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Samenvatting

Achtergrond,. probleemstelling en opzet van het onderzoek

Vanaf oktober 1983 moeten ook secundaire migranten met een vestigings-
vergunning, evenals bv. migranten met een verblijfsvergunning, over een
zelfstandig inkomen van minimaal f 1.447,- beschikken indien zij hun huwe-
lijkspartner naar Nederland willen laten komen. De Tweede Kamer is (voor-
lopig) akkoord gegaan met deze zg. 1 oktober maatregel maar heeft hierbij te-
gelijkertijd verzocht om een een onderzoek naar de mogelijke effecten van
deze maatregel. Dit onderzoek is uiteindelijk verricht door het Wetenschappe-
lijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie.

Aan deze nieuwe beperking van de immigratie ligt een aantal overwegingen
ten grondslag. Meer algemeen zou de immigratie van bovenal de welhaast
kanslozen op de Nederlandse arbeidsmarkt verder beperkt moeten worden.
Dezen zouden ni. tot de structureel werklozen kunnen gaan behoren en zou-
den zodoende weer het te voeren minderhedenbeleid onder te zware druk
zetten.

Aan deze overwegingen ter beperking van immigratie in het kader van ge-
zinsvorming liggen weer een aantal aannamen ten grondslag. Zo is ervan uit-
gegaan dat het vooral vrouwen zouden zijn die hun man naar Nederland willen
laten komen. Bovendien laten de prognoses van het Sociaal-en Cultureel Plan-
bureau (SCP) zien dat gezinsvorming, huwelijk met daaraan gekoppeld de im-
migratie van de huwelijkspartners van secundaire migranten, een steeds
belangrijker deel zou gaan uitmaken van de traditionele gezinshereniging.
Ook geven deze prognoses aan dat het bij gezinsvorming om aanzienlijke aan-
tallen jongeren zou gaan. Naar schatting zouden in de periode 1982-1990 per
jaar gemiddeld zo'n 2.000 Turken en Marokkanen in het kader van gezinsvor-
ming in Nederland om toelating verzoeken.

De aankondiging van de maatregel heeft nogal wat stof doen opwaaien en
kritiek van diverse aard opgeroepen. Zo is geopperd dat bedoelde maatregel
strijdig zou zijn met een aantal wetten en internationale verdragen; een
kwestie die in dit onderzoekverslag overigens niet aan de orde komt. Daar-
naast is opgemerkt dat de maatregel de facto een verzwakking is van. de
rechtspositie van secundaire migranten met een vestigingsvergunning.
Voorts zou door deze maatregel een ongerechtvaardigd onderscheid tussen
primaire en secundaire migranten met een vestigingsvergunning worden
gemaakt. Ook werd wel gesteld dat door de maatregel een ongerechtvaardigd
onderscheid zou worden gemaakt tussen migranten en Nederlanders die een
huwelijkspartner uit het buitenland over willen laten komen. En tenslotte zou
de maatregel in de kring van betrokken migranten gevoelens van rechtsgelijk-
heid en rechtszekerheid aantasten.

Meer bepaald is in deze discussie ook de hoogte van het vereiste zelfstan-
dige inkomen aan de orde gesteld. Met name voor jongeren beneden de 23
jaar zou het onmogelijk zijn aan deze eis te voldoen. Zij zouden immers in de
regel een minimum jeugdloon verdienen. Voor werklozen zou het zelfs per
definitie onmogelijk zijn hun man- of vrouw naar Nederland te laten komen,
aangezien zij niet beschikken over een zelfstandig inkomen; uitkeringen uit de
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openbare kas, maar ook financiële steun van ouders e.d., worden nI. niet
erkend als vormen van een zelfstandig inkomen.

De hoogte van de financiële eis - de bijstandsnorm voor gehuwden - is
gekozen op grond van de overweging dat de kosten van gezinsvorming niet
moeten worden gedragen door de overheid maar door de migranten zelf. Zo-
doende wil men voorkomen dat betrokken migranten in voorkomende gevallen
een beroep zullen doen op de Sociale Dienst.

Dit alles overziende lag het voor de hand zowel de overwegingen die hebben
geleid tot de maatregel als de kritiek daarop in het onderzoek te betrekken en

.derhalve een ruime probleemstelling te formuleren. Deze luidt kort geformu-
leerd als volgt:
- Wat is, landelijkgezien, de omvang van gezinsvereniging en gezinsvorming

onder buitenlandse jongeren tussen de 15 en 30 jaar?
- In hoeverre heeft de maatregel geleid tot veranderingen in de aard en om-

vang van gezinsvereniging en gezinsvorming?
- Wat is in dezen de betekenis van de financiële eis?
- In hoeverre wordt, voor zover is na te gaan, met deze maatregel bereikt dat

met name de -welhaast kanslozen niet tot Nederland worden toegelaten?
- Welke zijn de nevengevolgen van de maatregel voor secundaire migranten?

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie. Hierbij is de aandacht
vooral gericht geweest op de positie van jonge migranten, voorzover relevant
voor de onderhavige problematiek. Vervolgens is empirisch materiaal ver-
zameld over de periode van 1 mei 1983 tot 1 oktober 1984.

Gegeven de korte tijd welke beschikbaar was voor dit onderzoek en ook,
meer principieel, gegeven de wens inzicht te verkrijgen in de aard en omvang
van het verschijnsel, lag het interviewen van de betrokken jongeren niet voor
de hand. Er is dan ook gekozen voor een onderzoek langs een meer admi-
nistratieve weg. Hierbij is uitgegaan van de registratie van aanvragen voor een
machtiging tot voorlopig verblijf en, belangrijker nog, aanvragen voor een ver-
blijfsvergunning. In principe is het zo dat het hoofd van plaatselijke politie
(hpp) (in de zin van de Vreemdelingenwet) zowel bij inwilliging als bij weige-
ring van een verzoek om een verblijfsvergunning via een daartoe bestemd for-
mulier - het zg. D54-formulier - deze beslissing meldt bij de Directie Vreem-
delingenzaken van het Ministerie van Justitie. Deze formulieren nu zijn, aan de
hand van een aantal criteria, geselecteerd op het genoemde ministerie. Ver-
volgens zijn de gegevens op deze formulieren met behulp van de betrokken
vreemdelingendiensten en gemeentesecretarieën gecontroleerd. Zo is bv. na-
gegaan of het in de geselecteerde gevallen werkelijk gezinsvorming betrof en
of de leeftijd van de reeds hier verblijvende vreemdeling ook binnen de gestel-
de leeftijdsgrenzen viel.

Deze D54-formulieren bevatten echter te weinig informatie geven om de
weergegeven probleemstelling te beantwoorden. Zo verschaffen zij geen in-
formatie over de vreemdeling met wie gezinsvereniging of -vorming wordt na-
gestreefd. Evenmin geven zij informatie omtrent de hoogte van het inkomen,
de huisvestingssituatie, de duur van het huwelijk e.d. Deze en andere rele-
vante informatie is tot op zekere hoogte echter wel aanwezig bij de vreemde-
lingendiensten en gemeentesecretarieën in de verschillende gemeenten. Der-
halve is besloten aan de hand van de geselecteerde formulieren een zodanig
aantal vreemdelingendiensten te benaderen voor aanvullende informatie dat
representatieve gegevens beschikbaar zouden komen. Zodoende zijn 18 gro-
tere vreemdelingendiensten in het onderzoek betrokken. Deze 18 diensten
bestrijken ongeveer 50% van het aantal vreemdelingen in Nederland.

Het verzamelen van het aanvullend empirisch materiaal in de 18 grotere ge-
meenten is gestart in oktober 1984 en kon in januari 1985 worden afgerond.
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Omvang van de gezinsvorming

Om enig zicht te krijgen op de relatieve omvang van gezinsvereniging en ge-
zinsvorming is allereerst nagegaan hoeveel jonge vreemdelingen er in Neder-
land vertoeven en ook hoe zij geografisch zijn verspreid over de provincies en
gemeenten. Volgens CBS-gegevens telde Nederland op 1 januari 1984 145.427
vreemdelingen tussen 15 en 30 jaar. Dit komt neer op zo'n 25% van het totale
aantal vreemdelingen alhier. Hiervan zijn er 92.925 ongehuwd, of liever: staan
als ongehuwd te boek. Dit komt niet in alle gevallen overeen met de werkelijke
burgerlijke staat, aangezien niet alle vreemdelingen hun, in het buitenland
gesloten, huwelijk hier onmiddellijk doorgeven. Het totale aantal ongehuwde
vreemdelingen - ongeacht hun leeftijd - is 296.359, waarvan 164.823 man-
nen en 131.536 vrouwen. Zoals uit deze cijfers duidelijk blijkt is er hier sprake
van een oververtegenwoordiging van ongehuwde mannen in vergelijking met
ongehuwde vrouwen. Deze oververtegenwoordiging blijkt overigens binnen de
leeftijdscategorie van 15 tot 30 jaar veel groter te zijn dan binnen andere leef-
tijdscategorieën het geval is. Bovendien verschillen in dit opzicht de vreemde-
lingenpopulaties in de diverse provincies van elkaar. Want waar landelijk ge-
zien het 'overschot' aan ongehuwde mannen op de huwelijksmarkt - uitgaan-
de van een voorkeur voor een vrouw van dezelfde nationaliteit - zo'n 35% is,
is in Zeeland dit overschot slechts 20%, terwijl in Overijssel daarentegen dit
overschot 47% van het aantal ongehuwde mannen bedraagt.

