelijke bedrijvigheid. Maar omdat deze categorieën literatuur 
onvoldoende aanknopingspunten bieden om de complexe politics ten aanzien van de 
Amsterdamse confectieateliers te belichten, heb ik gebruik gemaakt van drie theoreti-sche 
handvatten uit de politicologie, de bestuurskunde in het bijzonder. In de eerste plaats heb ik een 
theoretisch kader gepresenteerd om de verschillende visies op de problematiek op een 
systematische wijze in kaart te brengen en de onderlinge verhouding tussen de gezichtspunten te 
begrijpen. 
 In de tweede plaats heb ik aandacht besteed aan de inwerking van de zogeheten insti-
tutionele factor. Ik veronderstel daarbij dat deze institutionele factor van invloed is op de 
(dynamiek van de) vigerende visies. Teneinde kenmerkende institutionele karakteristieken te 
traceren heb ik onderzocht hoe Britse politici en bestuurders omgaan met de confectie-ateliers in 
Noordoost-Londen. Door de Nederlandse casus te spiegelen aan de Britse casus heb ik de 
inwerking van de institutionele factor kunnen belichten en begrijp ik waarom bepaalde visies 
domineren over andere. 
 In de derde plaats heb ik stilgestaan bij enkele theoretische noties over de implemen-tatie 
van beleid. Daarmee heb ik de controle- en opsporingspraktijken van het CIT kunnen 
verhelderen. 
 
In het licht van deze theoretische ingangen heb ik drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke handelingstheorieën, in het bijzonder welke ideaaltypische redeneringen, kenmerken de politieke en 

bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in de periode 1980-1997? 
2. Welke is de inwerking van de institutionele factor op de onderscheiden handelingstheorieën, de ideaaltypische 

redeneringen in het bijzonder? 
3. Welke uitvoeringspraktijken kenmerken de handhavingsinitiatieven van het CIT? 
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 10.2 presenteer ik eerst de kern van het 
analytische instrumentarium waaraan ik de eerste onderzoeksvraag heb ontleend. Een ant-woord 
op de eerste onderzoeksvraag volgt in de paragrafen 10.3 en 10.4. Een toelichting en een 
antwoord op de tweede onderzoeksvraag volgen in de paragrafen 10.5 en 10.6. In para-graaf 10.7 
ga ik in op de derde onderzoeksvraag. In paragraaf 10.8 ten slotte zet ik uiteen welke lessen 
getrokken kunnen worden uit de toepassing van de gehanteerde theoretische noties. 
 
 
 
10.2 Analyse van handelingstheorieën en redeneringen 
 
In hoofdstuk 2 presenteer ik een bestuurskundig instrumentarium waarmee ik de perspec-tivische 
complexiteit ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers kan begrijpen. Ik geef aan dat ik 
de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen bestudeer in termen van ver-schillende en 
wedijverende (of zelfs interacterende) handelingstheorieën (Van de Graaf & Hoppe 1989; Grin & 
Van de Graaf 1994). In het licht van handelingstheorieën kennen ac-toren betekenis toe aan 
feiten en construeren zij belangen, problemen en oplossingen. Om de vele verschillende 
handelingstheorieën van actoren te kunnen ontrafelen, introduceer ik het model van gelaagde 
oordeelsvorming van Fischer (1980, 1995). Vervolgens borduur ik op dit raamwerk voort en 
formuleer ik twee op de casus toegesneden ideaaltypische redenerin-gen. Het gaat hierbij om twee 
ideaaltypische delen van handelingstheorieën op politiek-ideologisch argumentatieniveau. Aan de 
hand van de beide ideaaltypische redeneringen kan ik het bonte palet aan problematiseringen en 
gesuggereerde oplossingsrichtingen op de diverse beleidsdomeinen categoriseren en met elkaar in 
verband brengen. 
 De eerste is een welvaartseconomische redenering. Conform deze redenering wordt de 
samenleving beschouwd als een spel tussen nutsmaximaliserende actoren, waarbij de over-heid 
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slechts wordt geacht te interveniëren als actoren dit spel (trachten te) spelen buiten de vigerende 
regels om. Verondersteld wordt dat de overheid de aangewezen actor is om dit marktfalen te 
corrigeren. De noodzaak van regelconform functioneren wordt benadrukt. 
 De tweede is een sociale-structuurredenering. In deze redenering wordt een herverdeling in de 
bestaande sociale verhoudingen nagestreefd. De overheid kan hierbij een actieve rol vervullen. In 
het onderhavige onderzoek werk ik een tweetal dimensies van de sociale-structuurredenering uit, 
te weten de dimensie klasse en de dimensie politieke in- en exclusie. De concretisering van sociale-
structuurredeneringen in dit onderzoek heeft betrekking op deze beide dimensies in samenhang. 
 In de sociale-structuurredenering aan de hand van de dimensie klasse wordt aandacht 
besteed aan een betere verdeling tussen arbeid en/of kleinkapitaal enerzijds en grootkapi-taal 
anderzijds. Hierbij moet ‘betere’ worden opgevat in de eenduidige betekenis dat arbeid en/of 
kleinkapitaal in bescherming wordt genomen ten opzichte van grootkapitaal. Deze redenering 
kent ook een tegenhanger waarbij een dergelijke verbetering niet wordt nagestreefd. 
 De sociale-structuurredenering aan de hand van de dimensie politieke in- en exclusie kent 
een drietal varianten. Allereerst een redenering waarin autochtonen, legale allochtonen en illegale 
allochtonen worden ingesloten. Ten tweede een redenering waarin autochtonen en legale 
allochtonen worden ingesloten en illegale allochtonen worden uitgesloten. Ten derde een 
redenering waarin autochtonen worden ingesloten en legale en illegale allochto-nen worden 
uitgesloten. De sociale-structuurredenering aan de hand van de dimensie poli-tieke in- en exclusie 
kent ten slotte ook een tegengestelde variant waarin aan politieke in- en uitsluiting in het geheel 
geen aandacht wordt besteed. 
 Om de verschillende zienswijzen en suggesties ten aanzien van de Amsterdamse 
confectieateliers te ontrafelen en met elkaar in verband te brengen worden in de aangedra-gen 
oplossingsrichtingen de (varianten van) achterliggende ideaaltypische redenering(en) getraceerd. 
 Handelingstheorieën en redeneringen zijn altijd gekoppeld aan actoren. Het zijn acto-ren 
die perspectieven, problematiseringen en oplossingsrichtingen aandragen. Verschillende actoren 
blazen een eigen partij mee in de politieke en bestuurlijke aanpak van de confectie-ateliers in de 
periode 1980-1997. In de Haagse arena zijn dat vooral de leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
de bewindslieden en betrokken medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën, het ministerie van 
Economische Zaken, het Inspraakorgaan Turken (IOT), de Belasting-dienst, de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst, het Gemeenschappelijk Administratie-kantoor en de Dienst 
Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA). Ook de aan de Haagse arena gelieerde 
werkgeversorganisatie en de vakbonden (de sociale partners in de Vakraad voor de Confectie-
industrie) participeren in de verwikkelingen ten aanzien van de confectieate-liers. In de 
Amsterdamse arena doen de leden van de Amsterdamse gemeenteraad, Burge-meester en 
Wethouders van Amsterdam, betrokken gemeenteambtenaren, het Openbaar Ministerie, de 
Adviesraad Turken en de verschillende organisaties van de Turkse confectio-nairs mee aan het 
politieke steekspel. In antwoord op de eerste onderzoeksvraag geef ik in de hoofdstukken 3 tot 
en met 6 een analyse van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de 
Amsterdamse confectieateliers in het licht van handelingstheorieën en ideaaltypische 
redeneringen. In de volgende twee paragrafen geef ik deze analyse beknopt weer. 
 
 
 
10.3 Van lokaal gedoogbeleid naar een nationale aanpak van oneigenlijke 

concurrentie 
 
De Amsterdamse confectieateliers wordt in de jaren tachtig nauwelijks een strobreed in de weg 
gelegd. De betrokken wethouder koestert de werkgelegenheid voor de stadsbewoners, voor de 
door grote werkloosheid getroffen allochtonen in het bijzonder. Hij is aanvankelijk bereid de 
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bedrijvigheid een helpende hand bieden. Maar het wegvallen van de vereniging van 
loonconfectionairs als gesprekspartner alsmede suggesties over frauduleuze praktijken doen hem 
afzien van concrete ondersteuningsinitiatieven. De Amsterdamse driehoek – het 
samenwerkingsverband tussen de burgemeester, het hoofd van politie en de hoofdofficier van 
justitie – voert van meet af aan een gedoogbeleid. Van de (intensivering van) handha-ving van 
regelgeving wordt bewust afgezien; de aanpak van regelovertreding in de confec-tieateliers heeft 
geen enkele prioriteit. Deze Amsterdamse benadering is geïnspireerd op een sociale-
structuurredenering waarbij in de bres wordt gesprongen voor de positie van de kleine 
ondernemers en de werknemers, zonder dat daarbij illegale of legale allochtone ‘Am-
sterdammers’ worden uitgesloten. Dit feitelijke gedoogbeleid is een lokale aangelegenheid. 
 In het midden van de jaren tachtig maken enkele, overwegend nationaal aangestuur-de, 
controlerende en opsporende instanties jacht op belasting- en steunfraude en illegale 
tewerkstelling in de loonconfectie. In de nadruk op regelconformiteit is een welvaarts-
economische redenering te traceren. Geleidelijk aan worden meer welvaartseconomisch 
georiënteerde initiatieven ontwikkeld. Zo lanceert de brancheorganisatie, de Vakraad voor de 
Confectie-industrie, in 1989 zogeheten ‘zelfregulerende maatregelen’ om de frauduleuze handel 
en wandel in de loonconfectie in te dammen. Maar zowel de branchemaatregelen als de controle- 
en opsporingsinitiatieven zetten weinig zoden aan de dijk tegen de ongrijpbare booming business in 
de loonconfectie. Het Amsterdamse gedoogbeleid prevaleert. Een meer serieuze stap om korte 
metten te maken met de informele aspecten in de loonconfectie wordt gezet door de DIA. Deze 
dienst hamert op de noodzaak om ‘aanzuigende werking’ tegen te gaan. Hierachter schuilt een 
sociale-structuurredenering waarbij de positie van arbeid wordt verdedigd en illegale werknemers 
van die bescherming worden uitgesloten. In rap tempo wint de opvatting dat ‘aanzuigende 
werking’ moet worden tegengegaan terrein in de nationale arena. Maar aan het sinds 1983 
vigerende Amsterdamse gedoogbeleid wordt hiermee vooralsnog niet getornd. 
 Vanaf 1989 worden de beperkte handhavingsinitiatieven ietwat geïntensiveerd. Ach-ter 
deze aanpak schuilt een welvaartseconomische redenering. Maar in de nadruk op het 
ontmoedigen van illegale tewerkstelling zijn eveneens elementen van een sociale-structuur-
redenering te onderkennen, waarbij ingezet wordt op een betere positie van arbeid met 
gelijktijdige uitsluiting van illegalen. Deze op een welvaartseconomische redenering geïn-spireerde 
en tevens illegalen uitsluitende zienswijze doet de facto nog altijd geen afbreuk aan het 
Amsterdamse gedoogbeleid. 
 Meer steun krijgt de welvaartseconomische redenering met het aantreden van het derde 
kabinet-Lubbers. Deze coalitie van CDA en PvdA heeft de bestrijding van fraude en illegaliteit 
tot politieke prioriteiten verheven. Onder de vlag van dit kabinet benoemt de DIA illegale 
tewerkstelling in de loonconfectie als marktfalen. Daarmee stapt deze dienst voor de verdediging 
van de aanpak van de illegalenproblematiek nadrukkelijk over van een illegalen uitsluitende 
sociale-structuurredenering naar een welvaartseconomische redene-ring. Ook de 
brancheorganisatie (Vakraad voor de Confectie-industrie) benadrukt in 1992 andermaal 
nadrukkelijk de ‘oneigenlijke concurrentie’ in de branche en roept de overheid op om het 
marktfalen in de loonconfectie te corrigeren. In dezelfde welvaartseconomische sfeer zet ook een 
interdepartementaal samenwerkingsverband in op de aanpak van de marktverstoring en 
presenteert in 1993 een breed pakket aan maatregelen voor de bestrij-ding van de 
‘confectiefraude’ (Plan van Aanpak). Deze maatregelen omvatten onder meer een pleidooi voor 
uitbreiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling naar de confectiesec-tor en een intensivering 
van de handhavingsinitiatieven door samenwerkende controle- en opsporingsdiensten. Begin 
1993 is het een brede coalitie, bestaande uit de uitgebreide Vak-raad voor de Confectie-industrie, 
het derde kabinet-Lubbers, een meerderheid in het parle-ment, het interdepartementale 
samenwerkingsverband gericht op de bestrijding van de con-fectiefraude, de DIA, het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Belastingdienst, menens geworden om op te 
treden tegen het marktfalen in de confectiesector. Regelover-treding, en in die context ook 
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illegale tewerkstelling, moet krachtig worden bestreden. Naar andere sociale-
structuurredeneringen dan die waarin uitsluiting van illegale werknemers wordt bepleit heeft deze 
brede coalitie geen oren. Het dominante welvaartseconomisch georiënteerde rijksbeleid 
overvleugelt de overige suggesties die worden verdedigd met een sociale-structuurredenering. 
Ook de dagen van het met een sociale-structuurredenering verdedigde Amsterdamse 
gedoogbeleid zijn in het licht van de oprukkende welvaarts-economische redenering in de 
nationale arena geteld. 
 Om daadwerkelijk af te rekenen met het gedoogbeleid van de Amsterdamse driehoek 
dwingen medewerkers van het ministerie van Justitie de tegenstribbelende Amsterdamse 
hoofdofficier van justitie tot gehoorzaamheid aan de op welvaartseconomische leest ge-schoeide 
Haagse plannen. Ook de uitdrukkelijk op een sociale-structuurredenering georiën-teerde 
Amsterdamse politie wordt tot meer actieve medewerking aan de Haagse aanpak van fraude 
aangezet. Zo maken de actoren in de welvaartseconomische coalitie door middel van een 
hiërarchische bovengeschiktheid in de opsporingssfeer in 1993 een einde aan het Amsterdamse 
gedoogbeleid. Vervolgens krijgt het bestaande samenwerkingsverband voor controle- en 
opsporingsinitiatieven een flinke impuls en wordt het CIT in het leven geroe-pen. Dit team 
brengt met frequente invallen een flinke onrust teweeg in de Amsterdamse confectieateliers. De 
Amsterdamse driehoek slaagt erin om nog enige sociale-structuurele-menten te verweven in de 
opgedrongen welvaartseconomische aanpak. Zo weet de drie-hoek te bedingen dat het CIT 
prioriteit legt bij de overlast veroorzakende ateliers en de ateliers waarbij de 
arbeidsomstandigheden abominabel zijn. Omdat aan de invallen ook een vervolgingstraject en 
een strafrechtelijk sluitstuk zijn gekoppeld worden rake klappen uitge-deeld aan de (deels) 
informeel opererende loonconfectionairs. Op ondernemers die voor-alsnog de dans van de 
invallen hebben weten te ontspringen wordt flinke druk uitgeoefend. 
 