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat het relatieve aantal jonge vreem-
delingen tussen de 15 en 30 jaar in de grotere gemeenten lager is dan het lan-
delijk gemiddelde, nl. 15%. Alleen de gemeente Groningen wijkt hier met 21%
duidelijk vanaf. De aantallen ongehuwde vreemdelingen in de grotere ge-
meenten liggen om en nabij het landelijk gemiddelde, zij het dat alweer de ge-
meente Groningen hier duidelijk van afwijkt: 37% van de aldaar wonende
vreemdelingen is ongehuwde man. Andere gemeenten met een grote overver-
tegenwoordiging van ongehuwde mannen zijn Apeldoorn, Breda en Nijmegen.
Deze cijfers kunnen doen vermoeden dat gezinsverenigingen en gezinsvormin-
gen vooral daar zouden voorkomen waar het overschot van mannen op de hu-
welijksmarkt het grootst is. Dit vermoeden wordt echter niet door de onder-
zoekresultaten bevestigd, hetgeen zou kunnen betekenen dat a) huwelijksge-
neigdheid en partnerkeuze per provincie enlof gemeente verschillen dan wel
dat b) jongeren niet in alle provincies en/of gemeenten gelijke mogelijkheden
hebben om tot gezinsvereniging of -vorming over te gaan. Gedurende de ge-
hele onderzoekperiode zijn er 1.695 gezinsverenigingen en gezinsvormingen
gerealiseerd. Het aantal gezinsvormingen hieronder is 1.331. Om enigermate
de vraag te kunnen beantwoorden of dit veel of weinig is, kunnen deze aantal-
len worden afgezet tegen het aantal ongehuwde vreemdelingen tussen de 15
en 30 jaar. Aannemende dat het met name deze mensen zijn die tot gezinsver-
eniging dan wel vorming over zullen gaan komt het erop neer dat 2% van deze
jongeren in de onderzoekperiode hun huwelijkspartner ook'daadwerkelijk heb-
ben laten overkomen; het aandeel van de gezinsvorming alleen is 1.5%. Van
de ongehuwde vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar-hebben er 23.170 de
Turkse en 15.308 de Marokkaanse nationaliteit. Voor deze categorieën van
vreemdelingen komen de percentages voor gerealiseerde gezinsvormingen op
respectievelijk 3 en 2. Uit vorenstaande cijfers valt af te leiden dat verreweg de
meeste gezinsverenigingen en gezinsvormingen onder de Turkse of Marok-
kaanse jongeren hebben plaatsgevonden, vooral overigens onder de Turkse
jongeren.

Zoals gezegd is wel geopperd dat gezinsvorming een steeds belangrijker
deel zou gaan uitmaken van de totale gezinshereniging. Welnu, in de onder-
zoekperiode hebben zo'n 10.000 gezinsherenigingen plaatsgevonden, waar-
van 1.331 gezinsvormingen ofwel 14% van alle gezinsherenigingen. Dit per-
centage blijft achter bij de ramingen van het SCP.

Er is ook wel gesteld dat het aantal gezinsherenigingen met de factor 3 à 4
zou moeten worden vermenigvuldigd. Dit in verband met het aantal mee-
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komende kinderen beneden de 15 jaar. Wordt nu het aantal gezinsherenigin-
gen vermenigvuldigd met de factor 3 dan komt het aandeel van de gezinsvor-
mingen daarin op 5%.

Zoals de weergegeven cijfers al suggereren, blijft het aantal gezinsvormin-
gen sterk achter bij de prognoses van het SCP. Deze instantie voorspelde voor
het jaar 1984 ongeveer 1.945 gezinsvormingen onder Turken en Marokkanen.
Daarvan zijn er in 17 maanden - 1 mei 1983 tot 1 oktober 1984 - echter maar
1.219 gerealiseerd. Hierbij zij, wellicht ten overvloede, nog vermeld dat dit
laatste cijfer dan nog geflatteerd is; niet alleen worden in deze vergelijking
schattingen over 12 maanden afgezet tegen de feitelijke ontwikkelingen over
17 maanden, maar ook zijn in deze laatste periode zowel de zomermaanden
van 1983 als de zomermaanden van 1984 opgenomen. Het zou uiteraard het
meest correct zijn de schattingen voor het jaar 1984 te vergelijken met de fei-
telijke ontwikkelingen.over 1984. Dat is, om voor de hand liggende redenen,
echter niet mogelijk: er zijn maar gegevens verzameld tot oktober 1984.

Leeftijd en sekse van de betrokken migranten

De modale leeftijd waarop vreemdelingen tot gezinsvereniging of gezinsvor-
ming willen overgaan blijkt 21 jaar te zijn. Gegeven de relatief korte duur tus-
sen de datum waarop de aanvraag wordt ingediend en de datum waarop de
beslissing wordt genomen is het niet verwonderlijk dat de modale leeftijd op
het moment van de beslissing eveneens 21 jaar is. De gemiddelde leeftijd is
wat hoger, nI. 23 jaar. Het verschil tussen béide heeft vooral te maken met de
scheefheid van de leeftijdsverdeling van de in dit onderzoek betrokken vreem-
delingen. Omwille van deze scheefheid moet de voorkeur worden gegeven aan
de modale boven de gemiddelde leeftijd.

De binnengekomen vreemdelingen zijn gemiddeld wat jonger dan hun,
reeds in Nederland verblijvende partners. Dit laat zich gemakkelijk verklaren
uit het feit dat het hier in ongeveer 80% van de gevallen om vrouwen gaat.

De modale verblijfsduur van de vreemdeling hier, op het moment dat deze
tot gezinsvereniging of -vorming wenst over te gaan, is 5 jaar; de gemiddelde
verblijfsduur is 7 jaar. Ook deze verdeling is nogal scheef, zodat hier dezelfde
redenering geldt als voor leeftijd het geval is.

Niet alleen blijft het totale aantal gezinsvormingen achter bij de ramingen
van het SCP, maar ook blijkt dat het SCP vooral het aantal binnen te komen
Turkse en Marokkaanse mannen schromelijk heeft overschat. In de praktijk
blijken gezinsvorming en ook gezinsvereniging vooral verschijnselen te zijn
waarbij mannen hun vrouwen uit het buitenland laten komen, en dit maar
liefst in ongeveer 80% van de gevallen.

Het effect van de maatregel

De immigratie, in het kader van gezinshereniging in het algemeen en die in
het kader van gezinsvereniging en -vorming in het bijzonder, blijkt een wat gril-
lig verloop te hebben. Zo zijn vooral de. maanden augustus t/m oktober top-
maanden, als het gaat om indiening van verzoeken. Na de maand oktober
treedt er dan een (scherpe) daling op. In het daarop volgende jaar, met name in
het begin van de zomer neemt dan het aantal ingediende verzoeken weer toe.
Eén en ander betekent dat de daling van het aantal gezinsvormingen na okto-
ber 1983 niet zonder meer mag worden opgevat als een gevolg van de getrof-
fen maatregel. Deze daling treedt ni. ook op bij gezinshereniging, welke niet
onder de maatregel valt, en ook bij bv. houders van een vergunning voor ver-
blijf, waarop de maatregel ook niet van toepassing is, of liever gezegd, altijd
al van toepassing was.

Om mogelijke veranderingen in aard en omvang van gezinsvereniging en ge-
zinsvorming, mede als gevolg van de 1 oktober maatregel, te kunnen traceren
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is gekozen voor een vergelijking van de gegevens over de periode van mei tlm'
augustus 1983 enerzijds met de gegevens over de periode van mei t/m augus-
tus 1984 anderzijds.. Uit deze vergelijking blijkt dat in het algemeen de ver-
schillen in aantallen ingediende en ingewilligde verzoeken gering zijn, te ge-
ring om statistisch significant te zijn. Wel wijzen de geconstateerde verschil-
len in de richting van een geringe stijging van het aantal verzoeken in 1984 ten
opzichte van 1983. Aangezien deze verschillen echter niet statistisch signifi-
cant zijn is er, formeel gesproken, ook geen sprake van verschillen, maar van
toevalstreffers. Ook als de gegevens over beide perioden apart geanalyseerd
worden naar diverse kenmerken van de betrokken migranten, zoals bv. natio-
naliteit, sekse, leeftijd, type migrant (secundair of primair), verblijfstitel e.d.,
dan blijken zich in het algemeen geen verschillen voor te doen. Een uitzonde-
ring moet hier worden gemaakt voor de huwelijkspartners van vrouwen die
reeds in Nederland verblijven. Zij blijken in 1984 vaker een verzoek te hebben
ingediend dan in 1983. Maar uit het feit dat de aantallen ingediende en inge-
willigde verzoeken niet significant zijn gedaald, kan worden afgeleid dat de
1 oktober maatregel geen aantoonbaar effect heeft gehad op aard en omvang
van gezinsvereniging en -vorming.

Wel doen zich (significante) verschillen voor als de weigeringen in beide
perioden met elkaar worden vergeleken. Zo zijn verzoeken waarbij de betrok-
ken, reeds hier verblijvende vreemdelingen, secundaire migranten met een
vestigingsvergunning zijn, in 1984 significant vaker geweigerd dan in 1983.
Een soortgelijke stijging, hoewel geringer en niet significant, doet zich ook
voor in gevallen waarbij de betrokken, reeds hier verblijvende vreemdelingen,
vrouwen zijn en ook in gevallen waarbij de betrokken, reeds hier verblijvende,
vreemdelingen ouder dan 23 jaar zijn. Nadere bestudering van deze resultaten
geeft aan dat het bij bedoelde vrouwen vooral gaat om diegenen die nog geen
21 jaar zijn en derhalve over een verblijfsvergunning beschikken. Het pro-
bleem schuilt bij deze vrouwen vooral in het feit dat zij onvoldoende inkomen
hebben. Het merendeel van hen heeft nl. wel werk. De groep van bedoelde jon-
geren van 23 jaar en ouder wijkt op een aantal punten af van die van de vrou-
wen. Zo bestaat de eerstgenoemde groep vrijwel geheel uit mannen waarvan
het merendeel een vestigingsvergunning heeft. Bij deze groep blijkt het voor-
naamste struikelblok werkloosheid te zijn. Van deze jongeren heeft nl. iets
meer dan de helft geen werk. Het beeld van de hier bedoelde vestigingsver-
gunninghouders komt goeddeels overeen met dat van jongeren van 23 jaar en
ouder; qua positie en qua weigeringsgrond blijken zij overeen te komen.

Concluderend kan worden gesteld dat de 1 oktober maatregel weliswaar
geen aantoonbaar effect heeft gehad op het aantal ingediende en ingewillig-
de verzoeken maar wel op het aantal geweigerde verzoeken binnen enkele
subcategorieën van reeds hier verblijvende vreemdelingen: de secundaire
migranten met een vestigingsvergunning en jongeren van 23 jaar en ouder. In
het geval van de reeds hier verblijvende vrouwen mag niet van een effect van
de 1 oktober maatregel worden gesproken. Zij hebben nl. voor het merendeel
een verblijfsvergunning; voor deze categorie vreemdelingen is het beleid niet
gewijzigd. In hun geval kan wel worden gesproken van een effect van de finan-
ciële eis, en dan met name van de hoogte daarvan.

Het feit dat aard en omvang van gezinsvereniging en -vorming in het alge-
meen in 1984 gelijk zijn gebleven, maar dat binnen enkele subcategorieën het
aantal weigeringen wel is toegenomen, kan als volgt worden toegelicht. In de
eerste:plaats, gaat het om een relatief gering aantal formele weigeringen:
voor de gehele onderzoekperiode is het aantal 139, voor de maanden mei t/m
augustus 1983 en mei t/m augustus 1984 53. In de tweede plaats is het aantal
ingediende verzoeken in 1984 weliswaar niet significant, doch iets hoger dan
in 1983. Nu zou men kunnen denken dat dit mogelijk te maken heeft met de
oproep van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) aan jongeren
om toch een verzoek in te dienen, ook als zij niet aan de voorwaarden voldoen.
Deze tweede verklaring vindt echter weinig grond in de onderzoekresultaten.
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Het aantal weigeringen op grond van onvoldoende inkomen is nl. in 1984 wel-
iswaar iets hoger dan in 1983, doch dit verschil is opnieuw niet significant.
Eén en ander duidt erop dat de oproep van het NCB niet het beoogde resultaat
heeft gehad.

Toepassing van het toelatingsbeleid

Ten aanzien van de inwilligingsgronden kan worden vermeld dat de inwilli-
gingsgrond 'voldoet aan beide eisen' verreweg de belangrijkste is. Het gaat
hierbij dan om beslissingen in eerste aanleg, dus door het hpp. Zo'n 75% van
de vreemdelingen die trachten hun partner naar Nederland te halen blijkt, in
ieder geval volgens het hpp, aan beide eisen te voldoen. In 11 gevallen of 1%
van het totale aantal inwilligingen hebben humanitaire overwegingen, de
doorslag gegeven. In nog eens 100 gevallen (8%) is onduidelijk op welke gron-
den het verzoek is ingewilligd. In de hier bedoelde gevallen werd niet aan (één
van) de eisen voldaan, maar werd, zonder verwijzing naar humanitaire overwe-
gingen, het verzoek toch ingewilligd. Het lijkt het meest zuiver deze inwilligin-
gen niet onder humanitaire overwegingen te rangschikken maar eerder te be-
schouwen als een aparte categorie: inwilliging dankzij de discretionaire vrij-
heid van het hpp. De jure bestaat deze vrijheid weliswaar niet, de facto echter
wei.

Gedurende de gehele onderzoekperiode zijn 139 verzoeken om een verblijfs-
vergunning of een machtiging tot voorlopig verblijf formeel geweigerd. Aange-
zien beide soorten verzoeken op identieke gronden kunnen worden geweigerd,
zijn zij in de analyse samengevoegd. Let wel overigens: het gaat hier uitslui-
tend om formele weigeringen. Deze weigeringen zijn vooral het gevolg van het
ontbreken van zelfstandig inkomen of het onvoldoende zijn van dit inkomen.
Zo'n 75% ervan is (mede) hierop gebaseerd. In iets minder dan 40% van de ge-
vallen is de weigering (mede) gebaseerd op onvoldoende huisvesting. In onge-
veer de helft van de weigeringen blijken meer weigeringsgronden.te zijn aan-
gevoerd. De combinatie onvoldoende inkomen en onvoldoende huisvesting is
hierbij de. belangrijkste, in aantal, tenminste. De overige weigeringsgronden
zoals bv. 'schijnhuwelijk', 'gevaar voor openbare orde' en dergelijke spelen in
onderhavige problematiek een te verwaarlozen rol: zij worden nauwelijks of
niet aangevoerd.

Verder is nagegaan of in bepaalde te onderscheiden subcategorieën van de
hier bedoelde migranten vaker weigeringen op basis van onvoldoende inko-
men voorkomen dan in andere. Het blijkt dan dat slechts in twee subcatego-
rieën vaker wordt geweigerd dan in andere. In de eerste plaats betreft het hier,
uiteraard, huwelijkspartners van werklozen. In de tweede plaats worden part-
ners van jongeren beneden de 23 jaar significant-vaker geweigerd op grond
van onvoldoende inkomen dan die van jongeren van 23 jaar en ouder. Ook
deze uitslag mocht worden verwacht. De conclusie kan hier dan ook zijn dat
de financiële eis vooral een struikelblok is voor zowel werkloze vreemdelingen
ais voor jongeren beneden de 23 jaar. Hiermee is de stelling dat het voor deze
twee categorieën van vreemdelingen onmogelijk zou zijn een partner over te
laten komen, ten dele bevestigd.

Voor wat betreft de weigeringen op grond van onvoldoende huisvesting kan
de samenvatting hier erg kort zijn. De huisvestingssituatie blijkt in alle onder-
scheiden subcategorieën in ongeveer dezelfde mate een hindernis te vormen.
Saillant hierbij is het feit dat bij een vergelijking van de 4 grote steden op dit
punt het bovenal de gemeente Utrecht is waar de huisvestingssituatie vaker
dan in de andere drie gemeenten aanleiding geeft tot weigeringen. In Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag speelt bij weigeringen vooral de financiële
situatie van de vreemdeling een rol.

Ten aanzien van de combinatie van weigeringsgronden valt op te merken
dat mannen vaker dan vrouwen niet blijken te voldoen aan zowel de financiële
als huisvestingseis. Dit duidt erop dat mannen kennelijk vaker dan vrouwen
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toch een poging wagen om hun partner naar Nederland te laten komen. Part-
ners van werklozen en parttimers worden ook veel vaker dan die van werken-
den op beide weigeringsgronden afgewezen. Deze laatsten worden daaren-
tegen weer vaker geweigerd op basis van onvoldoende huisvesting.

Het zal voorts duidelijk zijn dat ook wanneer er een strikt geformuleerde eis
- netto f 1.447,- - ter tafel ligt, in de praktijk afwijkingen daarvan binnen
bepaalde grenzen toch wet worden getolereerd. Dit past ook binnen de ge-
dachte dat toepassing van het vreemdelingenrecht maatwerk dient te zijn.
Welnu, allereerst kan. worden vastgesteld dat 83% van alle bij verzoeken be-
trokken vreemdelingen, zowel de uiteindelijk ingewilligde als de uiteindelijk
geweigerde verzoeken, beschikt over een inkomen van f 1.447,- netto of
meer. De overige 17% (218) betrokken vreemdelingen verdienen strikt ge-
nomen te weinig. Bij 149 van hen, zo'n 14%, is het verschil tussen het vereiste
en het reële loon groter dan f 50,-. Bij de anderen, zo'n 4%, ligt het verschil
tussen de f 1,- en f 50,-. Naar blijkt wordt bij de hantering van de financiële
eis enige soepelheid betracht. Van alle bij ingewilligde verzoeken betrokken
vreemdelingen blijken er 125 te weinig te verdienen. In het merendeel van deze
gevallen beloopt het verschil niet meer dan f 50,-. Is het verschil groter dan
f 50,- dan worden verzoekers significant vaker geweigerd dan toegelaten.
Overigens blijken niet alle gemeenten even soepel of even strikt te zijn: in
Amsterdam verdient 18% van de bij inwilliging betrokken vreemdelingen te
weinig, terwijl in Rotterdam 6% van hen te weinig verdient. Wordt de `hoogte
van het inkomen' als uitgangspunt genomen, dan blijkt dat in Rotterdam 56%
van degenen -die te weinig verdienen, toch hun partner mogen laten over-
komen. In Den Haag daarentegen wordt 88% van deze verzoeken toch ingewil-
ligd. Voor Amsterdam en Utrecht-zijn de percentages respectievelijk 63 en 81.
Deze onderlinge verschillen kunnen niet worden verklaard door verschillen in
vreemdelingenpopulaties.

Aansluitend op het vorenstaande zij vermeld dat de diverse gemeenten op
sommige punten een en ander verschillend controleren, en dat ook de admi-
nistratieve verwerking onderling nogal afwijkt. In Amsterdam, Den Haag en
Utrecht wordt de hoogte van het inkomen in de meeste gevallen nagetrokken
via schriftelijke verklaringen van werkgevers. Deze verklaringen worden ook
opgeslagen in de persoonsdossiers. In Rotterdam daarentegen wordt dossier-
vorming zoveel mogelijk beperkt en wordt alles, voor zover er plaats is, op de
stamkaart genoteerd.