 
 
10.4 De redeneringen nader beschouwd 
 
Naast de in de nationale arena dominante welvaartseconomische redenering is slechts in een 
drietal gevallen beleid gerealiseerd dat is geïnspireerd op een sociale-structuurredene-ring. In de 
eerste plaats wordt het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen eind jaren tachtig en begin 
jaren negentig bepleit met een sociale-structuurredenering waarin arbeid wordt beschermd met 
uitsluiting van illegale werknemers. Pas in het begin van de jaren negentig verdedigen betrokken 
actoren de ontmoediging van illegalen in de loonconfectie met een welvaartseconomische 
redenering; zij beschouwen illegale tewerkstelling dan na-drukkelijk als een marktprobleem. 
In de tweede plaats wordt het Amsterdamse gedoogbeleid in de periode 1983-1993 verde-digd 
met een sociale-structuurredenering waarbij uitdrukkelijk wordt ingezet op een verbe-tering van 
de positie van (legale én illegale) werknemers en kleine ondernemers in relatie tot kapitaal. 
 In de derde plaats schuilt een sociale-structuurredenering in het bemiddelingsinitiatief van 
de Arbeidsvoorziening in de periode 1993-1995. Hierbij trachten enkele medewerkers van de 
Arbeidsvoorziening de illegale allochtone werknemers te vervangen door legale allochtone 
werklozen. In dit initiatief is een redenering te traceren waarbij op de bres wordt gesprongen 
voor de positie van autochtone werknemers en legale allochtone werknemers, maar waarbij 
tegelijkertijd illegale allochtonen worden uitgesloten. De uitkomsten van het 
arbeidsvoorzieningsproject zijn teleurstellend. Legale werklozen vinden nauwelijks emplooi in de 
loonconfectie. En omdat de betrokken medewerkers sterk de nadruk leggen op het screenen van 
arbeidsplaatsen in de sfeer van regelconformiteit domineert in deze initiatie-ven al spoedig veeleer 
een welvaartseconomische redenering. 
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Vastgesteld kan worden dat alle oplossingsrichtingen waarbij ingegaan wordt op de sociale-
structuurkenmerken van de sector het afleggen tegen welvaartseconomisch georiënteerde 
oplossingsrichtingen die regelovertreding als oneigenlijk concurrentievoordeel afkeuren. 
Dominant is de zienswijze dat regelovertreding als marktfalen moet worden tegengegaan. De 
onderliggende redenering is dat de malafide marktpartijen aan regelovertreding een on-eigenlijk 
concurrentievoordeel ontlenen in relatie tot hun bonafide collega’s. Die malafide praktijken 
belemmeren de marktwerking. En de overheid is de aangewezen actor om met die 
marktimperfectie korte metten te maken. Wanneer de op een welvaartseconomische redenering 
geënte coalitie begin jaren negentig tot volle wasdom is gekomen, overtroeft een nadruk op 
regelconform functioneren uiteindelijk alle suggesties die worden verdedigd met (een variant van) 
een sociale-structuurredenering. 
 Zo maken de op een sociale-structuurredenering geïnspireerde suggesties en com-
mentaren, waarbij een verbetering wordt beoogd van de positie van arbeid en/of klein-kapitaal 
ten opzichte van de positie van grootkapitaal met gelijktijdige inclusie van autoch-tonen, legale én 
illegale allochtonen, geen enkele kans van slagen. Het gaat hierbij om suggesties om de invallen 
en controles tijdelijk te staken, om voorstellen voor (tijdelijke) legalisering, om het commentaar 
dat de zelfregulerende maatregelen vooral ten koste gaan van de werkgevers en werknemers in de 
Amsterdamse loonconfectie, om de kritiek dat met de invoering van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling voorbij wordt gegaan aan de omvang-rijke aanwezigheid van 
illegalen in de branche, en om het argument dat met een opdracht-
geversaansprakelijkheidsregeling uitbuiting van de ondernemers en (illegale) werknemers zou 
kunnen worden voorkomen. Ook betreft het kritiek van het IOT op de ‘razzia’s’, op de negatieve 
beeldvorming van de bedrijvigheid in de confectieateliers, op de rol van de vak-beweging, op het 
feit dat de atelierhouders niet als gesprekspartner worden betrokken, op het ontbreken van een 
gecoördineerd minderhedenbeleid en op het ontbreken van aan-dacht voor het bestaan van 
discriminatie door banken. Ook het pleidooi van de Amster-damse wethouder om een steunpunt 
in te stellen teneinde zoveel mogelijk legale bedrijven te laten overleven, de suggestie voor een free 
production zone, het voorstel om de confectie-ateliers financiële ondersteuning te verlenen via 
bijvoorbeeld de Gemeentelijke Krediet-bank, en de suggestie om regelingen en middelen die 
worden ingezet om langdurig werk-lozen aan het werk te helpen in te zetten bij de problematiek 
van de loonconfectie krijgen geen bijval. Alleen in de Amsterdamse arena kan tien jaar lang een 
op een insluitende sociale-structuurredenering geïnspireerd gedoogbeleid worden gevoerd. 
 Ook worden oplossingen aangedragen die worden verdedigd met een sociale-struc-
tuurredenering, waarbij een verbetering van de positie van arbeid en/of kleinkapitaal ten opzichte 
van grootkapitaal wordt nagestreefd met gelijktijdige inclusie van autochtonen en legale 
allochtonen en uitsluiting van illegale allochtonen. Hieronder vallen het geïnitieerde 
ontmoedigingsbeleid van illegalen – een beleidsprioriteit van het derde kabinet-Lubbers en de core 
business van de DIA (respectievelijk de Inspectiedienst van SZW) – en het speciale 
bemiddelingsproject van de Arbeidsvoorziening. Maar de overige suggesties waarin deze variant 
van de sociale-structuurredenering schuilt, gaat delven eveneens het onderspit ten opzichte van 
de dominante welvaartseconomische redenering. Zo loopt het scholings-project in het kader van 
het Vakraadsbeleid op niets uit. De stimulering van etnisch onder-nemerschap op nationaal 
niveau wordt vanwege de veronderstelling van wijdverbreide malafide praktijken niet in verband 
gebracht met de Amsterdamse bedrijvigheid in de loon-confectie. En voor bedrijfshuisvesting 
overlegt het Amsterdamse gemeentebestuur alleen met een enkele, autochtone, legaal opererende 
confectionair. 
 Daarnaast worden nog suggesties gedaan waarbij de positie van arbeid en/of klein-
kapitaal wordt verdedigd ten opzichte van grootkapitaal, zonder dat aandacht wordt besteed aan 
aspecten van in- en uitsluiting. Maar ook deze worden overvleugeld door de dominante 
welvaartseconomische redenering (waarin elementen zijn geïncorporeerd van een sociale-
structuurredenering, waarbij uitdrukkelijk op de bres wordt gesprongen voor autochtone 
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werknemers en legale allochtone werknemers en waarbij illegale werknemers worden uitgesloten). 
Zo wordt de inzet op bescherming van arbeid door de sociaal-demo-craten (PvdA) na 
regeringsdeelname in het derde kabinet-Lubbers gewijzigd in een nadruk op fraudebestrijding en 
ontmoediging van illegalen. Ook de betrokken werknemersorgani-saties, doorgaans expliciete 
voorvechters van de positie van arbeid, laten in relatie tot de Amsterdamse confectieateliers 
uiteindelijk een op een welvaartseconomische redenering gebaseerde inzet op fraudebestrijding 
prevaleren. Voorts wordt het wetsvoorstel voor invoering van een 
opdrachtgeversaansprakelijkheid door diverse actoren bepleit met het argument dat daarmee de 
échte boosdoeners kunnen worden aangepakt en dat niet de werknemers en kleine ondernemers 
de dupe zijn van maatregelen. Maar dit wetsvoorstel blijft steken in de parlementaire behandeling 
als gevolg van een tijdrovende consultatie over vrijwaringsmogelijkheden en een afnemende 
politieke opportuniteit van het voorstel. Ook de wens van de nieuw aangetreden wethouder van 
Economische Zaken om te bezien welke de mogelijkheden zijn van een ‘deregulerings-’ of 
‘kansenzone’ voor confectiebedrijven levert geen concrete initiatieven op, omdat selectieve 
toepassing (en vrijwaring) van regel-geving wordt beschouwd als oneigenlijke concurrentie jegens 
bedrijven die wel aan de regels gehouden zijn. Een arbeidspool wordt niet gerealiseerd omdat 
financiering van de arbeidsvrije periode niet opgelost wordt. Invoering van een verplichte 
binnenlandse aanbe-steding door fabrikanten en opdrachtgevers wordt door de bewindslieden in 
een welvaarts-economisch klimaat niet als een serieuze optie overwogen. Ten slotte krijgen het 
voorstel om belasting- en premiebetaling voor rekening te laten komen van de Gemeentelijke 
Sociale Dienst en het gemeentebestuur alsmede de suggestie om de loonkosten te verlagen voor 
de werkgevers in de loonconfectie geen serieuze bijval. 
 Ook worden oplossingsrichtingen gesuggereerd die vergezeld gaan van een sociale-
structuurredenering, waarbij noch aandacht wordt besteed aan verbetering van de positie van 
arbeid en/of kleinkapitaal ten opzichte van grootkapitaal, noch aan aspecten van poli-tieke in- en 
exclusie. Maar in het dominante welvaartseconomische klimaat leveren ook deze sociale-
structuurredeneringen niets op voor de Amsterdamse confectieateliers. Van sectorale 
ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken plukken de Amster-damse 
confectieateliers niet de vruchten. De flexibiliseringslobby van de werkgeversgele-ding binnen de 
Vakraad, de Fenecon, verzandt in een onderzoek waarin wordt geconclu-deerd dat de bestaande 
mogelijkheden voor flexibilisering van de arbeidsinzet onvoldoende worden benut. En de 
voorstellen van de Haagse en Amsterdamse VVD-fractie om het minimumloon of het laagste 
CAO-loon te verlagen krijgen geen bijval. 
 
Ten slotte zijn er in het bestek van het analytische instrumentarium redeneringen gecon-
ceptualiseerd die in de onderzochte empirische werkelijkheid niet worden aangetroffen. Het gaat 
hierbij om de redenering waarbij niet geijverd wordt voor de positie van arbeid en/of 
kleinkapitaal ten opzichte van grootkapitaal, maar waarbij wél aandacht wordt besteed aan 
aspecten van politieke in- en exclusie van autochtonen, legale en illegale allochtonen. Tevens 
betreft het de variant van de sociale-structuurredenering waarbij wel wordt ingezet op de 
verbetering van de positie van arbeid en/of kleinkapitaal ten opzichte van grootkapitaal, maar 
waarbij alleen autochtonen worden ingesloten en illegale en legale allochtonen worden 
uitgesloten. 
 
 
 
10.5 Toepassing van bestaande institutionele arrangementen en classificaties 
 
De confectieateliers vormen een ‘nieuw’ verschijnsel in het Nederlandse beleidslandschap. 
Aanvankelijk wordt de bedrijvigheid in de loonconfectie slechts mondjesmaat geproblema-
tiseerd. Maar aan het einde van de jaren tachtig worden de confectieateliers sterk in de wel-
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vaartseconomisch getinte schijnwerpers geplaatst. Vooral onder het bewind van het derde 
kabinet-Lubbers (1989-1994) is in de problematisering en aanpak van de Amsterdamse 
confectieateliers overduidelijk een welvaartseconomische redenering te ontwaren. Een brede 
coalitie beschouwt de confectieateliers dan als poelen van verderf in de sfeer van regelovertreding 
en als een bron van oneigenlijke concurrentie waartegen moet worden opgetreden. De mening 
heeft post gevat dat de bonafide ondernemers de dupe worden van de oneigenlijke concurrentie 
door malafide collega’s. De coalitie stelt ook nadrukkelijk het in dienst hebben van illegale 
werknemers voor als concurrentievervalsend. 
 In deze paragraaf ga ik na waar deze welvaartseconomische problematisering van-daan 
komt en waarom deze zienswijze door een dergelijk brede coalitie wordt gedeeld. Centraal staat 
de vraag waarom enerzijds welvaartseconomisch georiënteerde oplossings-richtingen – gericht op 
regelconform gedrag – ‘are organised in’ en waarom anderzijds op een sociale-
structuurredenering geënte oplossingen – waarin nastreving van regelconform gedrag niet 
centraal staat – ‘are organised out’ (Schattschneider 1961). Deze vraag is een meer met de empirie 
verweven variant van de tweede onderzoeksvraag. De theoretische achtergrond van de tweede 
onderzoeksvraag vraag is terug te vinden in het tweede deel van hoofdstuk 2. Op die plaats 
behandel ik de inwerking van instituties op handelingstheorieën en redeneringen. Daar geef ik 
ook aan dat ik de inwerking van de institutionele factor afleid uit een spiegeling van de 
Nederlandse aan de Britse casus. Dit betekent dat ik in de Britse casus de belangrijkste 
(verschuivingen van) handelingstheorieën en redeneringen vaststel, en vervolgens de verschillen 
in handelingstheorieën en redeneringen welke in het contrast manifest worden volledig toeschrijf 
aan de inwerking van de institutionele factor in beide casus. Op deze wijze kan ik op het 
markante en het vanzelfsprekende in de Nederlandse casus wijzen. Die institutionele factor kan 
in diverse sferen gelegen zijn; het kan gaan om ‘klassiek politicologische’ instituties, instituties 
inzake immigratie en incorporatie, arbeids-marktinstituties, verzorgingsstaatinstituties en de 
geïnstitutionaliseerde verhouding tussen overheid en sociaal-economische belangengroepen. Ik 
voeg daaraan toe dat eerst in de spiegeling de institutionele factor een concrete invulling krijgt. 
Hieronder beantwoord ik de tweede onderzoeksvraag en licht ik toe dat het geformuleerde beleid 
ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers in sterke mate de kenmerken vertoont van 
bestaande institutionele classificaties en arrangementen op ‘andere’ beleidsterreinen. Het contrast 
met de Britse casus en de daaruit afgeleide institutionele analyse heb ik uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 7 respectievelijk hoofdstuk 8. 
 
Toepassing van bestaande fraudebestrijdingsarrangementen 
 
In de jaren tachtig ziet de overheid zich geconfronteerd met een omvangrijke economische crisis. 
In het licht hiervan neemt het vertrouwen in het functioneren van de markt in rap tempo toe en 
krijgt een welvaartseconomische redenering in de jaren tachtig en negentig nadrukkelijk meer 
ruimte. Van een onttakeling van de collectieve sector zoals in Groot-Brittannië is in de 
Nederlandse setting geen sprake. Om echter in Nederland zowel de noodzakelijke 
uitgavenbeperking door te voeren als ook de bestaande sociale zekerheids-arrangementen zo 
goed mogelijk veilig te stellen, wordt in het begin van de jaren tachtig ingezet op een aanpak van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van collectieve voorzieningen. Het derde kabinet-Lubbers (1989-
1994) geeft aan dit fraudebestrijdingsbeleid vervolgens een stevige impuls. Wederom hoopt het 
kabinet hiermee aan verdere hervormingen in het stelsel van sociale zekerheid vooralsnog te kunnen 
ontkomen (Hemerijck, Van der Meer & Visser 2000: 5). Van een fikse intensivering van de 
fraudebestrijding, in casu een verbetering van de gegevensuitwisseling, opsporing en vervolging 
van fraude, worden flinke bezuinigingen verwacht. De problematiek van de Amsterdamse 
confectieateliers wordt direct gekoppeld aan dit institutionele kader van het 
fraudebestrijdingsbeleid en de bestaande arrangementen voor fraudebestrijding met de 
bijbehorende classificaties worden zonder omhaal ingezet bij de aanpak van de malafide 
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praktijken in de loonconfectie. Hier is sprake van een classifi-catie van een ‘nieuwe’ problematiek 
in termen van een ‘oude’ oplossingsrichting die al op een bestaand beleidsdomein van kracht is. 
 
Toepassing van een bestaand instrument voor beunhazerijbestrijding 
 
Sinds 1982 is de ketenaansprakelijkheidsregeling van kracht, een regeling waarmee de bestrijding 
van koppelbazenpraktijken in de bouw ter hand wordt genomen. Verschillende actoren 
suggereren om deze regeling ook toepasbaar te maken op de Amsterdamse confec-
tieproblematiek. Het derde kabinet-Lubbers maakt hiervan serieus werk en in februari 1994 treedt 
de ketenaansprakelijkheidsregeling in werking in de confectiesector. De regeling wordt niet alleen 
beschouwd als een instrument om de fraude te bestrijden, maar ook als een mogelijkheid om 
inkomsten te genereren die in het licht van een bezuinigingsnoodzaak uitermate welkom zijn. De 
uitbreiding van deze ketenaansprakelijkheidsregeling is naast de intensivering van de controle- en 
opsporingsinitiatieven één van de belangrijkste wapenfei-ten in de aanpak van de Amsterdamse 
confectieateliers. Ook in dit geval wordt een ‘nieuwe’ problematiek geclassificeerd in termen van 
een ‘oude’ oplossingsrichting voor een eigen terrein, in casu een andere economische sector. De 
Amsterdamse confectieproblematiek wordt hierbij verondersteld gelijk te zijn aan de 
bouwproblematiek in het begin van de jaren tachtig. 
 