De (vermeende) kansloosheid van de nieuwkomers

Zoals al is opgemerkt is het doel van de restrictie van de immigratie onder
meer dat met name diegenen worden geweerd die nauwelijks of geen kans
zouden hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu biedt het onderhavige
onderzoek slechts een zeer beperkt zicht op de reële arbeidsmarktpositie van
nieuwe migranten. Toch is, zover als mogelijk, nagegaan in hoeverre de
vreemdelingen wier verzoek is ingewilligd afwijken van vreemdelingen wier
verzoek is geweigerd. Hierbij wordt dan uiteraard uitgegaan van kenmerken
van de verzoekers, degenen die naar Nederland willen komen of hier, voorals-
nog zonder verblijfsvergunning, al zijn. Beide categorieën van verzoekers zijn
vergeleken op de volgende punten: sekse, leeftijd, nationaliteit en het al dan
niet hebben van werk. Uit deze vergelijking blijkt allereerst dat relatief gezien
evenveel mannen als vrouwen toelating wordt geweigerd. Van alle binnenge-
komen vrouwen blijken er 11, dus nog geen 1%, inmiddels een baan te heb-
ben. Van alle mannelijke verzoekers hebben er 62 ofwel 26% inmiddels een
baan gevonden.

Evenmin als sekse maakt de leeftijd van de verzoeker enig verschil als het
gaat om toelating tot Nederland. Met name de leeftijd is wel aangevoerd als
een factor die de mate van kansloosheid mede zou bepalen. Toch blijkt dat de
oudere verzoekers niet vaker buitengesloten zijn dan jongere verzoekers.
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De nationaliteit van de verzoekers blijkt wel verschil op te leveren. Zo wor-
den Marokkaanse verzoekers vaker geweigerd dan Turkse verzoekers. Deze
laatsten wijken overigens weer niet af van verzoekers van andere nationalitei-
ten, EEG-onderdanen uitgezonderd.

En tenslotte blijkt zich het wat vreemde verschijnsel voor te doen dat aan
migranten die hier-reeds werk hebben gevonden, significant vaker een ver-
blijfsvergunning wordt geweigerd dan aan migranten die hier nog geen werk
hebben gevonden.

Uit het bovenstaande kunnen 2 conclusies worden getrokken. In de eerste
plaats komen termen als kansloos of welhaast kansloos niet erg overeen met
de werkelijkheid: van de mannen heeft 26% in relatief korte tijd kans gezien
een werkkring te vinden. In de tweede plaats blijkt een restrictief beleid niet
alleen niet zonder meer kanslozen buiten-te sluiten, het sluit beslist ook kans-
hebbers uit.

Nevengevolgen voor de migranten

Het gevoerde restrictieve beleid heeft natuurlijk ook onbedoelde gevolgen
voor de betrokken migranten. Zo blijken met name jongeren beneden de 23
jaar, vaker dan ouderen, werkweken van meer dan 40 uur te moeten maken om
aan de financiële eis te voldoen. Hetzelfde geldt overigens ook voor vrouwen.

Van het totale aantal' betrokken migranten blijkt iets meer dan de helft nog
geen jaar getrouwd te zijn. Bijna een kwart van hen is al 3 jaar of langer ge-
trouwd op het moment dat zij hun partner over willen laten komen. Dit geldt
overigens voor vrouwen significant vaker dan voor mannen. Verder is geble-
ken dat de duur van het huwelijk ten tijde van het verzoek op zich geen huma-
nitaire overweging oplevert bij de beoordeling van de verzoeken; langgehuw-
den worden relatief even vaak geweigerd of toegelaten als kortgehuwden.

Verreweg de meeste migranten zijn nog kinderloos op het moment dat het
verzoek wordt ingediend. Mannen en vrouwen verschillen op dit punt niet. Wel
is opvallend dat vrouwen op dat moment vaker dan mannen 1 kind hebben.
Mannen daarentegen zijn weer oververtegenwoordigd wanneer bij de gezins-
vereniging of -vorming 2 of meer kinderen betrokken zijn. Ook het hebben van
kinderen is in de praktijk echter geen reden voor inwilliging van het verzoek.

Naarmate het huwelijk langer duurt is het aantal keren dat al een eerder ver-
zoek is ingediend ook groter. Daaruit kan worden afgeleid dat een weigering
niet zozeer leidt tot afstel maar eerder tot uitstel van immigratie. Geheel in
deze lijn past ook dat de meeste geweigerde vreemdelingen een herzienings-
verzoek indienen.

Ook blijkt dat weigering van een verzoek om een verblijfsvergunning in het
kader van de gezinsvereniging en -vorming zeker niet leidt tot retourmigratie
van de al hier wonende vreemdeling. Gedurende de gehele onderzoekperiode
zijn 6 migranten weer teruggegaan naar het land van herkomst. Van hen waren
er 4 wel in geslaagd hun partner hierheen te halen en 2 niet.

Tenslotte zij erop gewezen dat er aanwijzingen zijn dat een restrictief beleid
ertoe kan leiden dat. verzoekers tijdelijk de illegaliteit opzoeken totdat hun
partners wel aan de gestelde eisen voldoen. Zo blijkt uit dit onderzoek dat
vreemdelingen, die uiteindelijk niet zijn toegelaten, al enige tijd in Nederland
woonden op het moment dat het verzoek werd ingediend. Van deze vreemde-
lingen melden zich significant meer mensen pas na enige maanden van ver-
blijf alhier aan bij de plaatselijke vreemdelingendienst, dan bij de vreemdelin-
gen die uiteindelijk wel zijn toegelaten het geval is.

Een laatste conclusie kan dan ook zijn dat het restrictieve beleid ertoe leidt
dat echtparen en/of gezinnen lang(er) van elkaar gescheiden blijven.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Centraal in deze studie staat de beleidsmaatregel dat vanaf oktober 1983
voor secundaire migranten - migranten die in het kader van gezinshereni-
ging naar Nederland zijn gekomen of in Nederland zijn geboren uit een mi-
grantenechtpaar - die over een vergunning tot vestiging beschikken geen uit-
zondering meer wordt gemaakt op het algemene vereiste dat over voldoende
middelen van bestaan moet worden beschikt indien zij hun huwelijkspartner
naar Nederland willen laten komen. Concrete vertaling van het begrip 'vol-
doende' is in dezen de bijstandsnorm voor gehuwden. Toen deze maatregel
van kracht werd was de bijstandsnorm voor gehuwden netto f 1.445,-. Inmid-
dels bedraagt zij f 1.470,-. Deze norm is gekozen om te voorkomen dat voor
aanvulling een beroep op de openbare kas zal worden gedaan in geval het
reële inkomen achterblijft bij de bijstandsnorm voor gehuwden. Hierbij zij ver-
meld dat deze migranten dit bedrag in principe in loondienst dan wel als
zelfstandige moeten verdienen. Uitkeringen uit de openbare kas, aanvullingen
van ouders en dergelijke worden in het algemeen niet erkend. In dit opzicht
verschillen secundaire migranten met een vestigingsvergunning als gevolg
van de maatregel, in belangrijke mate van primaire migranten met een vesti-
gingsvergunning. Laatstgenoemden bv. wordt werkloosheid niet tegengewor-
pen als zij hun partner willen laten overkomen. De rechtspositie van secun-
daire migranten met een vestigingsvergunning komt op dit punt aldus overeen
met die van migranten met een verblijfsvergunning. Deze laatstgenoemden
moesten immers altijd al over voldoende middelen van bestaan beschikken.

De Tweede Kamer heeft in haar reactie, op deze maatregel verzocht de effec-
ten ervan over de periode van 1 jaar (van 1 oktober 1983 tot 1 oktober 1984) te
evalueren. De Directie Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie
heeft op haar beurt, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Cen-
trum (WODC) van hetzelfde ministerie verzocht dit onderzoek op zich te
nemen. Dit geschiedde medio 1984.

Zoals uit het verzoek van de Tweede Kamer moge blijken is de zg. 1 oktober
maatregel daar en overigens ook elders op verzet gestoten. Dit verzet - dat in
hoofdstuk 2 uitgebreid zal worden beschreven - betreft, kort samengevat,
het volgende. Een restrictiever wordend toelatingsbeleid zou gevoelens van
rechtszekerheid aantasten 1). Voorts zouden secundaire migranten, gezien
hun jeugdige leeftijd, zelden of nooit kunnen voldoen aan de financiële eis 2).
En tenslotte zou de maatregel haaks staan op het streven naar gelijkberechti-

1) Koens, M.J.C., De toelating en het voortgezet verblijf van buitenlandse jeugdigen in Nederland.
Nederlands juristenblad, 1983, nr. 29, blz. 949-956; LSOBA, Recht om te blijven 2; Verblijfsrecht
nog steeds niet geregeld. Utrecht, 1984; Ataygul, H. Jonge buitenlanders kunnen niet trouwen;
Het Nieuwsblad, 19 oktober 1984, blz. 3; Entzinger, H.B. Het minderhedenbeleid. Meppel, Boom,
1984, blz. 104.

2) Groenendijk, C.A., Trouwbeperking voor tweede generatie migranten. Nederlands juristenblad,
1983, nr. 41, blz. 1311-1318; Raad voor het Jeugdbeleid, Buitenlandse jongeren als minderjarige
vreemdelingen. Rijswijk, Ministerie van WVC, 1984; Ataygul, H., op. cit. (noot 1).
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ging 3). De overheid daarentegen, i.c. de Staatssecretaris van Justitie, meent
dat een restrictief toelatingsbeleid noodzakelijk is om het minderhedenbeleid
te optimaliseren 4). Met name de aanwas van een groep mensen die hier in
Nederland weinig of geen kans zou maken op de arbeidsmarkt, zou dit beleid
onder zware druk zetten 5). Ter verzachting van de maatregel is er door de ge-
noemde staatssecretaris wel op gewezen dat het gehanteerde toelatingsbe-
leid maatwerk is waarbij in individuele gevallen zal worden bekeken of de ge-
nomen beslissing rechtvaardig is. Hierdoor zouden de scherpe kantjes van het
beleid verdwijnen.