Toepassing van vigerende arrangementen op het terrein van migranten- en immigratiebeleid 
 
Ook worden bestaande arrangementen en praktijken op het terrein van migranten- en 
immigratiebeleid toegepast op de problematisering en aanpak van de Amsterdamse confec-
tieateliers. In Nederlandse ‘minderhedenbeleid’, zoals dat vanaf het begin van de jaren tachtig 
gestalte heeft gekregen, wordt de emancipatie van leden van etnische minderheids-groepen 
nagestreefd in de sferen arbeid, scholing en welzijn. Kenmerkend voor dit ‘minderhedenbeleid’ is 
dat hieraan van meet af aan een restrictief toelatingsbeleid is gekop-peld. Vooral het derde 
kabinet-Lubbers geeft een sterke impuls aan dit restrictieve toela-tingsbeleid, wanneer het ook het 
ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen intensiveert. 
 Omdat de ambtenaren op het terrein van het Nederlandse minderhedenbeleid op 
nationaal niveau de bedrijvigheid in de confectieateliers vooral percipiëren in termen van 
regelovertreding en illegaliteit, trekken zij de thematiek welbewust niet naar zich toe. Veel-eer 
richten zij de aandacht op minder omstreden thema’s en meer reguliere emancipatie-activiteiten, 
waarmee beter ‘te scoren’ is. In het Nederlandse bestel wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de incorporatie van nieuwkomers in verzorgingsstaatarrangementen. Daarbij wordt, ten behoeve 
van het voortbestaan van die arrangementen, nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen legale 
allochtonen die wel en illegale allochtonen die niet in aanmerking komen voor de 
verzorgingsstaatvoorzieningen. De brede welvaartseconomi-sche coalitie gericht op de aanpak 
van de fraude in de confectiesector hanteert dit onder-scheid eveneens. 
 Voorts is binnen het Nederlandse bestel een serieuze praktijk ontwikkeld om te 
controleren op illegale arbeid. De discussie over het onderscheid tussen legale en illegale 
buitenlandse werknemers dateert van de tweede helft van de jaren zeventig. Vanaf die periode 
worden ook diverse arrangementen in het leven geroepen om ongewenste illegale immigratie een 
halt toe te roepen. Vooral in de jaren negentig worden deze praktijken op instigatie van het derde 
kabinet-Lubbers uitgebreid en wordt ook illegale tewerkstelling nadrukkelijk ontmoedigd. Ook op 
het benoemen van een ‘illegalen’-probleem blijkt in de jaren negentig niet langer een taboe te 
rusten. Deze tot wasdom gekomen illegalen ontmoe-digende praktijken worden doelgericht 
toegepast bij de op een welvaartseconomische rede-nering geïnspireerde aanpak van de 
Amsterdamse confectieateliers. 
 Ten slotte merk ik op dat in Nederland intensieve controle- en opsporingsinitiatieven 
waarbij illegalen worden opgepakt nauwelijks op maatschappelijke weerstand stuiten. De 
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bestrijders van de fraude in de Amsterdamse confectieateliers hebben dan ook niet te maken met 
protesten van solidaire burgers tegen het oppakken van illegale stadsgenoten. 
 
Invloed van corporatistische arrangementen 
 
Ook dragen enkele (neo)corporatistische arrangementen in de sfeer van de arbeidsverhou-dingen 
bij aan de dominantie van de welvaartseconomische redenering ten aanzien van de Amsterdamse 
confectieateliers. Kenmerkend voor het Nederlandse corporatistische bestel is dat werkgevers- en 
werknemersorganisaties als ‘sociale partners’ voortdurend overleg voeren over sociaal-
economische onderwerpen, meestal in samenspel met de centrale over-heid. In de aanpak van de 
confectieateliers vormen deze sociale partners samen met diverse overheidsonderdelen de kern 
van de brede welvaartseconomische coalitie die ijvert voor de bestrijding van fraude en 
oneigenlijke concurrentie in de confectiesector. 
 In de eerste plaats gaat het om de collectieve arbeidsovereenkomst of kortweg de CAO. 
In Nederland worden de arbeidsvoorwaarden geregeld in landelijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten per bedrijfstak. Ook in de sector van de confectieproductie bestaat een 
dergelijke CAO. Deze landelijke CAO’s kennen een algemeen verbindend verklaring. Dit 
betekent dat de CAO niet alleen van toepassing is op de georganiseerde bedrijven, maar eveneens 
geldt voor de ongeorganiseerde bedrijven in de bedrijfstak. Het bestaan van de CAO impliceert 
dat de sociale partners en de centrale overheid de naleving van afspra-ken en het aanpakken van 
misstanden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer als vanzelfspre-kend opvatten in 
welvaartseconomische handhavingstermen. De lage organisatiegraad in de Amsterdamse 
confectieateliers is daarbij niet relevant. 
In de tweede plaats is sprake van een corporatistisch arrangement inzake beunhazerij-bestrijding. 
De Nederlandse sociale partners, geïnstitutionaliseerd in de Vakraad voor de Confectie-industrie, 
problematiseren eensgezind de Amsterdamse loonconfectie in termen van oneigenlijke 
concurrentie en beunhazerij. Het hanteren van dergelijke etiketten vloeit voort uit het 
institutionele bestel, waarin georganiseerde werkgevers en werknemers relatief hoge collectieve 
lasten dragen en in dat verband (officieel) niet kunnen dulden dat infor-meel opererende collega’s 
die collectieve verplichtingen grootscheeps aan hun laars lappen. Het ligt dan ook voor de hand 
dat de Vakraad voor de Confectie-industrie serieus werk maakt van fraudebestrijding wanneer hij 
zijn imago in de waagschaal ziet gesteld door de omvangrijke beunhazerij in de Amsterdamse 
confectieateliers. Voorts is het in een corpo-ratistisch bestel vanzelfsprekend dat de sociale 
partners in eerste instantie zelf de gelegen-heid krijgen om de beunhazerij te bestrijden en de 
overheid pas ingrijpt als dergelijke zelfregulerende maatregelen tekortschieten. Ook in de 
confectiesector krijgen de sociale partners eerst zelf de kans om orde op zaken te stellen. Pas als 
deze vrijwillige zelfregule-rende maatregelen onvoldoende zoden aan de dijk blijken te zetten 
komt er overheidsgezag aan te pas om de beunhazerij in te dammen. 
 In de derde plaats is het relevant dat in het Nederlandse corporatistische bestel door-
gaans sprake is van een meso-corporatistisch industriebestuur. Dat wil zeggen dat de con-
fectiebusiness opgedeeld is afzonderlijke corporatistische bestuursstructuren voor bijvoor-beeld 
de productie, de handel en de groothandel. Het is bijzonder dat producenten- en 
handelsorganisaties de handen ineenslaan voor de bestrijding van oneigenlijke concurrentie in de 
loonconfectie. Juist in zo’n opmerkelijke coalitie vinden zij een welwillend gehoor bij de overheid. 
 In de vierde plaats wordt in een corporatistisch bestel uitdrukkelijk onderscheid gemaakt 
tussen insiders en outsiders. Omdat in een corporatistische structuur de formele overlegposities 
zijn vastgesteld is het voor buitenstaanders slechts mogelijk te participeren in dit gesloten circuit 
wanneer zij zich aansluiten bij de gevestigde belangenorganisaties. Maar voor het leeuwendeel van 
de atelierhouders blijkt een lidmaatschap van de officiële producentenvereniging Fenecon geen 
optie. Ook voor de (illegale) werknemers is een lid-maatschap van de gevestigde 
vakbondsorganisatie geen alternatief. Derhalve weten deze outsiders hun specifieke sociale-
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structuurredenering niet op directe wijze in de gevestigde kanalen te ventileren. Langs deze weg 
wordt niet getornd aan de welvaartseconomische redenering in kringen van de sociale partners. 
 In de vijfde plaats merk ik op dat corporatisme uitdrukkelijk betrekking heeft op een 
overlegverhouding tussen de sociale partners en onderdelen van de centrale overheid. ‘Lokaal 
corporatisme’ bestaat niet en wordt evenmin gerealiseerd. In de welvaartseconomi-sche 
handhaverscoalitie, bestaande uit centrale overheidsonderdelen en de sociale partners, staat de op 
een sociale-structuurredenering georiënteerde lokale overheid buiten spel. 
 
Haagse aansturing van de handhavingsinitiatieven 
 
Vanaf 1993 is in de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers een breed gedragen wel-
vaartseconomische redenering te herkennen. Invallen in de confectieateliers vormen in dit plan 
een belangrijk onderdeel. De aansturing van de handhavingsinitiatieven door het ministerie van 
Justitie zorgt ervoor dat de Haagse welvaartseconomische redenering domi-neert over een 
sociale-structuurredenering in de Amsterdamse arena. Het is de minister van Justitie die, door 
middel van zijn directe gezagslijn met het Amsterdamse Openbaar Minis-terie, aanzet tot 
controle- en opsporingsinitiatieven en zo een einde maakt aan het gedoog-beleid in de Republiek 
Amsterdam. 
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De werking van de institutionele factor 
 
Zoals ik in paragraaf 8.7 heb aangegeven zijn instituties langs twee verschillende mechanis-men 
van invloed op de handelingstheorieën en redeneringen inzake de problematiek van de 
Amsterdamse confectieateliers (Hendriks 1996). Instituties vormen enerzijds en faciliteren of 
beperken anderzijds. Aan de hand van dit onderscheid heb ik de institutionele invloed kun-nen 
verhelderen. 
 Een vormende werking van instituties op het ontstaan en de verspreiding van de 
welvaartseconomische redenering kan worden toegeschreven aan de toepassing van reeds 
bestaande beleidsarrangementen, zoals de ketenaansprakelijkheidsregeling waarmee eerder de 
koppelbazenpraktijken in de bouw werden aangepakt en de arrangementen gericht op de reductie 
van fraude in de sociale zekerheid. Ook gaat een vormende werking uit van be-staande 
opvattingen en arrangementen op het terrein van migranten- en immigratiebeleid, omdat deze als 
vanzelfsprekend worden toegepast in de aanpak van de Amsterdamse confectieateliers. Zo 
worden in het kader van het Nederlandse incorporatiebeleid ‘illegale allochtonen’ uitgesloten. 
Voorts doen bestaande institutionele praktijken gericht op het beteugelen van illegale arbeid 
dienst bij de aanpak van de confectieateliers. Ook worden intensieve controle- en 
opsporingsinitiatieven geïnitieerd in de wetenschap dat het oppak-ken van illegalen nauwelijks 
maatschappelijke agitatie veroorzaakt. Ten slotte gaat een vormende werking uit van een tweetal 
corporatistische arrangementen, te weten de CAO en de bias voor beunhazerijbestrijding. Een 
vormende werking van instituties is ten slotte ook te constateren in het geval de producenten en 
de handelsorganisaties – beide door-gaans opererend in een apart circuit – bij wijze van 
uitzondering de handen ineenslaan en zo hun roep om welvaartseconomische 
handhavingsinitiatieven kracht bijzetten. 
 Een faciliterende werking op de dominantie van de welvaartseconomische redenering (en 
daarmee tevens een beperkende werking op de verspreiding van de sociale-structuur-redenering) 
gaat uit van een tweetal corporatistische institutionele karakteristieken. Zo faciliteert de relatieve 
geslotenheid van het overlegcircuit de verspreiding en dominantie van de welvaartseconomische 
redenering. Voorts faciliteert de nationale bias in het overleg tussen de sociale partners en de 
overheid de verspreiding en dominantie van de welvaarts-economische redenering. Daardoor kan 
de sociale-structuurredenering van de lokale over-heid eenvoudigweg worden genegeerd. Ten 
slotte schrijf ik een sterk faciliterende werking voor de verspreiding van de welvaartseconomische 
redenering toe aan het geïnstitutionali-seerde centralisme in de sfeer van opsporing en vervolging. 
 Ik concludeer dat op de ‘nieuwe’ problematiek van de Amsterdamse confectieateliers 
hoofdzakelijk bestaande succesvolle classificaties, arrangementen en praktijken van andere 
beleidsterreinen worden toegepast. Van de twee wijzen waarop volgens Hendriks (1996) 
instituties doorwerken in beleid domineert nadrukkelijk één variant in de aanpak van de 
Amsterdamse confectieateliers. De aanpak van deze ‘nieuwe’ problematiek wordt welhaast 
volledig gevormd door bestaande praktijken en arrangementen in een sterk verkaveld en 
gefragmenteerd beleidslandschap. De creatie van een ‘eigen’ beleidsdomein voor de aanpak van 
de confectieateliers geschiedt in het format van bestaand geïnstitutionaliseerd beleid. 
 
Drempels voor een brede sociale-structuurcoalitie 
 
In de Nederlandse casus domineert uiteindelijk een welvaartseconomische redenering. De 
welvaartseconomisch georiënteerde aanpak komt nadrukkelijk voort uit ingeslagen beleids-paden 
op andere beleidsterreinen en behelzen toepassingen van bestaande classificaties. Voor de aanpak 
van de problematiek in de Amsterdamse confectieateliers fungeren deze externe 
beleidsontwikkelingen als een dwingende institutionele context. Deze welvaarts-economisch 
georiënteerde ‘beleidsstromen’ laten weinig ruimte voor de totstandkoming van een (brede) 
sociale-structuurcoalitie. Maar ook de verdeeldheid onder de op een sociale-structuurredenering 
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georiënteerde pleitbezorgers zelf draagt eraan bij dat geen alternatief is gepresenteerd voor de 
welhaast vanzelfsprekende benadering van de wel-vaartseconomische coalitie. Achter een 
welvaartseconomische redenering schuilt een neutrale of formele notie van rechtvaardigheid, te 
weten rechtvaardigheid conform de ratio ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. In een sociale-
structuurredenering echter wordt een andere rechtvaardigheid gepropageerd, waarin juist inbreuk 
gemaakt wordt op die norm van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.642 Het particularistische 
karakter van het sociale-struc-tuurperspectief mist het universele karakter van een 
welvaartseconomische redenering. En daarmee is het voor de betrokken actoren lastig om op 
basis van (diverse) sociale-structuur-redeneringen een brede coalitie te formeren. 
 Een cruciale drempel voor coalitievorming rond een sociale-structuurredenering is de 
verdeeldheid onder sociaal-democratische actoren. Ten aanzien van een verandering in de 
verdeling tussen arbeid en kapitaal streven zij verschillende varianten na. Voorts huldigen zij ook 
verschillende standpunten inzake de noodzaak van handhaving van regelgeving. De sociaal-
democratische wethouder (PvdA) van (onder meer) Economische Zaken en Min-derhedenbeleid 
in Amsterdam is voorstander van gedogen en ondersteuning van de lokale loonconfectie. Ook de 
PvdA-burgemeester Van Thijn is een uitdrukkelijke voorstander van gedogen. In het geval van de 
confectieateliers doet de bestuurder van de Industriebond FNV aanvankelijk een voorstel om de 
illegale werknemers voor legalisering in aanmerking te laten komen. Maar in het 
geïnstitutionaliseerde overleg met de werkgevers in de branche-organisatie (Vakraad voor de 
Confectie-industrie) en op instigatie van de namens de over-heid ‘waarnemende’ DIA schaart de 
vakbeweging zich achter de welvaartseconomische (en illegalen uitsluitende) aanpak. En waar de 
landelijke PvdA in haar problematisering van de confectieateliers in haar oppositiefase in de jaren 
tachtig nog noties betrekt van bescher-ming van arbeid ten opzichte van kapitaal, benadrukt 
diezelfde PvdA op het regerings-pluche van het derde kabinet-Lubbers de noodzaak om de 
fraude in de Amsterdamse con-fectieateliers te bestrijden. Ook de PvdA-woordvoerder in de 
Tweede Kamer (Apostolou) volgt inzake de aanpak van de confectieateliers zeer uitdrukkelijk een 
welvaartseconomi-sche en illegalen uitsluitende redenering. Sociaal-democratisch georiënteerde 
actoren kun-nen niet tot overeenstemming komen over een eenduidige problematisering en 
oplossing van de problematiek in de confectieateliers in sociale-structuurtermen. Omdat deze 
verdeeldheid onder sociaal-democraten niet wordt gecompenseerd door instemming over een 
alternatieve sociale-structuurvisie, komt een brede coalitie rond een sociale-structuur-redenering 
niet tot stand. 
 Van alle alternatieve oplossingsrichtingen waaraan een sociale-structuurredenering ten 
grondslag ligt worden veruit de meeste gesuggereerd in de periode 1993-1997, een tijd waarin het 
reeds in gang gezette rijksbeleid wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om sociale-
structuursuggesties waarin met doelgroepgerichte maatregelen naar regelconform functioneren 
wordt gestreefd, zoals (tijdelijke) legalisering, een steunpunt voor de overle-ving van zoveel 
mogelijk ‘legale’ bedrijven, een free production zone, een deregulerings- of kansenzone, een 
arbeidspool, verlaging van de loonkosten van de werkgever en verlaging van het minimumloon of 
het laagste CAO-loon. Maar dergelijke sociale-structuurvoorstel-len hebben geen kans van slagen 
in het licht van een dominante welvaartseconomische redenering.643 In de jaren negentig blijkt 
legaliteit ofwel regelconform gedrag een noodzake-lijke voorwaarde om aanhoudende 
belangstelling voor een voorstel te genereren. Sociale-structuursuggesties waarin uitzonderingen 
                                                 