Aangezien de discussie omtrent de maatregel in belangrijke mate draait om
begrippen als rechtszekerheid en gelijkberechtiging is het geboden het onder-
zoek niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, te beperken tot secundaire mi-
granten met een vestigingsvergunning. Het is van wezenlijk belang deze spe-
cifieke groep te vergelijken met (gehuwde) leeftijdgenoten die evenmin de Ne-
derlandse nationaliteit bezitten. Zodoende kan worden nagegaan in hoeverre
kan worden gesproken van (on-)gelijkberéchtiging ten aanzien van diverse ca-
tegorieën van vreemdelingen. Concreet betekent dit dat de onderzoekpopula-
tie is uitgebreid tot die van niet-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 30 jaar
die hun huwelijkspartner naar Nederland willen laten komen. 'Nederlandse
jongeren zijn om principiële redenen buiten dit onderzoek gehouden. Dat hun
rechtspositie in dezen beduidend beter is dan die van niet-Nederlanders, is
ook zonder dit onderzoek evident. De hier weergegeven uitbreiding van de
onderzoekpopulatie heeft overigens wel gevolgen voor de te hanteren begrip-
pen. Het begrip gezinsvorming geldt uitsluitend voor secundaire migranten
die hun partner laten overkomen. Als de betrokken vreemdeling een primaire
migrant is, zal worden gesproken van gezinsvereniging.

Om enigermate na te kunnen gaan of de getroffen maatregel gevolgen heeft
gehad voor de omvang en samenstelling van de categorie van niet-Neder-
landers die in het kader van gezinsvereniging dan wel gezinsvorming hier ge-
komen zijn is'uiteraard ook een uitbreiding van de onderzoekperiode nood-
zakelijk. Er is besloten deze uit te breiden met de maanden mei-oktober 1983.
Deze uitbreiding maakt het mogelijk een vergelijking te maken tussen dezelf-
de maanden in twee verschillende jaren. Het wat grillige verloop van de immi-
gratie maakt zo'n analyse noodzakelijk. In de praktijk nl. blijkt dat na oktober
de immigratie (sterk) afneemt. Beperking van het onderzoek tot de periode van
1 oktober 1983 tot 1 oktober 1984 zou al. te gemakkelijk tot de conclusie kun-
nen leiden dat de maatregel effect heeft gehad. De keuze voor 1 mei 1983 als
startpunt is overigens een zuiver praktische: gegevens van voor die tijd zijn,
landelijk gezien tenminste, nauwelijks of niet te achterhalen 6). Eén en ander
betekent dat niet alleen de onderzoekpopulatie maar ook de periode waarover
het onderzoek zich uitstrekt, uitgebreider zijn dan in het oorspronkelijke ver-
zoek van de Tweede Kamer ligt besloten.

1.2 De probleemstelling

Op basis van het bovenstaande kan de volgende probleemstelling worden
geformuleerd:

3) Koens, M.J.C., op. cit. (noot 1); Groenendijk, C.A.; op. cit. (noot 2); Raad voor het Jeugdbeleid, op.
cit. (noot 2).

4) Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17984, nrs. 1-2, blz. 4 e.v.; Korte-van Hemel., V., De menselijke
maat bij het toelatingsbeleid voor vreemdelingen. CD/Actueel, 5 november 1983, blz. 14-15.

5) Tweede Kamer, op. cit. (noot 4).

6) Zoals al in de tekst is weergegeven worden de formulieren, nadat de gegevens in de computer
zijn ingevoerd, vernietigd. Medio 1984 waren de formulieren vanaf 1 mei 1983 nog voorhanden.
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1. Wat is, landelijk gezien, de omvang van gezinsvereniging en gezinsvorming
onder buitenlandse jongeren tussen 15 en 30 jaar?
Subvragen zijn hier:
- hoeveel verzoeken zijn er ingediend?
- hoeveel verzoeken zijn er ingewilligd?
- wat is de verdeling ervan naar provincies en gemeenten?
- wat is de verdeling van deze inwilligingen naar onder meer nationaliteit,

leeftijd, sekse, verblijfsduur en verblijfstitel?
- hoe groot is, landelijk gezien, het aantal weigeringen?
- wat is de verdeling hiervan naar provincies en gemeenten?
- wat is de verdeling hiervan weer naar o.m. nationaliteit, leeftijd, sekse,

verblijfsduur en verblijfstitel?
- hoe verhouden deze cijfers zich tot de prognoses van het Sociaal en Cul-

tureel Planbureau?

2. In hoeverre heeft de maatregel geleid tot veranderingen in de omvang van
gezinsvorming?
Subvragen zijn hier:
- is er sprake van een significante afname?
- hoe verhouden eventuele veranderingen zich tot de veranderingen in de

gezinshereniging waarvan gezinsvereniging en gezinsvorming deel uit-
maken?

- bij welke te onderscheiden subcategorieën zijn de eventuele veranderin-
gen het grootst?
in welke mate heeft de maatregel geleid tot toename van het aantal her-
zieningsverzoeken, beroepen bij de Raad van State en korte gedingen?

3. Wat is de betekenis van de financiële eis voor mogelijke veranderingen in
aard en omvang van gezinsvereniging en gezinsvorming?
Subvragen zijn hier:
- welke zijn de formele inwilligingsgronden?
- welke zijn de formele weigeringsgronden?
- in hoeverre spelen humanitaire overwegingen een rol?
- welke zijn de marges tussen het vereiste en het reële inkomen?

4. In hoeverre wordt, voor zover na te gaan, met deze maatregel bereikt dat
met name de zg. welhaast kanslozen niet tot Nederland worden toe-
gelaten?
Subvragen zijn hier:
- in hoeverre wijken de niet-toegelatenen af van de toegelatenen en even-

tueel op welke punten?
- in hoeverre kan worden gesproken van uitstel dan wel van afstel van

gezinsvorming?

5. Welke zijn de gevolgen van de maatregel voor de secundaire migranten?
Subvragen zijn hier:
- in welke mate noopt de maatregel tot werkweken .van meer dan 40 uur?
- welke zijn de gevolgen op het terrein van het huwelijks- en gezinsleven

van betrokken migranten?
- in welke mate leidt weigering tot retourmigratie?
- in welke mate kunnen we spreken van rechtsongelijkheid en van rechts-

onzekerheid?

1.3 De opzet van de studie

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie. Hierbij is de aandacht
vooral gericht op de positie van niet-Nederlandse jongeren in Nederland, voor
zover relevant voor onderhavige problematiek. Naast meer statistische over-
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zichten betreffende het aantal niet-Nederlandse jongeren alhier en de verde-
ling van dat aantal naar bv. nationaliteit, sekse, burgerlijke staat en woon-
plaats van betrokkenen zijn hier nog te noemen: studies op het terrein van
partnerkeuze en dergelijke. Bovendien is nagegaan hoe het huidige toe-
latingsbeleid tot stand is gekomen en hoe daarover in den lande wordt ge-
dacht, voorzover een en ander aan het papier is toevertrouwd. Om voor de
hand liggende redenen is literatuur over de situatie in andere landen hier bui-
ten beschouwing gebleven 7).

Vervolgens is empirisch materiaal verzameld over de periode van 1 mei 1983
tot 1 oktober 1984. Gegeven de korte tijd die beschikbaar was voor dit onder-
zoek en ook, meer principieel, gegeven de wens inzicht te verkrijgen in de om-
vang van gezinsvereniging en gezinsvorming in Nederland, lag het interviewen
van jonge migranten niet voor de hand. Niet alleen brengt steekproeftrekking
hier enige complicaties met zich mee, maar zouden. via steekproeftrekking
ook jongeren worden benaderd die (nog) geen poging hebben willen onder-
nemen om hun partner over te laten komen. Voorts zou zo'n methode wellicht
valse verwachtingen hebben gewekt 8). Er is dan ook gekozen voor een onder-
zoek langs een meer administratieve weg.

Vertrekpunt van het onderzoek is de registratie van enerzijds de aanvragen
voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en anderzijds de aanvragen
voor een vergunning tot verblijf (vtv). Zonder nu uitvoerig in te gaan op de ver-
schillende procedures - zij komen hierna uitgebreider aan de orde - kan
hier kort worden vermeld dat verzoeken om een mvv en de daarop volgende
beslissingen via de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.(on-
dergebracht bij de Directie Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justi-
tie), lopen. Aldaar zijn gedurende de periode van 1 oktober 1983 tot 1 oktober
1984 alle verzoeken en beslissingen aangaande gezinsvorming geteld. Aange-
zien deze telstaten alleen informatie bevatten omtrent de nationaliteit van de
verzoekers en de aard van de beslissingen - positief of negatief - kan hier-
uit slechts worden afgeleid hoeveel verzoeken er zijn ingediend en in hoeveel
gevallen de beslissing positief dan wel negatief was.

De registratie van verleende en geweigerde verblijfsvergunningen verloopt
iets anders. In principe is het zo dat het hoofd van plaatselijke politie (hpp) bij
inwilliging en weigering van een dergelijke vergunning een daartoe bestemd
formulier, het zg. D54-formulier, naar het Ministerie van Justitie zendt. Dit for-
mulier bevat in ieder geval de naam, nationaliteit, woonplaats en leeftijd van
de verzoeker en de reden van verblijf. Daarenboven is op dit formulier vermeld
wat voor een vergunning is aangevraagd en op welke gronden ingewilligd dan
wel geweigerd is. Deze gegevens worden' centraal in het geautomatiseerde ad-
ministratieve register van het ministerie ingevoerd; de formulieren worden ver-
volgens na enige tijd vernietigd.