642 Illustratief zijn de twee varianten van rechtvaardigheid die worden bepleit inzake de aanpak van de confectie-ateliers in 
de Amsterdamse gemeenteraad op 12 januari 1995. In dit raadsdebat plaatsen woordvoerders twee benaderingen 
tegenover elkaar, te weten een op een welvaartseconomische redenering geënte nadruk op regel-conform functioneren 
enerzijds en een met een sociale-structuurredenering verdedigd pleidooi voor ‘humanitair’ optreden anderzijds. De 
welvaartseconomische positie krijgt uiteindelijk de steun van een meerderheid in de raad. 
643 Kenmerkend is dat de suggestie voor kansenzones in de Nederlandse beleidscontext al snel ter ziele gaat (NRC 
Handelsblad, 30-01-1997). In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten worden concrete experimenten in de sfeer van 
enterprise zones en empowerment zones gerealiseerd. Niettemin blijkt ook deze experimenten geen lang leven be-schoren te zijn 
(Kloosterman et al. 1997). 
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op uniforme regelconformiteit worden bepleit kunnen niet of mondjesmaat op instemming 
rekenen. 
 Met zijn gedoogbeleid in de periode 1983-1993 verkiest de Amsterdamse driehoek het 
bewust en selectief afzien van regelhandhaving boven de noodzaak van regelconform 
functioneren. Een dergelijk gedoogstandpunt kan worden opgevat als een pleidooi om een 
uitzondering te maken op strikte regelconformiteit. Maar gedogen kan ook beschouwd worden 
als een compromis tussen een welvaartseconomische en een sociale-structuur-redenering. Het 
maakt een op een sociale-structuurredenering geënte oplossing mogelijk die inbreuk doet op de 
norm van ‘gelijke monniken gelijke kappen’, echter zonder de bestaande regels te wijzigen. 
Gedogen ofwel selectieve uitsluiting van handhaving maakt op een sociale-structuurredenering 
geïnspireerde oplossingen mogelijk in een op regelconfor-miteit gerichte institutionele structuur. 
Gedogen kan naar mijn mening gezien worden als essentiële smeerolie om het mechaniek van de 
regelgeving af te stemmen op de weer-barstige maatschappelijke werkelijkheid.644 
 De brede verspreiding van de welvaartseconomische redenering en de complicaties bij 
coalitievorming rond een sociale-structuurredenering ontslaan de gedogende bestuur-ders van 
Amsterdam niet van de taak om serieus werk te maken van het formeren van een ‘tegencoalitie’ 
of het bewerkstelligen van een onderhandelingssituatie met de handhavers-coalitie. Maar in dit 
opzicht lijken de lokale bestuurders een sterk afwachtende en weinig anticiperende houding in te 
nemen. Met haar geïsoleerde gedoogstandpunt zet Amsterdam zichzelf buiten spel. 
 
 
 
10.6 Sociale-structuurachtergrond van een welvaartseconomische redenering 
 
Uit het contrast met de Britse casus kunnen we nog meer leren over het specifieke van de 
Nederlandse handelingstheorieën, de redeneringen in het bijzonder. In beide landen wordt vanaf 
de jaren tachtig in beduidend sterkere mate dan voorheen het marktmechanisme benadrukt en 
een meer bescheiden overheidsrol bepleit. In beide gevallen is in deze opstel-ling een 
welvaartseconomische redenering te traceren. Alleen de Britse overheid lardeert deze 
welvaartseconomische redenering expliciet met elementen van een sociale-structuur-redenering 
waarbij de positie van kapitaal bevoordeeld wordt ten opzichte van de positie van arbeid. Voorts 
domineert in beide casus in de lokale arena – in kringen van de Greater London Council, de local 
authorities van Hackney en Haringey en het Amsterdamse gemeente-bestuur – een sociale-
structuurredenering gericht op de verbetering van de positie van (legale en illegale) arbeid. 
Kortom, op het eerste gezicht lijken de vigerende redeneringen de nodige parallellen te vertonen. 
Maar wanneer ik deze redeneringen nader beschouw en in de context plaats van het 
desbetreffende institutionele bestel komen belangrijke verschillen aan het licht. 
 In de Britse casus staan beide redeneringen in een geïsoleerde positie ten opzichte van 
elkaar. Ze weerspiegelen gescheiden werelden op nationaal en lokaal niveau waartussen 
nauwelijks verbindingen bestaan. De nationale welvaartseconomische alsmede de ‘pro kapi-taal’ 
georiënteerde sociale-structuurredenering resulteren vooral in een laisser-faire houding als het gaat 
om de (controle van) economische bedrijvigheid. In dat klimaat bestaat ruimte voor lokale 
sociale-structuurinitiatieven. In de Nederlandse casus daarentegen hebben de redenering op het 
nationale en de redenering op het lokale niveau wél met elkaar te maken. De nationale 
welvaartseconomische redenering heeft namelijk een sociale-structuurachter-grond. Om dit 

                                                 
644 Vergelijk Van Oenen, NRC Handelsblad, 12-03-01. Zie ook het pleidooi van Van Oenen om op een ontspannen en 
ondogmatische wijze om te gaan met ‘wilde praktijken die onvermijdelijk samengaan met de onuitroeibare aan-wezigheid 
van illegaliteit in onze maatschappij’ (2002: 111). Engbersen en Van der Leun (2001: 338) wijzen erop dat gedoogbeleid 
een middel is om sociale normen en maatschappelijke praktijken enerzijds en juridische normen anderzijds met elkaar in 
evenwicht te brengen. 
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contrast te begrijpen is enige verdieping in de stijl van beleidsvoering in beide landen 
noodzakelijk. 
 In het Britse bestel wordt doorgaans met een praktische invalshoek ‘deontologisch’ (of 
plichtsethisch) beleid gevoerd op ad-hocbasis. Uitgangspunt daarbij is het klassiek-liberale 
gedachtegoed dat de maatschappelijke dynamiek een kwestie is van particuliere actoren en dat de 
overheid daarbij slechts als faciliterende en eventueel corrigerende actor dient op te treden. In 
relatie tot de Nederlandse beleidspraktijk wordt relatief weinig gere-geld en gereguleerd. Van 
‘visionair’ beleid is geen sprake.645 
 In het Nederlandse ‘poldermodel’ daarentegen wordt doorgaans ‘teleologisch’ of 
doelgeoriënteerd beleid gevoerd in een uitgebreid en geïnstitutionaliseerd patroon van con-
certatie en overleg. Deze wijze van beleidsvoering heeft een expliciete sociale-structuurach-
tergrond. In het concertatiebestel worden in onderling overleg doelen vastgesteld, alsook 
manieren en middelen om die doelen te realiseren. Er wordt druk overlegd, gepland en geregeld. 
Wanneer partijen intensief overleggen en afspraken maken over ‘visionair’ beleid is het sluitstuk 
als vanzelfsprekend een krachtige nadruk op handhaving van datgene wat partijen zijn 
overeengekomen. Van wat in overleg is vastgesteld kan niet worden afgewe-ken, tenzij in het 
georganiseerde overleg nieuwe standpunten worden ingenomen. De dominante 
welvaartseconomische redenering in de Nederlandse casus ligt dan ook uitdruk-kelijk in de sfeer 
van de handhaving. Het regelen, beleid voeren, alsmede het handhaven is in Nederland 
uiteindelijk geïnspireerd op een omvattende sociale-structuurredenering. ‘Verwaarlozing’ van het 
handhavingsapparaat zoals in het Britse bestel is in de Nederlandse context dan ook volstrekt 
ondenkbaar. Illustratief voor het concertatieve en doelgericht regelende bestel in Nederland is dat 
ook de sociale partners, onder dreiging van overheids-interventie, nadrukkelijk maatregelen 
nemen om de economische recessie van het begin van de jaren tachtig het hoofd te bieden. In het 
historische Akkoord van Wassenaar (1982) spreken zij af om de werkloosheid terug te dringen en 
het concurrentievermogen van de Nederlandse bedrijven te herstellen. Dankzij dit akkoord 
verbetert het concurrentie-vermogen in het bedrijfsleven en groeit het aantal banen (Visser & 
Hemerijck 1997). Even-eens kenmerkend is dat een besparing op de publieke uitgaven door de 
overheid op uiter-mate activistische wijze wordt opgepakt in termen van bestrijding van fraude 
met sociale zekerheidsarrangementen, teneinde niet aan de arrangementen zelf te hoeven tornen. 
 Ook het Nederlandse minderhedenbeleid is een illustratie van een op concertatie 
gebaseerd doelgericht en regelend emancipatiebeleid. Sinds het begin van de jaren tachtig streven 
beleidsmakers in het minderhedencircuit ernaar specifieke minderheidsgroepen te emanciperen. 
Wanneer de emancipatie van een doelgroep gerealiseerd lijkt te zijn komt deze voor verdere 
beleidsmaatregelen niet meer in aanmerking. In het kader van datzelfde minderhedenbeleid 
worden ook initiatieven ontwikkeld om ‘etnisch ondernemerschap’ te bevorderen. Typerend is 
dat ook in dit geval de beleidsmakers expliciet een doel voor ogen staat, namelijk meer leden van 
‘etnische minderheden’ te activeren tot goede en flexibele ondernemers. Vanzelfsprekend wordt 
er daarbij van uit gegaan dat deze ondernemers dienen te opereren op een wijze die spoort met 
datgene wat gezamenlijk is afgesproken en geregeld. 
 Ik constateer dat mede als gevolg van een welvaartseconomisch georiënteerd hand-
havingsbeleid in een op concertatie gerichte beleidsstaat een flinke tak van bedrijvigheid is 
teloorgegaan, terwijl van een dergelijke teloorgang in het Verenigd Koninkrijk geen sprake is. De 
Nederlanders organiseren aldus hun samenleving en conceptualiseren binnen dat 
organisatieverband voortdurend een ‘verbeterd’ toekomstscenario. Dat organiseren, plan-nen en 
regelen kent een noodzakelijk sluitstuk, te weten een nadruk op handhaving van het gezamenlijk 
uitgestippelde traject. In die context is het lastig om op een onverwachte maat-schappelijke 
dynamiek als de opkomst van de Amsterdamse confectieateliers op een andere wijze te reageren 
dan met het benadrukken van regelconformiteit en regelhandhaving. De aanpak van de 
Amsterdamse confectieateliers wordt ingevuld door toepassing van reeds bestaande 
                                                 
645 Zie paragraaf 2.1.3 voor het onderscheid tussen een deontologische en een teleologische ethiek. 
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welvaartseconomisch georiënteerde arrangementen. De nadruk op de hand-havingscomponent 
komt daarbij sterk tot uiting. De dynamiek in de confectieateliers blijkt uiteindelijk niet te passen 
in het uitgestippelde traject dat georganiseerd Nederland voor ogen staat. De teloorgang van de 
bedrijvigheid maakt schrijnend duidelijk dat aan de nadruk op organisatie, overleg en regels ook 
aspecten zijn te onderkennen die als contra-productief kunnen worden beoordeeld. In de context 
van hun pragmatische stijl van beleidsvoering weten de Britten misschien in stand te houden wat 
wellicht ook (sommige) Nederlandse actoren hadden willen behouden. Duidelijk is in ieder geval 
dat in de Neder-landse teleologische en concertatieve beleidscontext sprake is van een, in 
vergelijking met het Britse bestel, beduidend sterke bias om korte metten te (kunnen) maken met 
opties waarin regelconformiteit en regelhandhaving worden veronachtzaamd. In dit opzicht is het 
interessant te vermelden dat gedogen nogal eens wordt beschouwd als een voor Nederland 
kenmerkende beleidspraktijk. In de Economist van 12 oktober 1996 wordt gerept van ‘the typical 
Dutch policy of gedogen: a nigh-untranslatable term that means looking the other way when you 
must’. Blankenburg en Bruinsma (1994) beschouwen gedoogbeleid als een typisch kenmerk van 
de Nederlandse rechtscultuur. De vraag of gedogen kenmerkend is voor het Nederlandse bestel 
heb ik in het onderhavige onderzoek niet gesteld. Wel kan worden vastgesteld dat zowel in de 
Nederlandse als in de Britse casus gedoogpraktijken voorkomen. Engbersen en Van der Leun 
geven overigens al aan dat in het geval van het illegalenbeleid gedoogbeleid geenszins alleen aan 
Nederland is voorbehouden (2001: 344). Wel komt duidelijk uit het onderhavige onderzoek naar 
voren dat, in relatie tot de Britse situatie, in het Nederlandse bestel een nadruk op handhaving en 
repressie als een bedui-dend meer vanzelfsprekende aangelegenheid wordt beoordeeld. 
 
Het is uitermate van belang om de dominantie van de welvaartseconomische redenering in de 
Nederlandse casus nader onder de loep te nemen. In contrast met de Britse casus blijkt het 
Nederlandse poldermodel een diep verankerd samenstel aan sociale-structuurredene-ringen te 
weerspiegelen, waarbij de welvaartseconomische nadruk op regelconformiteit en regelhandhaving 
op instrumentele wijze fungeert als een onlosmakelijk sluitstuk. Vandaar dat in de Nederlandse 
beleidscontext de welvaartseconomisch georiënteerde aanpak ook door – zij het niet alle – 
sociaal-democraten wordt verdedigd. 
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10.7 Welvaartseconomisch georiënteerde handhavingsinitiatieven in de praktijk 
 
In de benadering van de confectieateliers vindt een verschuiving plaats van een lokale sociale-
structuurredenering naar een nationale welvaartseconomische redenering. Wanneer deze 
welvaartseconomische redenering in de nationale arena definitief de overhand heeft, wordt eind 
1993 het reeds bestaande samenwerkingsverband van controlerende en opspo-rende organisaties 
van een flinke impuls voorzien door de oprichting van het CIT. In het licht van de wijd verbreide 
welvaartseconomische redenering waarbij handhaving van regel-geving hoog in het vaandel staat 
kunnen implementatiepraktijken in de sfeer van controle en opsporing tamelijk eenvoudig 
gestalte worden gegeven. 
 De uitvoeringspraktijken van het CIT staan centraal in de derde onderzoeksvraag. De 
theoretische achtergrond van de derde onderzoeksvraag vraag is terug te vinden in het derde deel 
van hoofdstuk 2. Op die plaats behandel ik inzichten van de implementatie-theoretici die er op 
wijzen dat beleid niet alleen ‘gemaakt’ wordt door centrale overheids-organen, maar ook in de 
meer lokale gelederen van het openbaar bestuur. Bijzondere aandacht schenk ik aan de 
implementatietheoretische noties van Lipsky (1980). Volgens hem is het kenmerkend voor de 
professionals in de onderste laag van de bestuurlijke hiërarchie, de zogeheten street-level bureaucrats, 
dat ze niet doelbewust het centraal geformu-leerde beleid obstrueren, maar dat zij zich 
genoodzaakt zien routines en simplificaties te ontwikkelen om met hun complexe 
werkzaamheden te kunnen omgaan. Als gevolg van deze routines en simplificaties kan beleid in 
de uitvoeringspraktijk beduidend anders uit-pakken dan zoals het in de ontwerpfase is bedoeld. 
Hieronder geef ik antwoord op de derde onderzoeksvraag. De uitvoeringspraktijken van het CIT 
heb ik uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9. 
 Specifieke implementatiepraktijken kenmerken de werkwijze van het CIT en implice-ren 
een eigen dynamiek. Allereerst neemt het aantal controles en invallen aanzienlijk toe. Daarnaast 
zet het CIT in contrast met eerdere controle- en opsporingsinitiatieven nadruk-kelijk in op de 
aanpak van illegale tewerkstelling. Speciale aandacht voor dit vergrijp wordt gelegitimeerd door 
de prioriteit die het kabinet stelt bij de bestrijding van fraude en illegale tewerkstelling. Illegale 
tewerkstelling is in tegenstelling tot andere overtredingen doorgaans ter plekke vast te stellen. Dit 
vereenvoudigt de bewijsvoering aanzienlijk. Intensieve aanpak van illegale tewerkstelling, dat wil 
zeggen opsporing, vervolging én sanctionering, veelal aangevuld met naheffingen en boetes in de 
sfeer van belasting- en premiebetaling, biedt volgens betrokkenen de beste mogelijkheden voor 
een doeltreffend en efficiënt lik-op-stuk beleid. Voor andere vormen van regelovertreding, 
bijvoorbeeld in de sfeer van belastingen en sociale zekerheid, is de bewijsvoering uitermate lastig 
gebleken. Voorts hebben ook niet alle controle- en opsporingsdiensten zich even bereidwillig 
betoond om de werkzaamheden van het CIT te ondersteunen. Het is opmerkelijk dat een 
‘neutrale’ welvaartseconomische redenering leidt tot uitvoeringspraktijken waarbij nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan de handhaving van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (1979) 
en de daaropvolgende Wet Arbeid Vreemdelingen (1995). Zodoende worden vooral de kleine 
‘zwarte’ onderne-mers stevig aangepakt en met hen indirect ook hun (veelal illegale) werknemers. 
Het is in deze context ook markant dat met die Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers oorspron-
kelijk werd beoogd te voorkomen dat (grote) Nederlandse werkgevers werkzaamheden zouden 
laten verrichten door ‘illegale’ arbeidsmigranten. Onder de vlag van een in beginsel ‘neutrale’ 
welvaartseconomische redenering genereert de werkwijze van het CIT een stevige en specifieke 
impact in de Amsterdamse ‘sociale structuur’. Die impact zou anders zijn geweest als de 
handhavers in de controle- en opsporing andere nadrukken zouden hebben gelegd. Als zij 
bijvoorbeeld alleen de opdrachtgevers zouden hebben aangepakt of alleen overtredingen in het 
kader van de Hinderwet zouden hebben gesanctioneerd. Maar derge-lijke alternatieven blijken 
volgens betrokkenen geen of onvoldoende adequate ingangen te bieden. 
 De nadruk op de aanpak van illegale tewerkstelling in de werkwijze van het CIT kan 
worden aangeduid als een typisch street-level-bureaucracy-mechanisme om met de grote caseload om te 
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gaan. Het handhavingsteam beoogt zodoende, zijn beperkte capaciteit en bevoegd-heden 
indachtig, de afstraffing en afschrikking zo groot mogelijk te laten zijn. Ook zijn an-dere street-
level-bureaucracy-mechanismen in de werkzaamheden van het CIT te traceren. Zo vertonen de CIT-
medewerkers de neiging tot stereotypering; veroorzaakt het CIT met fre-quente en omvangrijke 
invallen ‘onrust’ om met minimale capaciteit een optimaal resultaat te behalen; en baseert het 
strafrechtelijke sluitstuk zich goeddeels op opsporingsinformatie. 
 Met fikse intensivering van de controles en opsporingen en de relatief sterke nadruk op 
de aanpak van illegale tewerkstelling is de ‘vangst’ aanzienlijk toegenomen. Vele onder-nemers 
zijn door de economische politierechter fiks gesanctioneerd. Vanaf 1994 is het aan-tal 
confectieateliers in de hoofdstad aanzienlijk geslonken. In 1997 opereren nog slechts zo’n veertig 
tot vijftig confectionairs in Amsterdam (Kumcu 2001; Raes 2000; Raes et al. 2002). Vele 
ondernemers hebben hun activiteiten gestaakt of hun activiteiten verplaatst naar het buitenland. 
Voorts hebben de betrokken controle- en opsporingsambtenaren aan de hand van de CIT-acties 
hun kennis over de bedrijvigheid aanzienlijk kunnen vergroten. In CIT-kringen wordt de aanpak 
als effectief beoordeeld, omdat opsporingsinitiatieven nu uitdrukkelijk worden gevolgd door 
actieve vervolging en sanctionering en daarvan een flink afschrikkingseffect uitgaat. Als 
knelpunten worden gesignaleerd dat de inning van aansla-gen en boetes niet altijd mogelijk is, dat 
de opdrachtgevers buiten schot blijven en dat er sprake is van een omvangrijk verlies aan 
werkgelegenheid. Maar echt zwaar wordt aan deze knelpunten in de hoogtijdagen van het CIT 
niet getild. 
 Invallen, de daaraan gekoppelde sanctionering en de preventieve werking die van deze 
werkwijze uitgaat, zijn zeer zeker debet aan een deel van de teloorgang van de Amster-damse 
confectieateliers. Welk aandeel deze interventies hierin precies hebben is lastig vast te stellen. Uit 
gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkelingen in de Amsterdamse looncon-fectie blijken ook 
andere factoren te hebben bijgedragen aan haar teloorgang in de periode 1993-1997 (Raes et al. 
2002). Zo zijn in de eerste plaats veranderingen in het logistieke pro-ces van de kledingbusiness 
debet aan de teloorgang van de Amsterdamse confectieateliers, wanneer grootwinkelbedrijven in 
de jaren negentig in toenemende mate hun opdrachten uitbesteden bij bedrijven in Oost-Europa 
en het Mediterrane gebied. In de tweede plaats ontstaat na de val van de Berlijnse muur in 1989 
meer concurrentie met Oost-Europa. Ook is sprake van een liberalisering van de 
handelsbetrekkingen met Oost-Europa en de Medi-terrane staten die geen EU-lid zijn. In de 
derde plaats bestaat er begin jaren negentig een groot kopieergedrag onder de loonconfectionairs, 
waardoor een moordende concurrentie ontstaat en het aanbod de vraag ruimschoots gaat 
overtreffen. Maar hoezeer deze ontwik-kelingen ook een rol hebben gespeeld, voor de betrokken 
ondernemers lijkt vooral het optreden van het CIT van doorslaggevende betekenis te zijn geweest 
voor het staken of verplaatsen van hun bedrijvigheid (Kumcu 2001: 241). De CIT-activiteiten 
bewerkstelligen dat de goedkope en flexibele mogelijkheid van illegale tewerkstelling een 
achterhaalde optie is. Dat de bedrijvigheid in de confectieateliers in de hoofdstad verloren gaat 
kan worden beschouwd als een – wellicht niet geheel uitgesloten maar tenminste – onbeoogd 
resultaat van de (nadruk in de) op welvaartseconomische leest geschoeide beleidsmaatregelen. 
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10.8 Over de toepassing van de theoretische noties 
 
Rest mij ten slotte nog enkele punten te bespreken die ik naar aanleiding van de toepassing van 
de theoretische noties wil belichten. Allereerst stel ik vast dat de politieke en bestuur-lijke 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers zeer complex van aard zijn 
omdat hierin een grote diversiteit aan uiteenlopende perspectieven is te traceren. Die complexiteit 
is vooral gelegen in het feit dat te midden van een reeds sterk verkokerd en gefragmenteerd 
beleidslandschap een nieuw en tijdelijk beleidsterrein wordt gecreëerd. De ‘nieuwe’ thematiek van 
de confectieateliers is derhalve goeddeels versneden met de ontwikkelingen op diverse andere 
beleidsterreinen. Om die perspectivische complexiteit op verschillende beleidsdomeinen te 
kunnen hanteren heb ik een tegelijk abstract en toege-spitst analytisch instrumentarium 
ontwikkeld. ‘Abstract’ omdat met de onderscheiden ideaaltypische redeneringen de specifieke 
perspectieven en posities op de verschillende beleidsdomeinen kunnen worden ontstegen. Alleen 
met behulp van de ideaaltypische redeneringen kan een analyse worden gerealiseerd die 
verschillende beleidsdomeinen in samenhang beslaat. ‘Toegespitst’ omdat de onderscheiden 
redeneringen uitermate geschikt zijn om juist de problematisering van economische bedrijvigheid 
te analyseren. Voor een adequate analyse van economische bedrijvigheid heb ik de sociale-
structuurredenering van een aantal varianten voorzien. Met deze varianten kan ik zowel de klasse-
dimensie als de etnische dimensie in het politieke debat belichten. En juist deze dimensies blijken 
uiterst relevant te zijn in het politieke getouwtrek over de Amsterdamse confectieateliers. Omdat 
de invulling van de sociale-structuurvarianten eenvoudigweg bij te stellen is, zou het analytische 
instrumentarium mijns inziens ook gehanteerd kunnen worden bij de bestu-dering van 
handelingstheorieën op andere sociaal-economische terreinen. Met de analyse in termen van 
handelingstheorieën en redeneringen sluit ik tevens aan bij ander bestuurskun-dig onderzoek met 
een constructivistische benadering. Dergelijk onderzoek heeft veelal betrekking op een helder 
afgebakend en beperkt beleidsdomein, waarbij in de meeste geval-len een twee- of drietal coalities 
is te reconstrueren.646 Maar met behulp van het toegesneden analytische instrumentarium kan ik 
ook het complexe debat over de confectieproblematiek in de volle breedte, over de grenzen van 
beleidsdomeinen heen, belichten en zo de politiek-bestuurlijke en institutionele context van de 
confectieateliers op adequate wijze in beeld brengen. 
 In de tweede plaats stel ik vast dat in de empirische werkelijkheid ook verschillende 
combinaties van redeneringen voorkomen. Actoren blijken zo nu en dan in een pleidooi voor een 
specifieke oplossingsrichting gelijktijdig een welvaartseconomische redenering en een sociale-
structuurredenering te volgen. Dat verschijnsel doet geen afbreuk aan het analy-tische vermogen 
van het instrumentarium. Immers, de logica van de analyticus correspon-deert uiteraard niet 
noodzakelijk met de veeleer politieke ratio van de bij de problematiek betrokken actoren. De 
analyse in termen van ideaaltypische redeneringen blijkt prima te dienen om in de baaierd van 
argumentaties op de verschillende beleidsdomeinen de grote lijnen te traceren en hierbij markante 
parallellen en contrasten tussen de Nederlandse en de Britse casus bloot te leggen. Het is in dit 
verband van belang om een onderscheid te maken tussen een redenering enerzijds en een op een 
redenering geïnspireerde oplossingsrichting anderzijds. Men moet zich daarbij realiseren dat een 
op een welvaartseconomische redene-ring geïnspireerde suggestie ook merites kan hebben voor 
een actor die bevlogen is van een specifieke sociale-structuurredenering. 
In de derde plaats wijs ik op de noodzaak om een dergelijke analyse in termen van redene-ringen 
te contextualiseren. Het betrekken van de institutionele context op de handelings-theorieën, de 
redeneringen in het bijzonder, blijkt het inzicht aanzienlijk te verdiepen. Door de inwerking van 
de institutionele factor in de analyse te betrekken kan ik antwoord geven op de vraag waarom de 
ene redenering domineert over de andere redenering. In dit onder-zoek wordt duidelijk dat de 
dominante welvaartseconomisch georiënteerde aanpak van de confectieateliers vooral een 
                                                 
646 Zie bijv. Eberg 1997; Van Est 1999; Fischer & Forester 1993; Grin & Van de Graaf 1994; Hajer 1993; Hoppe 1993; 
Sabatier & Jenkins-Smith 1993. 
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toepassing is van bestaande classificaties en arrangementen. Bovendien kan die contextualisering 
de onderzoeker behoeden voor al te eenvoudige con-clusies. Immers, een oppervlakkige 
conclusie dat in Nederland een welvaartseconomische redenering domineert kan door middel van 
contextualisering leiden tot een meer diepgaan-de waarneming dat een welvaartseconomische 
nadruk op regelhandhaving nadrukkelijk samenhangt met een op een sociale-structuurredenering 
geïnspireerd en geïnstitutionali-seerd overlegmodel. 
 In de vierde plaats is het mijns inziens een goede keus geweest om de institutionele factor 
te destilleren uit het contrast met een andere casus. In die werkwijze beschouw ik vooral die 
institutionele karakteristieken van invloed op de handelingstheorieën en redene-ringen welke 
voortkomen uit de spiegeling aan een contrastcasus. Dat ook andere instituti-onele factoren van 
invloed (kunnen) zijn op de handelingstheorieën en redeneringen sluit ik daarmee niet uit. Maar 
op deze wijze heb ik me als onderzoeker kunnen behoeden voor de valkuil om op een te 
gedetailleerde wijze de werking van de institutionele factor te willen onderzoeken. De keuze om 
de Nederlandse ontwikkelingen te contrasteren met de Britse casus blijkt een gelukkige te zijn 
geweest. Immers, aan de hand van de spiegeling aan de institutionele context en de gevolgde 
redeneringen in de Britse casus kan ik op heldere wijze het markante van de Nederlandse casus 
belichten. Aan de hand van een andere con-trastcasus zou ik wellicht andere institutionele 
karakteristieken in beeld kunnen brengen. 
 In de vijfde plaats stel ik vast dat een uitweiding over de uitvoeringsdynamiek in de 
handhavingsinitiatieven van het CIT zeer zinvol is gebleken. Wanneer ik namelijk alleen de 
oplossingssuggesties en achterliggende redeneringen in beschouwing zou hebben genomen, zou 
het zicht ontbreken op de specifieke wijze waarop een welvaartseconomische redene-ring, met 
een nadruk op regelconformiteit en regelhandhaving, uitpakt in de empirische werkelijkheid. Een 
uitweiding over de CIT-initiatieven is voorts van belang omdat ze een cruciale rol hebben 
gespeeld in de teloorgang van de Amsterdamse confectieateliers. 
 Ten slotte, omdat het leeuwendeel van de confectieateliers uit de hoofdstad is ver-dwenen 
en het gecreëerde beleidsdomein voor de aanpak ervan goeddeels is onttakeld, ligt verder 
onderzoek naar de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen op dit beleidsterrein niet voor de 
hand. De inzichten die voortkomen uit het onderhavige onderzoek zouden een verdieping 
kunnen krijgen als onderzoek in vergelijkbare andere sectoren zou worden ver-richt. De 
participatie van ‘etnische’ en informele arbeidskrachten in bijvoorbeeld de horeca, het 
schoonmaakwezen, de land- en tuinbouw en de bloemenveiling is een publiek geheim.647 Boeiend 
zou het zijn om in de lijn van de in dit proefschrift gehanteerde analyse te bezien hoe de politiek 
met die thema’s omgaat. Ook zou het interessant zijn om de aanpak van de 
confectieproblematiek te contrasteren met de aanpak van informele bedrijvigheid in ‘witte’ 
sectoren, zoals de bouw en de voormalige Nederlandse garnalenpellerij. 
 