.Deze D54-formulieren worden overigens niet alleen ingevuld bij verlening of
weigering van een verblijfsvergunning maar ook om elke verandering in de ver-
blijfsrechtelijke positie van betrokken vreemdelingen aan het ministerie door
te geven. Gevolg is dat het totale aantal bij het ministerie binnenkomende for-
mulieren zeer aanzienlijk is. Bovendien bevatten deze formulieren de term ge-
zinsvorming als reden voor verblijf niet, zodat gevallen van gezinsvorming als
gevallen van gezinshereniging in de administratie worden opgenomen. Eén en
ander betekende dat uit tienduizenden formulieren dié formulieren moesten
worden geselecteerd die voor deze evaluatiestudie relevant zouden zijn. Bij
deze selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:
- de hier verblijvende huwelijkspartner is van niet-Nederlandse afkomst;
- de hier verblijvende huwelijkspartner is tussen de 15 en 30 jaar oud;

7) Een vergelijking van de situaties in verschillende landen zou een onderzoek apart zijn. Daarvoor
was de beschikbare tijd tekort.

8) Kobben, A.J.F., Het heilig vuur. Intermediair, 49e jrg., nr. 5, 1980.
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- de hier verblijvende huwelijkspartner is noch een hier gestationeerde
NAVO-militair noch een tijdelijk hier verblijvende student of stageaire;

- het betreft niet echtgenoten die tegelijkertijd een verblijfsvergunning krij-
gen (dit criterium overlapt grotendeels de 2 hierboven vermelde criteria);

- de datum van beslissing omtrent de verblijfsvergunning valt tussen 1 mei
1983 en 1 oktober 1984.

Alle in eerste instantie zo geselecteerde formulieren zijn vervolgens met be-
hulp van de diverse vreemdelingendiensten en gemeentesecretarieën gecon-
troleerd. Zij ontvingen hiertoe een lijst met namen van mensen die volgens
zo'n D54-formulier in hun gemeente tot gezinshereniging zouden zijn overge-
gaan. Eén en ander werd dan nagegaan in de plaatselijke administratie.

Het zal duidelijk zijn dat deze formulieren veel te weinig informatie bevatten
om de weergegeven probleemstelling te kunnen beantwoorden. Zo bevatten
zij bv. geen informatie over de vreemdeling bij wie men zich wil vestigen. Even-
min bevatten zij gegevens omtrent de hoogte van het reële inkomen, de huis-
vestingssituatie, de duur van het huwelijk e.d. Deze en andere relevante gege-
vens zijn echter wel voorhanden bij de vreemdelingendiensten en gemeente-
secretarieën in de verschillende gemeenten 9). Al deze diensten en secreta-
rieën te benaderen zou echter te tijdrovend zijn geweest. Derhalve is besloten
slechts een aantal vreemdelingendiensten te benaderen, teneinde daar de be-
nodigde extra informatie te achterhalen. Zodoende zijn 18 grotere vreemdelin-
gendiensten - bij de hoofdcommissariaten en de grote commissariaten van
gemeentepolitie - in dit onderzoek betrokken. Onder deze 18 vreemdelingen-
diensten valt, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken, ongeveer 50% van het totale
aantal vreemdelingen in Nederland; naar het zich laat aanzien een voldoende
aantal om een representatief beeld van de situatie te geven.

Het globale resultaat van deze aanpak is dus dat landelijk gegevens zijn
verzameld betreffende omvang en spreiding van gezinsvereniging en gezins-
vorming en over de verdeling hiervan naar nationaliteit en naar leeftijd van be-
trokkenen. In de 18 grotere steden is daarnaast extra informatie verzameld
over onder meer inkomen, inkomensbron, persoonsgegevens van de migrant
met wie gezinsvereniging, dan wel -vorming, wordt nagestreefd e.d. In deze ge-
meenten zijn ook de D54-formulieren door de onderzoekers zelf gecontroleerd.

Tenslotte zij hier nog vermeld dat, voor wat betreft de weigeringen, alle ge-
vallen - onafhankelijk van de gemeente - nader zijn bestudeerd. Dit is in het
bijzonder geboden omdat het aantal formele weigeringen gering is. In veel ge-
vallen krijgen potentiële gezinsvormers mondeling te horen dat zij niet aan de
voorwaarden blijken te voldoen 10).

1.4 Het verloop van het onderzoek

Zoals gezegd is het WODC medio 1984 bij de evaluatie betrokken geraakt.
De eerste maanden zijn benut om literatuur te verzamelen en geheel thuis te
geraken in de toepasselijke procedures en in de administraties van zowel de
Directie Vreemdelingenzaken als de plaatselijke vreemdelingendiensten.
Voorts zijn in deze periode alle benodigde registratieformulieren geselec-
teerd.

9) Het toezicht op vreemdelingen wordt in Nederland op een aantal manieren uitgeoefend. In som-
mige kleine gemeenten voert de rijkspolitie zowel de administratie van legaal verblijvende
vreemdelingen als de opsporing van illegalen uit; in andere kleine gemeenten vindt de admi-
nistratie plaats op de gemeentesecretarie en geschiedt de opsporing door de rijkspolitie. In de
grotere gemeenten - meer bijzonder als er sprake is van een (hoofd-)commissaris van gemeen-
tepolitie - wordt de administratie door de Vreemdelingendienst uitgevoerd en is de opsporing
een taak van het gehele korps. Zie ook: Aalberts, M.M.J. en E.M. Kamminga, Politie en allochto-
nen; verslag van een onderzoek naar de relatie tussen gemeentepolitie en allochtonen in Neder-
land. Den Haag, Staatsuitgeverij, 1983.

10) Zie ook: Nap, J., Politie binnen de vreemdelingenwetgeving; taak en uitvoering. Nederlandse
Politie Academie, 1980 (scriptie).
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In totaal zijn zo 2.500 à 3.000 formulieren geselecteerd. Aangezien lang niet
al deze formulieren de voor dit onderzoek benodigde informatie bevatten, zijn
zij in een volgende fase stuk voor stuk gecontroleerd. Daartoe zijn in de
maand augustus alle kleine gemeenten, waarvan formulieren geselecteerd
waren, aangeschreven. Hierbij is, zoals reeds vermeld, gevraagd om in de
eigen administratie na te gaan of het in de desbetreffende gevallen inderdaad
om gezinsverenigingen of gezinsvormingen gaat en, zo ja welke de leeftijd en
nationaliteit van de reeds hier verblijvende partners zijn. Na deze controle zijn
alle gevallen van gezinsvereniging en gezinsvorming tenslotte gecodeerd (zie
voor het coderingsschema Bijlage l).

In de maand september zijn de 18 grotere gemeentelijke politiekorpsen aan-
geschreven met het verzoek medewerking aan het onderzoek te verlenen.
Deze medewerking is in alle gevallen verkregen. Het verzamelen van de gege-
vens bij hun vreemdelingendiensten is begin oktober gestart. Aan de hand van
de registratie- of stamkaarten'van de vreemdelingen is allereerst nagegaan of
inderdaad gezinsvereniging of gezinsvorming had plaatsgevonden en of ook
aan de overige reeds genoemde selectiecriteria werd voldaan. Daarna zijn de
benodigde gegevens van de kaart en uit het bijbehorende persoonsdossier
overgenomen (zie voor het coderingsschema Bijlage II). Daarnaast is hier na-
getrokken of en zoja hoeveel. verzoeken om een mvv ten behoeve van gezins-
vereniging of -vorming zijn ingediend binnen de onderzoekperiode. Indien mo-
gelijk zijn de stamkaarten en persoonsdossiers er bijgezocht en zijn de beno-
digde gegevens overgenomen. In veel gevallen is gebleken dat met name dit
laatste een zeer tijdrovende en soms zelfs zinloze bezigheid was. Zo is er uiter-
aard geen stamkaart van een vreemdeling die nog niet in Nederland is. En als
bij het verzoek om een mvv ook niet is vermeld met wie de verzoekende vreem-
deling(e) is gehuwd, gaat het onderzoek helemaal lijken op het zoeken naar de
bekende naald in de even bekende hooiberg. Overigens zij hierbij vermeld dat
cijfers omtrent aantallen verzochte en verleende mvv's in dit verband weinig
betekenis hebben. Een niet onaanzienlijk deel van de betrokken vreemdelin-
gen komt ni. zonder mvv naar Nederland.

De hierboven weergegeven materiaalverzameling is begin januari 1985 af-
gerond. Daar waar nodig zijn.vervolgens op het Ministerie van Justitie de
beslissingen in herziening nagetrokken. In een groot aantal gevallen moest
daarenboven het inkomen van de hier verblijvende vreemdelingen nog worden
omgerekend naar netto maandbedragen. Uiteindelijk zijn in januari alle gege-
vens in de computer ingevoerd én is het gegevensbestand gecontroleerd op
fouten. Tegelijkertijd is toen gestart met de schriftelijke rapportage.

Alvorens deze paragraaf af te sluiten dient nog het volgende te worden op-
gemerkt. Pas tijdens het onderzoek is gebleken dat, ingeval de reeds hier ver-
blijvende vreemdeling de vluchtelingenstatus heeft, de beslissing omtrent
een verblijfsvergunning voor diens huwelijkspartner wordt genomen door de
Minister van Justitie. Deze beslissing wordt weliswaar doorgegeven aan het
hpp maar deze stuurt natuurlijk niet nog eens een D54-formulier naar het mi-
nisterie. Bij de gevolgde selectieprocedure onttrekken dus de gezinsverenigin-
gen en de gezinsvormingen onder vreemdelingen met een vluchtelingenstatus
zich aan de waarneming. In eerste instantie is daarop besloten één en ander
na te trekken bij de Directie Vreemdelingenzaken. Zoals al snel bleek was dit
wel goed mogelijk in het geval van de Vietnamezen. In de totale onderzoek-
periode vonden in hun kring 4 gezinsvormingen plaats. In het geval van de
Christen-Turken echter zouden ca. 3.000 dossiers moeten worden doorgelezen
teneinde gezinsverenigingen en gezinsvormingen op te sporen. Dit zou binnen
de beschikbare tijd te tijdrovend zijn geweest zodat hiervan is afgezien. Hier-
op is dan ook besloten de 4 gezinsvormingen onder Vietnamezen maar buiten
het onderzoek te laten: het aantal is te klein en de problematiek te specifiek.

Tot slot moet nog worden vermeld dat het aanvankelijk de bedoeling was
medewerkers van de betrokken Vreemdelingendiensten te interviewen. Dit
ondermeer om schattingen te verkrijgen omtrent het aantal mondelinge wei-
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geringen. Van het houden van deze interviews is echter, weer wegens tijd-
gebrek, afgezien.

1.5 De verdere opzet van het rapport

In hoofdstuk 2 zal een korte schets worden gegeven van het toelatingsbe-
leid in het algemeen. Vervolgens zal worden ingegaan op de overwegingen die
hebben geleid tot de zg. 1 oktober maatregel. Hierbij zullen ook de kritische
kanttekeningen, die bij deze maatregel zijn geplaatst, aan de orde komen. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een weergave van de diverse procedures op
het terrein van machtigingen tot voorlopig verblijf en verblijfsvergunningen in
het kader van gezinsvereniging en gezinsvorming.

In hoofdstuk 3 zal op basis van divers materiaal een zo volledig mogelijk
beeld worden verschaft van de categorie van niet-Nederlandse jongeren tus-
sen de 15 en 30 jaar in Nederland. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de
totale omvang van deze categorie en de verdeling ervan naar sexe, leeftijd, na-
tionaliteit, burgerlijke staat en woonplaats/regio. Door deze gegevens te ver-
gelijken met die van de onderzoekpopulatie kan worden nagegaan in hoeverre
de door ons onderzochte groep representatief is voor de totale categorie niet-
Nederlandse jongeren hier te lande. Voorts zal, voor zover mogelijk, worden in-
gegaan op zaken als partnerkeuze, positie op de huwelijksmarkt e.d.

In hoofdstuk 4 zal het eerste deel van de probleemstelling aan de orde
komen, nl. de vraag naar de omvang van toelating in het kader van gezinsver-
eniging en gezinsvorming onder buitenlandse jongeren tussen de 15 en 30
jaar. Dit hoofdstuk heeft een sterk kwantitatief karakter. Uitgebreid zal wor-
den ingegaan op de aantallen ingediende verzoeken om een machtiging voor-
lopig verblijf enlof een verblijfsvergunning en de daarop volgende positieve
dan wel negatieve beslissingen. Eveneens zal worden nagegaan wat de verde-
ling van deze verzoeken en beslissingen is naar nationaliteit, leeftijd, sekse,
verblijfsduur en verblijfstitel. Afsluitend zullen de bevindingen hieromtrent
worden afgezet tegen de prognoses van het SCP.

In hoofdstuk 5 zal worden bekeken in hoeverre de maatregel heeft geleid tot
veranderingen in de omvang van gezinsvorming. Hiertoe zullen de onderzoek-
gegevens met betrekking tot de periode van 1 mei 1983 tlm 31 augustus 1983
worden vergeleken met de gegevens van 1 mei 1984 t/m 31 augustus 1984.
Aangezien de materie sterk 'seizoensgebonden' is, kunnen slechts dezelfde
maanden uit de verschillende jaren met elkaar worden vergeleken. Zo worden
eventueel geconstateerde veranderingen vergeleken met veranderingen in de
totale gezinshereniging. Tenslotte zal worden nagegaan of de maatregel
heeft geleid tot een toename van het aantal herzieningsverzoeken, beroepen
bij de Raad van State en korte gedingen.

In hoofdstuk 6 zal worden getracht een antwoord te vinden op de vraag naar
de betekenis van de financiële eis voor de veranderingen in aard en omvang
van gezinsvereniging en gezinsvorming onder buitenlandse jongeren. Aan de
orde komen hier de formele inwilligings- dan wel weigeringsgronden, de bete-
kenis van humanitaire overwegingen op dit terrein en de marges tussen het
vereiste en het reële inkomen van betrokkenen. Ook zal aandacht worden
besteed aan de mate van kansloosheid van de potentiële immigranten die zich
bij hun huwelijkspartner willen vestigen. Allereerst zullen hierbij diegenen die
zijn geweigerd worden vergeleken met diegenen die zijn toegelaten. Vervol-
gens zal, voor zover mogelijk, worden bekeken in hoeverre nieuw toegelatenen
reeds een werkkring hebben gevonden.

In hoofdstuk 7 worden uitgebreid de gevolgen beschreven die de maatregel
in het algemeen en de financiële eis in het bijzonder voor secundaire migran-
ten hebben gehad. Zo zal onder meer worden bekeken in hoeverre migranten
genoodzaakt zijn lange werkweken te maken. Tevens is hier van belang hoe-
lang betrokken migranten al gehuwd zijn en of zij reeds kinderen hebben. Ook
zal worden nagegaan in hoeverre we hier moeten spreken van uitstel van ge-
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zinsvorming dan wel van afstel daarvan. Evenzeer is hier belangrijk do vraag in
hoeverre een restrictief beleid ertoe leidt dat migranten de illegaliteit zoeken.
Voorts zal worden ingegaan op de kwestie of toepassing van het restrictieve
beleid, rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid heeft teweeggebracht.

Het rapport zal worden afgerond met een slotbeschouwing waarin een afge-
rond antwoord wordt geformuleerd op de probleemstelling.
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2 De 1 oktober maatregel

2.1 Inleidende opmerkingen

In dit hoofdstuk zal allereerst in vogelvlucht worden weergegeven hoe het
toelatingsbeleid in Nederland allengs restrictiever is geworden. Vervolgens
zal worden ingegaan op de vereisten waaraan voldaan moet worden bij ge-
zinshereniging in het algemeen en, sinds oktober 1983, bij gezinsvorming in
het bijzonder. Daarna volgt een weergave van de discussie die onmiddellijk na
bekendmaking van de voorgenomen maatregel op gang is gekomen: Tot slot
volgt dan een paragraaf waarin de diverse procedures worden weergegeven.

2.2 Naar een restrictiever toelatingsbeleid

In de jaren zestig, een periode van economische bloei, werden in Nederland
vreemdelingen met open armen ontvangen, zelfs actief geworven. Van met
name de vreemdelingen uit de landen rondom de Middellandse Zee werd ver-
wacht dat zij een positieve bijdrage zouden leveren aan de Nederlandse eco-
nomie. Bovendien gingen zowel de binnenkomende vreemdelingen - voor het
overgrote deel alleengaarde mannen - als de Nederlandse overheid uit van
een tijdelijk verblijf hier te lande. Tegenwoordig echter heeft bij velen de over-
tuiging postgevat dat de vreemdelingen hier voor het merendeel permanent
zullen verblijven. En inmiddels hebben ook veel van de destijds alleengaande
mannen hun gezin over laten komen. Deze zg. primaire gezinshereniging is
vooral na 1975 op gang gekomen.

Het groeiend aantal vreemdelingen nu heeft onder druk van de economi-
sche achteruitgang in de jaren zeventig geleid tot een restrictiever toelatings-
beleid. Ook het feit dat met name de naoorlogse immigratie heeft geleid tot
het ontstaan van etnische minderheden 1), hetgeen pas laat werd onderkend,
is aan deze ontwikkeling niet vreemd geweest 2). Zo luidt het in de
Minderhedennota 3) dat een restrictief beleid een noodzakelijke voorwaarde is
om te komen tot een optimaal minderhedenbeleid. Sedert enkele jaren worden
vergunningen tot verblijf in het algemeen, en die in het kader van gezinsher-
eniging in het bijzonder, dan ook slechts onder een toenemend aantal voor-

1) In navolging van Van Amersfoort wordt het begrip minderheid als volgt gedefinieerd: "Een min-
derheid vormt een continue collectiviteit binnen de samenleving. De continuïteit van een minder-
heid heeft twee aspecten: (a) de minderheid omvat meer generaties; (b) het behoren tot de min-
derheid heeft prioriteit boven andere sociale indelingen. De getalsmatige positie van de minder-
heid belemmert een effectieve participatie aan de politieke besluitvorming. De minderheid
neemt objectief een lage sociale positie in". Zie: Amersfoort, J.M.M. van., Immigratie en minder-
heidsvorming: een analyse van de Nederlandse situatie 1945-1973. Alphen a/d Rijn, Samsom,
1974, blz. 37.

2) Volgens Entzinger is dit specifiek voor de naoorlogse immigratie. Entzinger, H.B., Het minder-
hedenbeleid. Meppel, Boom, 1984, blz. 69 e.v.

3) Minderhedennota, (Tweede kamer, zitting 1982-1983, 16102, nrs. 20-21), blz. 10, waar wordt
gesteld dat een restrictief beleid noodzakelijk is om hier verblijvende leden van etnische minder-
heidsgroepen een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen te bieden.
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waarden verleend. Bovendien kunnen vreemdelingen in een teruglopende eco-
nomie steeds moeilijker aan deze voorwaarden voldoen 4). Tot de gevolgen
van het tegenwoordige toelatingsbeleid behoort dat het in de afgelopen jaren
voor grote groepen vreemdelingen praktisch onmogelijk is geworden zich hier
te vestigen voor "het verrichten van arbeid". Uitzonderingen hierop vormen bv.
EEG-onderdanen en werknemers van hier gevestigde buitenlandse onderne-
mingen. Van meer recente datum is de poging om ook toelating voor gezins-
hereniging - waarvan gezinsvereniging gezinsvorming bijzondere vormen
zijn - verder te beperken. Saillant punt hierbij is dat toelating van vreemdelin-
gen in het kader van gezinshereniging op zich al als een humanitaire aangele-
genheid wordt beschouwd.