                                                 
647 Zie bijvoorbeeld Braam 1995; Kloosterman et al. 1997. 
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SUMMARY 
Politics, migrants and informal economy. 
Political and administrative developments in relation to the Amsterdam garment 
workshops, 1980-1997 
 
 
 
In the last two decades of the twentieth century, the Amsterdam garment industry underwent a 
remarkable transition. In the early 1980s, when the manufacture of clothing was being shifted on 
a massive scale from industrialised Western nations to low-wage countries, a few ethnic Turkish 
entrepreneurs in Amsterdam tried their luck at setting up small-scale garment workshops in 
premises throughout the city. Many others were to follow their successful example. These 
predominantly Turkish entrepreneurs moved into the market niche for the flexible production of 
fashionable clothing. The handful of garment manufacturers in the early 1980s burgeoned into a 
significant local industry. At its peak in the early 1990s, about one thousand garment workshops 
were active in the city, employing an estimated twenty thousand people. Virtually all such 
enterprises operated either wholly or partially in the informal economy. The ‘unauthorised 
practices’ employed by the industry were manifest – the massive involvement of illegal 
immigrants, the widespread evasion of taxes and national insurance contributions, and other 
violations of laws and regulations. Amsterdam local government adopted a policy of tolerating 
the workshops, welcoming the employment opportunities they created for migrants. 
 The fortunes of this booming business were to be short-lived. In 1993 the industry began 
a precipitous decline, triggered largely by measures imposed by the Dutch national government 
which effectively nullified Amsterdam’s toleration policy. Three to four years later, only a few 
dozen garment workshops were left in the city. 
 The primary focus in this book is not on the internal dynamics of the garment industry, 
but on the political, administrative and institutional context of its birth, expansion and demise. 
The research study I report on here was conducted to describe, analyse and explain the political 
and administrative developments that occurred in relation to the Amsterdam garment workshops 
during the period 1980-1997. I analyse the developments first in terms of the ‘belief systems’ held 
by the relevant actors, with a specific focus on political judgement at the political-ideological 
argumentation level. My attention then turns to the ways in which deeper-lying, established 
institutional notions, practices and arrangements bore upon these belief systems in relation to the 
sector. I bring the institutional factor into focus by contrasting the Dutch episode with the 
politics pursued towards garment workshops in two boroughs of London during the same 
period. 
 
 
 
Birth and demise of an ethnic minority industry sector 
 
Chapter 1 gives a general account of the political and administrative developments. Amsterdam 
local officials, faced with the problems of unemployment characteristic of the 1980s, showed 
themselves highly amenable to this new form of industry that provided work to thousands of 
ethnic minority residents. In the early 1990s, however, national-level politicians and government 
officials in The Hague launched a sweeping package of measures aimed at drastically curtailing 
the new economic dynamic unleashed in the Amsterdam workshops. One such measure involved 
‘hit-and-run raids’ carried out by the so-called Clothing Intervention Team (CIT), in which 
hundreds of illegal workers were detained. In the aftermath, employers also received fines as well 
as sizeable assessments for tax and national insurance arrears. As a partial consequence of the 
CIT raids, the number of garment workshops in Amsterdam was dramatically reduced. Four 
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hundred of the thousand were shut down in 1994, and by 1997 only a few dozen were still 
operating. The intriguing question here is why the Dutch government intervention took the form 
of a relentless cleansing operation, far more ferocious than the reactions to similar economic 
activities elsewhere in the world. 
 A literature review shows that existing research on ethnic minority entrepreneurship, 
underground economies and the institutional contexts of such activities does not provide 
adequate tools to shed light on the complex politics of how the Amsterdam garment workshops 
were brought under control. 
 
 
 
Theoretical framework and research questions 
 
In chapter 2 I construct a theoretical framework to systematically document the wide range of 
viewpoints expressed in the debate on the garment workshops issue, and to help understand the 
relationships between those views. I study political and administrative trends in terms of 
differing, competing, or even interacting belief systems. A belief system involves the totality of 
presumptions that underlie the actions of an actor in a concrete case (van de Graaf & Hoppe 
1989; Grin & van de Graaf 1994). Actors draw on their belief systems to assign meaning to facts 
and to construct interests, problems and solutions. To enable me to unravel the many different 
belief systems held by actors, I first introduce the model of four-layered political judgement 
proposed by Fischer (1980, 1995). In further elaborating on this framework, I formulate two 
ideal-typical lines of reasoning appropriate to the case example under study. These constitute two 
ideal-typical components of belief systems at the political-ideological argumentation level. The 
two ideal-typical reasonings enable me to categorise and interrelate the colourful array of 
problematisations and solution strategies that were put forward in the various policy domains 
that became involved in the garment industry issue. 
1. The first is a welfare economic reasoning. It views society as an interplay between utility-

maximising agents, and holds that government should intervene only when actors attempt to 
circumvent the rules. In such a case, government is seen as the actor best equipped to correct 
this ‘market imperfection’. The need for rule-compliant functioning is emphasised. 

2. The second is a social structure reasoning. It seeks a rearrangement of the existing societal 
relationships. Government can play an active role in achieving this. The present study 
elaborates two dimensions of the social structure reasoning: the class dimension and the 
dimension of political inclusion and exclusion. The latter refers here specifically to the inclusion or 
exclusion of members of the ethnic majority and legally and/or illegally resident ethnic 
minority populations. The concrete elaboration of social structure reasonings as used in this 
study involves these two dimensions in conjunction. 

a. The class-based reasoning focuses on enhancing the status of labour and/or small enterprise 
in relation to big business. This political-economic reasoning also has an antipode in which 
no such enhancement is sought. 

b. The reasoning pertaining to political inclusion or exclusion on grounds of ethnicity or 
residency status has three variants, in which: 

• ethnic majority and both legal and illegal ethnic minority residents are included; 
• ethnic majority and legal ethnic minority residents are included and illegal residents are 

excluded;  
• ethnic majority residents are included and both legal and illegal ethnic minority residents are 

excluded. 
 
This reasoning also has an antipode that devotes no attention to political inclusion or exclusion. 
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A second theoretical premise is that institutions in various spheres of society can impact upon 
belief systems and reasonings. These may include ‘classical political’ institutions that are part of 
the statutory, organic or constitutional framework of society, institutions dealing with 
immigration and incorporation, labour market institutions, welfare state institutions, and the 
institutionalised relationships between government and socioeconomic interest groups. The 
institutional factor takes on concrete form here only in juxtaposition with the London situation. 
 A third group of theoretical notions relates to the implementation of policy. The work of 
implementation theorists has shown that policy is ‘made’ not only by central government bodies 
but also at the more local levels of public administration, where formulated policy is translated 
into practical actions. A characteristic phenomenon amongst professionals at the lowest levels of 
the administrative hierarchy – the so-called street-level bureaucrats – is that, without deliberately 
trying to obstruct the centrally defined policies, they feel constrained to develop routines and 
simplifications in order to adequately cope with their complex duties (Lipsky 1980). One 
consequence of such routines is that policy practice may have significantly different repercussions 
than what was intended in the planning phase. I apply here concepts from implementation theory 
to analyse the enforcement initiatives undertaken by the Clothing Intervention Team (CIT). 
 
These three theoretical approaches result in three research questions: 
1. Which belief systems, and in particular which ideal-typical lines of reasoning, characterised 

the political and administrative developments in relation to the Amsterdam garment 
workshops in the 1980-1997 period? 

2. What influences did the institutional factor have on the different belief systems, and in 
particular on the ideal-typical reasonings? 

3. What implementation practices characterised the enforcement initiatives of the Clothing 
Intervention Team (CIT)? 

 
 
 
Solution strategies and ideal-typical lines of reasoning in the garment workshops 
issue 
 
Chapters 3 to 6 address the first research question. They analyse the political and administrative 
developments relating to the garment workshops in terms of belief systems and ideal-typical 
reasonings. Many different actors made widely varied suggestions over the years on how to 
approach the garment issue. I document here a broad array of suggestions made during three 
separate time frames within the 1980-1997 period. I trace the arguments made in the debate to 
the underlying reasonings, and I identify those suggestions that became translated into concrete 
policy initiatives. 
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The analysis reveals how a social structure reasoning gave way to a welfare economic one. From 
1983 to 1993, a policy of toleration (gedogen) predominated in the Amsterdam local policy arena 
with respect to the booming garment industry. ‘Toleration’ is practised in a given context when 
the authorities deliberately refrain from enforcing or stepping up the enforcement of certain 
regulations. In this case, the industry was tolerated in order to promote employment 
opportunities for ethnic minority Amsterdam residents, whether legal or illegal. Thus, the 
approach was inspired by a social structure reasoning. It sought to improve the status of small 
ethnic minority entrepreneurs and their employees, without excluding either illegal or legal 
migrant city dwellers. The toleration policy was a specifically local affair. 
 By the end of the 1980s, the garment workshops had come under a strong welfare 
economic spotlight. Welfare economic reasonings were particularly manifest in the ways that 
problems and solutions were framed during the third Lubbers government (1989-1994), a 
coalition of Christian Democrats and Social Democrats. By early 1993, the drive against ‘market 
imperfection in the garment sector’ had begun in earnest, supported by a broad national-level 
coalition made up of the (joint labour and management) Trade Council for the Garment Industry 
(VCI), the third Lubbers cabinet, a parliamentary majority, an interministerial team set up to 
combat garment industry fraud, the labour inspectorate (DIA), the Industrial Insurance 
Administration Office (GAK) and the Tax Department. This coalition was dominated by a 
welfare economic reasoning holding that rule violations must be combated as ‘market failure’ and 
that this was a task for government. In broad circles, the idea took root that bona fide employers 
were being victimised by unfair competition from disreputable colleagues. The employing of 
illegal workers was expressly portrayed as distortion of competition. This enabled politicians to 
avoid having the exclusion of illegal residents being highlighted as a topic of public debate. A 
variety of measures were introduced, the most sensational of which were the frequent CIT raids. 
As these raids also implied criminal prosecution and penalty procedures, the campaign dealt 
telling blows to the garment workshop employers, who were operating partly or fully in the 
informal economy. It put a drastic end to Amsterdam’s toleration policy. 
 From the moment that this broad welfare economics-based coalition reached maturity in 
the early 1990s, its insistence on rule-compliant market functioning overtrumped virtually all 
other suggestions that were offered which drew on any variant of a social structure reasoning. 
Suggestions of the latter type that I identified in the debate included the following (with variants 
of reasonings in brackets): 
• temporary moratorium on raids and inspections, temporary or permanent legalisation, 

creation of a garment entrepreneurs’ support desk, establishment of a free production zone 
(status enhancement for labour or small enterprise in relation to big business; inclusion of 
both ethnic majority and legal and illegal ethnic minority residents); 

• a training project proposed by the Trade Council, national-level stimulation of ethnic minority 
entrepreneurship, local authority support for small business accommodation (status 
enhancement for labour or small enterprise; inclusion of ethnic majority and legal ethnic 
minority residents, exclusion of illegal residents); 

• a ‘deregulation’ or ‘opportunities’ zone, a labour pool, mandatory domestic-market 
contracting, local authority guarantees for tax withholdings and national insurance 
contributions (status enhancement for labour or small enterprise; no attention to inclusion or 
exclusion); 

• sectoral support initiatives from the national Ministry of Economic Affairs, stimulation of 
employment flexibility, reduction of the minimum wage rate or the lowest collectively 
negotiated wage scales (focus neither on status enhancement for labour or small enterprise 
nor on inclusion or exclusion). 
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A mere three cases were identified in which a social structure reasoning underlay policies that 
were actually implemented: the Amsterdam toleration policy from 1983-1993 (status 
enhancement for labour or small enterprise; inclusion of both ethnic majority and legal and illegal 
ethnic minority residents); a policy to deter illegal immigrants; and a special job placement project 
run by the employment office (status enhancement for labour or small enterprise; inclusion of 
ethnic majority and legal ethnic minority residents, exclusion of illegal residents). 
 No other variants of social structure reasonings were encountered in empirical reality. 
 
 
 
The influence of institutions on the adopted lines of reasoning 
 
Chapters 7 and 8 focus on the second research question, on the influence of the institutional 
context. I contrast the Dutch case example with the British one, making it possible to deduce the 
action of the institutional factor. I describe first how British politicians and public officials dealt 
with the garment workshops operating in the London boroughs of Hackney and Haringey, and I 
identify which lines of reasoning underlay the policies they pursued. 
 The contrast with the British case example laid bare several distinguishing features of the 
reasonings adopted in the Dutch case. Three of these were especially significant. First, the broad 
support enjoyed by the Dutch welfare economics line of reasoning is curious; welfare economic 
reasonings were hardly applied at all in Britain. Second, in the Dutch case most suggestions that 
were accompanied by social structure reasonings were aimed at rule-compliant functioning. 
Third, if Dutch firms wished to receive institutional support, they were required to operate 
according to the rules. In Britain, support was accorded to firms without considering whether 
they were formal or informal in nature. Poor working conditions did receive attention. Little heed 
was paid to issues of illegal workers or tax evasion. 
 The juxtaposition of the two cases further brought to light which institutional 
characteristics influenced the reasonings applied in the Dutch case. This clarified why welfare 
economically oriented strategies, which refused to accept any violation of rules, prevailed over the 
Amsterdam toleration policy and over all other proposed solutions that drew on social structure 
reasonings. These explanations are discussed further in chapter 10. 
 
The conclusion is that when the ‘new’ issue of the Amsterdam garment workshops arose, it was 
tackled to a great extent by applying successful classifications, arrangements and practices that 
had been designed for use in other policy areas, as I will now illustrate.  
 
Enforcement of anti-fraud arrangements 
 
First of all, existing arrangements for combating fraud, including the corresponding 
classifications, were applied without further justification in addressing the unorthodox practices 
in the workshops. The issue of the garment workshops was also promptly defined using 
terminology from the Liability of Subcontractors Act of 1982, which had further extended the 
vicarious liability for tax and national insurance payments in order to curb the practices of labour 
brokers in the construction industry. In 1994 the jurisdiction of this law was extended to include 
the garment sector. 



 274

Use of institutions created for immigration and incorporation policy 
 
Second, a number of institutionalised notions, practices and arrangements relating to immigration 
and incorporation policy were directly influential on the emergence and the ultimate scope of the 
welfare economic approach to the workshops. One characteristic of the existing Dutch 
‘minorities policy’, for example, was that it had been linked from the start to a restrictive 
immigrant admission policy. People active in the Dutch minorities policy arena at the national 
level simply allowed the garment industry clampdown to take its course, despite the fact that both 
legal and illegal migrant entrepreneurs and workers were severely affected. Pointing to the rule 
violations and the employment of illegal labour in the workshops, policy officers preferred to 
devote their efforts to facilitation and empowerment activities that were easier to ‘score’ with. 
Additional factors of a broadly institutional nature also smoothed the way for the clampdown. 
These included the practices existing since the late 1970s to curtail illegal labour and illegal 
immigration, the virtual absence of taboos in the 1990s against making a problem of illegal 
immigrants, and the fact that solidarity protests failed to materialise in the Amsterdam citizenry 
against the detention of so many illegal local residents. 
 
Impact of corporatist arrangements 
 
In the third place, several firmly established corporatist arrangements in the field of labour 
relations contributed to the ascendancy of the welfare economic reasoning in connection with the 
garment workshops. A characteristic trait of the Dutch corporatist system is that employers’ and 
employees’ organisations are in continuous consultation as ‘social partners’ over socioeconomic 
matters; in most cases, national-level government is involved as well. It is a tradition referred to 
in the public administration literature as policy concertation. In the garment industry clampdown, the 
Dutch social partners joined together with several different national government bodies to form 
the core of the broad welfare economic coalition that led the drive against fraud and unfair 
competition in the garment sector. One corporatist arrangement that encouraged the dominance 
of welfare economic reasonings was the central regulation of terms of employment. The Dutch 
system operates on the basis of nationwide collective bargaining agreements (CAOs) for each 
branch of industry. Once concluded, CAOs are declared binding by the Minister of Social 
Affairs, thereby extending their applicability to all unorganised firms in the industry. Compliance 
with CAOs and the correction of abuses in labour conditions are automatically construed in 
welfare economic enforcement terms by both the social partners and the state. This made it 
irrelevant that the Amsterdam garment workshops had a low degree of organisation. 
 Other corporatist factors that contributed to the broad base of support for the welfare 
economically inspired crackdown were: the ingrained belief within the system that it was essential 
to combat unauthorised firms; the curious collaboration between corporatist governing structures 
in the production, wholesale and retail sectors which normally operated independently; an explicit 
distinction between insiders and outsiders, reflected in practices such as the exclusion of 
employers and employees in the informal economy from the official employers’ association and 
trade unions; and the nationwide character of the corporatist arrangements, which hampered the 
development of variant forms of ‘local corporatism’. 
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Central government control of the enforcement initiatives 
 
In the fourth place, the fact that the central government in The Hague led the drive to enforce 
the regulations was also instrumental in establishing the dominance of the welfare economic 
reasoning in the Amsterdam policy arena. It was the Minister of Justice himself who spurred the 
investigation and prosecution initiatives through his direct line of authority to the Amsterdam 
public prosecutions department. He thus put an end to the policy of toleration in the ‘Republic of 
Amsterdam’. 
 
The institutional analysis shows that the Dutch strategy to address the ‘new’ constellation of 
problems arising from the garment workshops consisted almost entirely of practices and 
arrangements that already existed within a strongly compartmentalised and fragmented policy 
landscape. The ‘issue-specific’ policy area for dealing with the workshops was created in the 
format of existing institutionalised policies. And this gave full latitude to the welfare economic 
insistence on rule compliance and enforcement. 
 
 
 
The specific dynamics of the enforcement initiatives 
 
Chapter 9 investigates the third research question on how the policy approach was implemented. 
In the spirit of the widely prevalent welfare economic reasoning, the Clothing Intervention Team 
(CIT) was set up in 1993. It implemented the decision to enforce the regulations with respect to 
the Amsterdam garment workshops. However, the practices it adopted in doing so acquired their 
own specific dynamic. The most visible of these practices were the increase in inspections and 
raids, the explicit focus on illegal employment, and the singling out of this one offence for 
intensive investigation, prosecution and punishment. Through these and other implementation 
practices, the street-level bureaucrats of the CIT attempted to make the corrective and deterrent 
effects of their actions as decisive as possible, given their limited powers and capacity. The 
actions of the CIT were probably decisive in the virtual disappearance of this ethnic minority 
industry from Amsterdam. 
 
 
 
Absence of a broadly supported policy alternative 
 
Chapter 10 reviews the conclusions reached so far about the policy suggestions and the ideal-
typical reasonings behind them, the influence of institutions and the dynamics of enforcement 
initiatives. This concluding chapter also examines more closely the disunity among the 
protagonists of social structure reasonings. 
 The realisation of a broadly based social structure coalition was hampered not only by the 
welfare economically oriented ‘policy currents’ prevalent in ‘other’ areas (such as anti-fraud policy 
and immigration and incorporation policy). The internal fragmentation amongst the proponents 
of a social structure reasoning also hindered them from formulating an alternative policy proposal 
that could count on a broad base of support. One crucial obstacle to social structure coalition 
formation lay in the divisions between social democratic actors. On the issue of altering the 
relative status of labour or small enterprise vis-à-vis big business, they supported different 
variants of the reasonings. They also took different stances on the need to enforce regulations. 
The social democratic mayor and the responsible executive councillor in Amsterdam, for 
example, advocated toleration of the workshops; the social democratic trade union federation 
swung from an appeal for legalisation of the illegal workers to a standpoint in support of a 
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clampdown on unfair competition; and the national-level social democrats, once they had entered 
government, argued for fighting fraud. Social democratically oriented actors could not reach 
agreement on any straightforward framing of the problem and its solutions that could be couched 
in social structure terms. Because the disunity amongst social democrats was also not 
compensated for by wide agreement on an alternative social structure vision, no broad coalition 
based on a social structure reasoning came about. 
 Standpoints in favour of tolerating unorthodox practices can be interpreted as arguments 
opposing the strict enforcement of rules. But toleration can also be a practical compromise 
between a welfare economic and social structure reasoning. One could argue for toleration, or 
selective exemption from enforcement, as an essential lubricant needed to adapt the machinery of 
regulation to the stubborn realities of society. But instead of undertaking serious steps to form a 
‘countercoalition’ or to pressure the enforcement coalition into negotiating a compromise, local 
government officials procrastinated and failed to anticipate the severity of the central government 
crackdown. Isolated in its policy of toleration, Amsterdam local government effectively sidelined 
itself in the fray. 
 
 
 
The social structure background of a welfare economic reasoning 
 
The final chapter also re-examines the contrasts between the British and Dutch case examples to 
draw further conclusions about the specific characteristics of the Dutch belief systems, and the 
reasonings in particular. Similarities between the two countries also emerged from the data. 
During the 1980s, both countries had seen a significantly stronger emphasis on the market 
mechanism, together with growing appeals for a modest role for government. Welfare economic 
reasoning was recognisable within this standpoint in both countries, although the British 
government explicitly interlarded its welfare economic reasonings with elements from a social 
structure reasoning – one which favoured capital above labour. A further similarity was that a 
social structure line of reasoning – one aimed at enhancing the status of labour, either legal or 
illegal – predominated in the local policy arenas in both of the cities studied, specifically in the 
Greater London Council, the local authorities of Hackney and Haringey, and the Amsterdam city 
government. At first sight, then, the prevailing reasonings show considerable parallels. But when 
these are examined more closely and placed in the context of their respective institutional 
frameworks, some major distinctions emerge. 
 In the British case, the two reasonings stood in virtual isolation from one another. They 
reflected two radically different worlds between which few connections existed. The national-
level welfare economic reasoning and the ‘pro-capital’ social structure reasoning resulted above 
all in a laissez-faire attitude towards economic activity and its management. A nationwide climate 
like this did, however, offer some leeway for local social structure initiatives. In the Dutch case, 
by contrast, the national- and local-level reasonings were linked. To understand this contrast, one 
must delve more deeply into the policy styles in the two countries. 
 In the British system, ‘deontological’ policy, based on an ethics of duty, is generally 
pursued on an ad hoc basis taking a practical approach. The underlying influence is the classical 
liberal ideology, which holds that the dynamic of society derives from individual private actors, 
and that government should act only in facilitative and corrective ways. In comparison with 
Dutch policy practice, few things are organised and regulated. ‘Visionary’ policy is virtually 
unheard of. 
 The Dutch consensus model (sometimes referred to as the ‘polder model’) is generally 
characterised by ‘teleological,’ goal-directed policy, which is pursued in a broad-scale, 
institutionalised pattern of policy concertation and consultation. This policy tradition can be 
shown to have explicitly social structure origins. In the concertation system, goals are set by 
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negotiation, and so are the ways and means of achieving them. A great deal of consultation, 
planning and organisation goes on. In such a situation where various parties negotiate intensively 
and conclude agreements about ‘visionary’ policy, it goes without saying that the crowning touch 
will be a forceful insistence on enforcement of the rules that the parties have agreed to. What has 
been fixed in negotiation cannot be deviated from, unless new standpoints are adopted later in 
the organised consultations. The dominant welfare economic reasoning seen in the Dutch 
example thus lies squarely in the realm of enforcement; and regulation and policy, as well as 
enforcement, draw their ultimate inspiration from a comprehensive social structure reasoning. 
‘Neglect’ of the enforcement machinery, as seen in the British system, is therefore absolutely 
inconceivable in the Dutch context. 
 A classic illustration of the concertative, goal-directed Dutch regulative system can be 
seen in the episode in which the social partners, under threat of government intervention, took 
decided measures to confront the economic recession of the early 1980s. In the historic 
Wassenaar Accord of 1982, they agreed on a plan to reduce unemployment and restore the 
competitive strength of Dutch business. Also characteristic of the Dutch policy style is the way 
that government spending cuts were actively implemented under the name of combating fraud in 
social welfare arrangements – in order to avoid having to tamper with the arrangements 
themselves. Dutch minorities policy forms another illustration of a concertative, goal-directed 
and regulative ‘emancipation’ policy. Since the early 1980s, policymakers in the minorities arena 
have been targeting specific ethnic minority groups for government support. Once a group 
appears to have achieved a sufficient degree of equity, it no longer qualifies for further policy 
measures. Within the same minorities policy framework, initiatives are developed to promote 
‘ethnic entrepreneurship’. Here, too, policymakers set their sights on an explicit goal – to activate 
more ethnic minority residents into competent, flexible entrepreneurs. It goes without saying, of 
course, that they are to operate in ways consistent with the collectively negotiated agreements. 
 This is the way the Dutch organise their society, and within this organisational framework 
they continually conceptualise ‘improved’ scenarios for the future. This organising, planning and 
regulation has a necessary capstone: the insistence on holding the collectively charted course. In 
such a context, it is difficult to respond to unexpected surges of social dynamism such as the 
emergence of the Amsterdam garment industry in any other way than by enforcing existing rules 
As I have shown, the approach to the Amsterdam garment workshops was planned and 
implemented by applying already existent welfare economically oriented arrangements. I conclude 
that the Netherlands lost a significant branch of industry as a partial consequence of the welfare 
economics-based enforcement policy in this concertation-based interventionist state – whereas 
no such loss occurred in Britain. The dynamic of the garment workshops ultimately proved 
incompatible with the strictly delineated path envisaged by institutionalised Dutch society. The 
demise of the garment industry makes it painfully clear that the emphasis on organisation, 
consultation and rules also works counterproductively. 
 Critical analysis of the dominant welfare economic reasoning that became visible in the 
Dutch case example is of the utmost importance. In contrast to the prevailing British system, the 
Dutch consensus model has been seen to reflect a deeply anchored constellation of social 
structure reasonings, in which the welfare economic insistence on rule compliance and 
enforcement is an instrumental, but inseparable component. That is why, in the Dutch policy 
context, the welfare economically inspired approach is defended by so many social democrats. 
 
 
 
Application of the theoretical notions 
 
Chapter 10 concludes by reviewing the theoretical notions developed here and the approach 
adopted in the study. I believe these have proven their value in several ways: 
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1. The political and administrative developments surrounding the Amsterdam garment 
workshops were highly complex, especially because a new policy area of temporary duration 
was created amidst a strongly compartmentalised and fragmented policy landscape. To deal 
with this perspectival complexity over a range of policy domains, I developed a set of analytic 
instruments that was at once abstract and focused. It was abstract in that the ideal-typical 
lines of reasoning I distinguished enabled me to transcend the specific perspectives and 
positions that prevailed in the various policy domains. It was focused in that the reasonings 
were well suited for analysing the problem-framing process as it occurred in relation to 
economic activities. To make that possible, I included in the social structure reasoning several 
variants that highlighted both the class dimension and the ethnic dimension of the political 
debate – both of which represented highly pertinent themes in the political struggle 
surrounding the Amsterdam garment workshops. Because the content of my social structure 
variants is easily adaptable, I believe the instruments can be applied in studying belief systems 
in many other socioeconomic areas. My analysis in terms of belief systems and reasonings is 
also in line with other public administration research using a constructivist approach. Much 
such research applies to limited and clearly defined policy domains. However, as seen here, 
the specifically designed analytic approach in the present study has enabled me to transcend 
the boundaries of policy domains to elucidate the complex debate on the garment issue. This 
has produced a very adequate picture of the political, administrative and institutional context 
surrounding the Amsterdam garment industry. 

2. Different combinations of reasonings occurred in empirical reality. In urging a particular 
strategy for resolving the problem, actors were sometimes seen to follow a welfare economic 
and a social structure reasoning at the same time. That does not detract from the analytic 
power of the instruments. It proved highly effective for tracing the important strands in the 
confusion of standpoints put forward in the various policy domains, and for bringing to light 
remarkable parallels and contrasts between the Dutch and the British cases. It is important 
here to distinguish between a line of reasoning per se and a solution strategy inspired by that 
line of reasoning. One must also bear in mind that suggestions inspired by a welfare 
economic reasoning could also benefit actors who draw their inspiration from a particular 
social structure reasoning. 

3. It is essential to contextualise an analysis like this which bases itself on reasonings. By 
bringing to light how the institutional context influenced the belief systems and reasonings, I 
was able to show why one reasoning gained ascendancy over another. This study has 
demonstrated how the dominant welfare economic approach to the garment workshops, with 
its emphasis on rule enforcement, was primarily an application of institutionalised 
classifications and arrangements. Contextualisation also helped to uncover the fact that the 
welfare economic insistence on rule compliance and enforcement was closely linked to an 
institutionalised consultative model inspired by a social structure line of reasoning. 

4. Deducing the institutional factor by juxtaposing different case examples proved an effective 
means of protecting the researcher from the pitfalls of studying institutional influences in 
excessive detail. The distinguishing features of the Dutch debate and approach came through 
vividly in the contrast with the British example. A different contrast case might have 
highlighted other institutional characteristics. 

5. Extending the study to cover the implementation dynamic in the enforcement initiatives of 
the Clothing Intervention Team (CIT), which were decisive in the demise of the Amsterdam 
garment workshops, proved extremely worthwhile. In and of themselves, the suggested 
solutions, the underlying reasonings and the institutional arrangements did not explain the 
specific, vehement way that a welfare economic reasoning emphasising rule compliance and 
enforcement came to be expressed in empirical reality.  

6. The insights created by the present study can be further refined by researching comparable 
sectors. It is a public secret that sectors such as catering, cleaning, agriculture, horticulture and 
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the flower industry employ many migrant and informal workers. The analytic approach 
employed in the present study could produce penetrating insights into the ways that 
politicians and administrators respond to such issues. It would also be interesting to contrast 
the Dutch approach to the garment workshops with the approaches taken to informal 
economic activities in predominantly ‘white’ sectors like the construction industry. 
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BIJLAGE 1 
Bronnenoverzicht Nederlandse casus 
 
 
 
1. Documentenstudie 
• Relevante Kamerstukken, nota’s, adviezen, rapporten. 
• Artikelen en berichten uit week- en dagbladen (met name de Volkskrant, NRC Handelsblad en Het 

Parool). 
 
2. Observatie en verslaglegging 
1. Conferentie Confectieproblematiek Amsterdam, Mozes en Aäronkerk te Amsterdam d.d. 01-11-1994. 
2. Commissievergadering Economische Zaken, Gemeente Amsterdam d.d. 13-12-1994. 
3. Raadsvergadering d.d. 11-01-1995, Economische Zaken; vergelijk verslaglegging Rapportage van 

Burgemeester en Wethouders van 2 januari 1995, tevens preadvies op de nota van het Raadslid 
Hulsman (nr. 88 van 1994), getiteld: Actieplan sanering confectieateliers (gemeenteblad afd. 1, nr. 30). 

4. Demonstratie te Den Haag van illegale confectiearbeiders uit Amsterdam d.d. 24-01-1995. 
5. Zittingen economische politierechter d.d. 20-10-1995, 07-11-1995 en 05-12-1995. 
6. Eendaagse participatie als ‘hulpje’ in het confectieatelier waar collega-onderzoeker F. Reil 

participerend observeert (zie Reil & Korver 2001). 
7. Bijwonen van drie vergaderingen van het Schone Kleren Overleg voorjaar 1995. 
 
3. Dossieronderzoek 
1. Bestudering van 32 dossiers over Amsterdamse confectionairs die dienen voor de economische 

politierechter te Amsterdam. 
2. Bestudering maandverslagen van het Coördinatie-team loonconfectie (Confectie-interventie-team). 
3. Bestudering dossier ambtelijke stukken inzake de confectieproblematiek van de afdeling Econo-

mische Zaken van de gemeente Amsterdam. 
 
4. Informanten 
4a. Haags circuit 
1. dhr. G.J. Veerman, beleidsmedewerker ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht d.d. 04-07-

1995. 
2. mw. M.E.H. Janssen, beleidsmedewerker ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht d.d. 25-

10-1995. 
3. mw. M.E.H. Janssen, beleidsmedewerker ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht en mw. 

D.L.V. van Rijnen, Stafbureau Algemene Beleidszaken OM d.d. 29-11-1995. 
4. dhr. Ch. van Vondelen, ‘veldmedewerker’ Loontechnische Dienst, Dienst Inspectie Arbeids-

verhoudingen, vervolgens beleidsmedewerker I-SZW op het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid d.d. 20-11-1995. 

5. dhr. H. Van Zuthem, medewerker Inspraakorgaan Turken d.d. 11-09-1995. 
6. mw. E. ter Veld, voormalig staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1989-1993 d.d. 15-12-

1999. 
7. dhr. H. Molleman, voormalig directeur Directie Coördinatie Minderhedenbeleid tot in 1991, ministerie 

van Binnenlandse Zaken, telefonisch gesprek d.d. 28-01-1997. 
8. dhr. H. Fernandez Mendes, voormalig directeur Directie Coördinatie Integratie Minderheden-beleid in 

de periode 1991-2000, antwoord per e-mail d.d. 13-06-02. 
4b. Amsterdams circuit 
9. dhr. P. Jonker, wethouder Sociale Zaken en coördineren wethouder Minderhedenbeleid Amster-dam 

1982-1986; wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coördinerend wethouder 
Minderhedenbeleid Amsterdam 1986-1990; wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid en 
coördinerend wethouder Minderhedenbeleid Amsterdam 1990-1994, d.d. 09-05-1996. 

10. mw. R. Schmidt, beleidsmedewerker Economische Zaken Amsterdam d.d. 19-01-1995 en tele-fonisch 
gesprek d.d. 07-09-1995. 

11. dhr. N. Kamphorst, beleidsmedewerker Economische Zaken, Amsterdam d.d. 31-01-1997. 
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12. mw. W. Hiskemuller, beleidsmedewerker Economische Zaken, Stadsdeel De Pijp, Amsterdam d.d. 22-
06-1995. 

13. dhr. R. Weij, manager sector klantencontacten, Energiebedrijf Amsterdam (EBA) d.d. 11-12-1995. 
14. dhr. H.R. Zijlstra (EBA klantencontacten, districtskantoor West), dhr. F. Korlevink (EBA invordering 

en fraude, districtskantoor West en EBA participant in het CIT) en dhr. J. Bijlmer (EBA, 
klantencontacten, districtskantoor Zuid) d.d. 29-01-1996. 

15. dhr. E. van Thijn, voormalig burgemeester van Amsterdam 1982-1993 d.d. 20-03-2000. 
4c. Confectie Interventie Team 
16. mw. M.J.A. van Zwieteren, officier van justitie, Openbaar Ministerie Amsterdam d.d. 02-08-1995. 
17. dhr. R. Tentij, inspecteur Inspectiedienst SZW, Regio Noordwest, tevens coördinator werk-

zaamheden Confectie Interventie Team 1993-1997 d.d. 27-06-1995; telefonisch gesprek d.d. 11-06-02. 
4d. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de confectiesector 
18. dhr. L.J. Tap, Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen Fenecon, World Fashion 

Centre, Amsterdam d.d. 24-10-1995. 
19. mw. C. Hofman, adjunct-directeur Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen Fenecon, 

directeur Vakraad voor de Confectie-industrie d.d. 18-02-2000. 
20. dhr. J.J. Fokke, secretaris van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel d.d. 03-04-2000. 
21. dhr. W.L. Verstraeten, voormalig bondsbestuurder voor de Industriebond FNV 1979-1992, 

bestuurslid en roulerend voorzitter van de Vakraad voor de Confectie-industrie d.d. 02-03-2000. 
4e. Arbeidsvoorziening 
22. dhr. P. Ponten, directeur Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West, accounthouder confectie-industrie 

d.d. 26-10-1995. 
23. dhr. C. Pot, voormalig directeur RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland, en P. Ponten, voormalig 

directeur Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 21-03-1997. 
24. dhr. J.S. van Eijkern, consulent Arbeidsbureau Amsterdam Oud-West d.d. 09-07-1996. 
25. dhr. P. Bolluyt, voormalig projectcoördinator loonconfectieteam arbeidsvoorziening d.d. 20-08-1996. 
26. mw. V. Vos, voormalig medewerkster loonconfectieteam Arbeidsvoorziening d.d. 12-07-1996. 
27. dhr. P.M. van Zanten, medewerker juridische zaken, RBA, regio Zuidelijk Noord-Holland d.d. 19-09-

1996. 
4f. Confectieproductie en -handel Amsterdam 
28. dhr. M. Ayranci, loonconfectionair en sinds 1988 woordvoerder van Turkse werkgevers in de 

confectie-industrie d.d. 10-06-1996. 
29. drie medewerkers van een fourniturenhandel ten behoeve van de Turkse loonconfectie d.d. 14-12-

1994. 
30. een loonconfectionair, tevens beheerder van winkel, in Amsterdam-Oost d.d. 14-11-1994. 
31. een loonconfectionair in Amsterdam-Sloterdijk d.d. 01-02-1995. 
32. een confectieproducent in Badhoevedorp d.d. 15-11-1995. 
4g. Overig 
33. L. Burger, auteur van doctoraalscriptie over de loonconfectie-industrie d.d. 10-06-1996. 
 
5. Literatuurstudie 
• Zie ‘Geraadpleegde literatuur’. 
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BIJLAGE 2 
Bronnenoverzicht Britse casus 
 
 
 
1. Informanten 
1a. Academisch circuit 
1. mw. F. Anthias (prof.), University of Greenwich d.d. 12-11-1997. 
2. dhr. G.A. Barrett en dhr. D. McEvoy (prof), John Moores University, Liverpool d.d. 04-12-1997. 
3. mw. A. Basu, University of Reading d.d. 18-11-1997. 
4. dhr. J. Eade, Roehampton Institute London, University of Surrey d.d. 19-11-1997. 
5. dhr. M. Fenton, Local Economy Policy Unit, South Bank University, Londen d.d. 08-10-1997. 
6. dhr. H. Goulbourne (prof.), Chettenham and Gloucester College of Higher Education d.d. 25-11-1997. 
7. dhr. P. Panayiotopoulos, Centre for Development Studies, University of Swansea d.d. 24/25-10-1997. 
8. dhr. S. Saggar, Government Department of Political Studies, University of London, Queen Mary and 

Westfield College d.d. 15-10-1997. 
9. dhr. P. Totterdill (prof.) en mw. L. Oxborrow, Nottingham Trent University, Work & Technology, 

Nottingham d.d. 21-11-1997. 
10. dhr. S. Virdee, Policy Studies Institute, Londen d.d. 14-10-1997. 
1b. Nationaal beleidscircuit 
11. mw. J. Hankins, Objective 2 Development Manager, East London & the Lee Valley Training & 

Enterprise Councils, European Unit, Government Office for London, Londen d.d. 03-12-1997. 
12. dhr. K. Inglis, Department of Trade and Industry, Textiles, Clothing & Footwear Unit, Londen d.d. 12-

11-1997. 
1c. Beleidscircuit van de Greater London Council 
13. mw. dr. I. Bruegel, voormalig economisch adviseur, Head of Employment and Welfare Unit, binnen 

Industry and Employment Section in the Greater London Council, thans reader in Urban Policy aan 
South Bank University, Londen d.d. 10-12-1997. 

14. mw. T. Hayter, Oxford, voormalig medewerkster Greater London Council en Greater London 
Enterprise Board d.d. 19-12-1997. 

1d. Beleidscircuit in de Borough of Hackney 
15. dhr. A. Attfield, beleidsmedewerker Dalston City Partnership, Hackney d.d. 30-10-1997. 
16. dhr. P. Brimson, Policy Analyst, Hackney Town Hall, Regeneration & Partnership Unit d.d. 17-12-1997. 
17. dhr. M. Crook, Economic Policy Analyst, Hackney Town Hall, Central Policy Unit, Strategic Policy & 

Regeneration Division d.d. 13-10-1997. 
18. mw. L. Fenton, Hackney Town Hall, Strategic development regeneration, Regeneration & Partnership 

Unit d.d. 17-12-1997. 
19. mw. Genny Fernandes, Policy Analyst, Hackney Town Hall Regeneration & Partnership Unit d.d. 11-11-

1997. 
20. dhr. B. Hodge, Hackney Town Hall, voormalig beleidsmedewerker gespecialiseerd in de confectiesector 

in Hackney, in 1992-1997 initiatiefnemer Wick Business Centre te Hackney d.d. 24-11-1997. 
1e. Beleidscircuit in de Borough of Haringey: 
21. mw. N. Jackson, Head of Strategic Development, North London Training & Enterprise Council, Londen 

d.d. 16-12-1997. 
22. dhr. M. Levitt, projectleider ‘Cutting Edge’, Lee Valley Clothing Industry Business and Design Centre, 

Tottenham Hale, Londen d.d. 05-11-1997. 
23. dhr. P. Marsh, Haringey Council, Strategic Unit, Planning and Communications d.d. 20-11-1997. 
1f. Relevante werknemers- en werkgeversorganisaties: 
24. dhr. Z. Aksahin, voorzitter van de Textile Industry Development Association (TIDA) te Hackney d.d. 

01-12-1997. 
25. dhr. B. Hodge, Regional Industrial Organiser/Trade Group Secretary, Transport and General Workers 

Union (T&G), South East and East Anglia, Londen d.d. 08-12-1997. 
26. dhr. K. Jandu, Policy Officer, Equal Rights Department, Trade Union Congress, Londen d.d. 03-12-

1997. 
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27. dhr. G. Milios, adviseur midden- en kleinbedrijf, British Clothing Industry Association, Londen 
(eveneens voorzitter van voormalige Grieks-Cypriotische werkgeversorganisatie in de confectiesector 
DACA) d.d. 12-12-1997. 

1g. Overig: 
28. dhr. E. H. Cotter, Business Management Consultant, Executive Director, North London Business 

Development Agency d.d. 31-10-1997. 
29. dhr. J. Crook, Director Black Training & Enterprise Group, Londen d.d. 17-12-1997. 
30. dhr. D. Flynn, Joint Council for the Welfare of Immigrants d.d. 10-12-1997. 
31. dhr. A. Hawkins, Director of Policy and PR & dhr. R. England, Membership Executive, London 

Chamber of Commerce and Industry, Londen d.d. 11-11-1997. 
32. dhr. L. Johnson, ‘management and marketing consultant’ met kennis op het terrein van ‘business, 

marketing, the arts and cultural diversity’, Managing Director of Equator International, Londen d.d. 10-
11-1997. 

33. dhr. B. Kress, Colin Roach Centre, Hackney, Londen d.d. 09-12-1997. 
34. mw. M. Storkey & dhr. K. Folwell, London Research Centre, Londen d.d. 20-10-1997. 
35. dhr. P. Makhlouf, Hackney Law Centre, Londen d.d. 01-12-1997. 
36. dhr. A. Poddar, Commission for Racial Equality, Londen d.d. 18-11-1997. 
37. dhr. G. Shaw, Local Enterprise Agency, Londen d.d. 06-11-1997. 
38. dhr. A. Singh, consulent van Sia, The National Development Agency for the Black Voluntary Sector, 

Londen d.d. 28-11-1997. 
1h. Informanten in de Borough of Tower Hamlets en Islington: 
39. mw. J. Crumpton, beleidsmedewerker Tower Hamlets Council d.d. 04-12-1997. 
40. dhr. J. Gibb, Tower Hamlets Law Centre, Londen d.d. 26-11-1997. 
41. dhr. M. Goodmaker, Clothing Industries Advisor, London East Training and Enterprise Council d.d. 26-

11-1997. 
42. dhr. O. Ralph, Strategic Centre Race Equality Unit, Principal Policy Officer, Islington Town Hall, 

Londen d.d. 27-11-1997. 
 
2. Dossieronderzoek: 
• Bestudering dossier ambtelijke stukken inzake de confectieproblematiek van de afdeling Economische 

Zaken van Hackney. 
 
3. Documentenstudie: 
• Aan informanten en literatuur ontleende documenten en media-artikelen. 
• Raadpleging relevante documenten in de bibliotheken van de London School of Economics, het 

Roehampton Institute London en de South Bank University te Londen. 
• Raadpleging van enkele lokale bibliotheken in de boroughs. 
 
4. Literatuurstudie 
• Zie ‘Geraadpleegde literatuur’. 
 
5. Overig:  
• Bijwonen van studiedag ‘The role of Black and Ethnic Minority Communities and Businesses in Urban 

Regeneration’, georganiseerd door de Local Economy Policy Unit (LEPU) d.d. 02-12-1997 in het Policy 
Studies Institute te Londen. 
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BIJLAGE 3 
Gebruikte afkortingen 
 
 
 
AZ   Algemene Zaken 
BBC   British Broadcasting Corporation 
BCIA   British Clothing Industry Association 
BEA   Bureau voor Economische Argumentatie 
B. en W.  Burgemeester en Wethouders 
BTW   Bruto Toegevoegde Waarde 
CAO   Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CDA    Christen Democratisch Appel 
CIT   Confectie-interventieteam 
CMT-unit  Cut, Make and Trim unit 
CNV   Christelijk Nationaal Vakverbond 
DG   Directoraat-Generaal 
DIA    Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen 
DTI   Department of Trade and Industry 
D66   Democraten 66 
EBA   Energiebedrijf Amsterdam 
EDU   Economic Development Unit 
E(E)G   Europese (Economische) Gemeenschap 
EU   Europese Unie/European Union 
EZ   Economische Zaken 
Fenecon  Vereniging van Confectie- en Tricotage Ondernemingen 
FIOD   Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
FNV   Federatie Nederlandse Vakbeweging 
FPZ   Free production zone 
GAK   Gemeenschappelijk Administratiekantoor 
GATT   General Agreement on Tariffs and Trade 
GEB   Gemeentelijk Energiebedrijf 
GLC   Greater London Council 
GLEB   Greater London Enterprise Board 
GMB   General Municipal & Boilersmakers Union 
G-rekening  Geblokkeerde rekening 
GSD   Gemeentelijke Sociale Dienst 
ILO   International Labour Organisation 
IMES   Instituut voor Migratie- en Etnische Studies 
IND   Immigration and Nationality Department 
IOT   Inspraakorgaan Turken 
ISED   Immigration Services Enforcement Directorate 
ISMO   Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik 
I-SZW Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
LTD   Loontechnische Dienst 
MD-team  Multidisciplinaire team 
NLTEC  North-London Training & Enterprise Council  
NUTGW   National Union of Tailors and Garments Workers 
PvdA   Partij van de Arbeid 
RBA   Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
SKIKA   Solidariteitskomitee Illegale Konfectie Arbeiders 



 300

SP   Socialistische Partij 
Sr.   Wetboek van Strafrecht 
SVR   Sociale Verzekeringsraad 
SZW   Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TEC   Training & Enterprise Councils 
TIDA   Textile Industry Development Association 
T&G   Transport and General Workers Union  
TUC   Trade Union Congress 
UK   United Kingdom 
Unie BLHP  Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel 
VAS   Vreemdelingen Administratiesysteem 
VAT   Value Added Tax 
VVD   Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
VCI   Vakraad voor de Confectie-industrie 
VGT   Vereniging van Grootwinkelbedrijven Textiel 
WABW   Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers 
WAV   Wet Arbeid Vreemdelingen 
WID   Wet op de Identificatieplicht 
WKA   Wet Ketenaansprakelijkheid 
 