Uit CBS-gegevens kan worden afgeleid dat de immigratie van niet-Neder-
landers daalt (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). Deze daling heeft zich in 1981 in-
gezet. Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat met name de primaire
gezinshereniging haar voltooiing nadert. Inmiddels echter is naast primaire
gezinshereniging dus ook sprake van secundaire gezinshereniging of gezins-
vorming. Aangenomen wordt dat deze bijzondere vorm van gezinshereniging
een steeds groter deel zal gaan uitmaken van de gezinshereniging 5). Overi-
gens zij hierbij meteen opgemerkt dat ook de gezinsvorming in absolute zin
een tendens tot dalen vertoont, in ieder geval onder Turken en Marokkanen 6).
Voor wat betreft het relatieve aandeel van gezinsvorming in de gezinshereni-
ging wordt geschat dat dit voor Turken in de afgelopen jaren is gestegen van
18% tot 25%. In het geval van de Marokkanen zou dit aandeel echter constant
zijn gebleven op 16%.

De daling van de immigratie sinds 1981 noopte het SCP inmiddels haar
prognoses aan te passen. In de herziene versie hiervan uit 1982 wordt er nog
vanuitgegaan dat als gevolg van gezinsvorming in de periode van 1982 tot
1990 minimaal 15.183 en maximaal 17.785 Turkse en Marokkaanse jongeren
naar ons land zouden komen. Uitgesplitst naar nationaliteit en sekse zien de
betrokken cijfers er als volgt uit: minimaal 5.382 en maximaal 6.423 Turkse
mannen; minimaal 4.940 en maximaal 5.524 Turkse vrouwen; minimaal 2.108
en maximaal 2.665 Marokkaanse mannen; en tenslotte minimaal 2.753 en
maximaal 3.173 Marokkaanse vrouwen 7). Deze prognose is in dit verband erg
belangrijk, omdat zij mede aanleiding is geweest om het toelatingsbeleid in
het kader van de gezinsvorming te verscherpen. Overigens zij vermeld dat het
SCP in 1984 haar prognose nogmaals heeft herzien.

2.3 De 1 oktober maatregel

Het per 1 oktober 1983 (enigszins) herziene toelatingsbeleid - in het kader
van.gezinshereniging - ziet er in grote lijnen als volgt uit. Bij gezinshereni-
ging dienen de betrokken vreemdelingen aan een aantal voorwaarden te vol-
doen. Zo mogen de nieuwkomers geen gevaar opleveren voor de openbare
orde en moeten zij vrij zijn van TBC. Partners moeten aantonen dat zij gehuwd
zijn. Meekomende kinderen moeten niet alleen aantoonbaar eigen kinderen
zijn maar zij dienen ook feitelijk deel uit te hebben gemaakt van het ouderlijk
gezin. Deze kinderen mogen bovendien niet meerderjarig zijn. In voorkomende

4) Zie ook: Aalberts, M.M.J. en E.M. Kamminga, (zie hfdst. 1, noot 9) op cit., blz. 74 e.v. waar weerge-
geven wordt hoe vreemdelingen soms om enige dagen respijt smeken teneinde bv. een sollicita-
tie af te wachten.

5) Kool, C., M. Konings-van der Snoek en C.S. van Praag, Bevolkingsprognose allochtonen in
Nederland: deel 1: Turken en Marokkanen. Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1980. De
hier weergegeven prognoses zijn in 1982 herzien. Zie hiervoor: Praag, C.S. en C. Kool, Bevol-
kingsprognoses allochtonen in Nederland: Turken en Marokkanen, herziene versie 1982: Rijs-
wijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1982.

6) Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17984,',nrs. 1-2, blz. 8 e.v.

7) Tweede Kamer. op. cit. (noot 6), blz. 8 e.v.
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gevallen - als toewijzing van een passende woning lang op zich heeft laten
wachten - is evenwel uitloop mogelijk naar een leeftijd van 23 jaar.

Voor de reeds hier verblijvende vreemdeling(e) met wie gezinshereniging
dan wel gezinsvorming wordt nagestreefd geldt, dat hij of zij reeds 1 jaar in
Nederland moet wonen. Deze vreemdeling(e) moet voorts over passende huis-
vesting en over voldoende middelen van bestaan beschikken.

Passende huisvesting betekent in de zin van de Vreemdelingenwet dat de
woonomstandigheden van vreemdelingen de veiligheid, volksgezondheid en
openbare orde niet in gevaar mogen brengen. Concreet betekent dit dat er niet
teveel mensen in een bepaalde ruimte mogen wonen (ter vergelijking: de
Woonruimtewet is tot stand gekomen om te verhoeden dat te weinig mensen
in een bepaalde ruimte zouden wonen). Overigens is het pas sinds kort zo dat
in de gemeenten het afdelingen als bv. Huisvestingszaken zijn die, in geval
van zelfstandige huisvesting, uitmaken wat passend is en wat niet. Voorheen
was dat in veel gemeenten een taak voor de Vreemdelingendienst. Bij inwo-
ning is het in een aantal gemeenten nog regel dat de Vreemdelingendienst
één en ander natrekt en fiatteert. Hiervoor gelden overigens wel landelijke
criteria.

Voldoende middelen van bestaan betekent tegenwoordig dat de reeds hier
verblijvende vreemdeling zelfstandig moet beschikken over een inkomen dat
gelijk is aan de bijstandsnorm voor gehuwden. Ook dit exacte bedrag is nog
niet zo lang een hard criterium. Volgens mededelingen van diverse Vreemde-
lingendiensten werd in dit verband het begrip `passend' voorheen veelal indivi-
dueel bepaald. Hierbij werd dan bv. gekeken naar kosten van levensonder-
houd, de hoogte van het huurbedrag e.d.

Het moge duidelijk zijn dat dit het beleid in grote lijnen is. Zo hoeven Neder-
landers die gehuwd zijn met een vreemdeling(e) en deze naar Nederland willen
laten komen niet aan het inkomensvereiste te voldoen. Vreemdelingen met de
vluchtelingenstatus hoeven aan vrijwel geen enkele eis te voldoen. Bepaalde
andere categorieën vreemdelingen hoeven weer niet te voldoen aan de wacht-
tijd van 1 jaar. En tenslotte hoeven primaire migranten met een vestigingsver-
gunning niet te voldoen aan het vereiste om zelfstandig te beschikken over
voldoende inkomen, althans het niet voldoen aan deze eis wordt hen niet
tegengeworpen.

Aan de 1 oktober maatregel liggen een aantal overwegingen ten grondslag.
De eerste en belangrijkste overweging is dat de immigratie verder moet wor-
den beperkt.-De tweede overweging is dat de jongeren die in het kader van ge-
zinsvorming naar Nederland komen, gezien hun leeftijd en opleidingsniveau,
een welhaast kansloze positie op de arbeidsmarkt zullen innemen; daarmee
zouden zij bij toelating tot de structureel werklozen gaan behoren. De derde
overweging is, aansluitend, dat een toename van het aantal structureel werk-
loze vreemdelingen alhier het te voeren minderhedenbeleid onder zware druk
zou zetten. Dit zou eens te meer gelden als deze kansloosheid op de arbeids-
markt zich in volgende generaties zou voortzetten 8). Een belangrijke kantteke-
ning die bij deze overwegingen moet worden gemaakt, is dat zij vooral geba-
seerd zijn op de veronderstelling dat het met name vrouwelijke vreemdelingen
zijn die hun partner naar Nederland willen laten komen. In hoeverre dit reëel is
zal deze studie kunnen uitwijzen.

2.4 Kritiek op de maatregel

Zoals reeds gezegd zijn er bij de 1 oktober maatregel een aantal kritische
kanttekeningen geplaatst. Deze betreffen deels de materiële verzwakking van
de rechtspositie van secundaire migranten met een vestigingsvergunning.
Deels. betreffen zij de mogelijke strijdigheid van de maatregel met artikel 1 van
de Grondwet; de artikelen 8 en 12 van het Europese Verdrag voor de Rechten

8) Tweede Kamer, op. cit. (noot 6), blz. 11.
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van de Mens; de artikelen 12 en 16 van de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens; de artikelen 17 en 23 van het Internationale Verdrag inzake
Burgerlijke.en Politieke Rechten en artikel 10 van het Internationaal Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Deels ook betreffen zij
tenslotte de hoogte van de financiële eis die voor jongeren onder de 23 jaar
niet haalbaar zou zijn.

De strikt juridische kanttekeningen zullen in deze paragraaf niet verder wor-
den besproken. Voor een uitgebreide uiteenzetting en bespreking ervan zij ver-
wezen naar Koens 9) en Groenendijk 10).

Ten aanzien van de verzwakking van de rechtspositie van secundaire
migranten met een vestigingsvergunning merkt de Landelijke Samenwerking
van Organisaties van Buitenlandse Arbeiders (LSOBA) 11) op dat hier sprake is
van gelegenheidspolitiek: "de versterking van de rechtspositie van jongeren
wordt tegelijkertijd verzwakt door de getroffen maatregel". Voorts wordt door
deze instantie opgemerkt dat de maatregel discriminerend is aangezien
Nederlandse partners niet aan de financiële eis hoeven te voldoen.

Deze beide punten van kritiek zijn ook tijdens de debatten in de Tweede
Kamer naar voren gebracht 12). Daarenboven is in de Kamer opgemerkt dat op
dit punt niet alleen een onderscheid wordt gemaakt tussen niet-Nederlanders
en Nederlanders, maar bovendien ook tussen twee categorieën vestigingsver-
gunninghouders. Eén en ander is vervat in een, overigens verworpen, motie 13).
Een tweede motie, eveneens niet aangenomen, bevatte het voorstel om te
komen tot een gelijkstelling van enerzijds Nederlandse jongeren en anderzijds
niet-Nederlandse jongeren die vanaf hun 18e jaar reeds 3 jaar wettig in Neder-
land verblijven 14).

Tijdens de debatten is niet alleen aandacht besteed aan de kritiek dat de
maatregel haaks zou staan op het in Nederland gehanteerde gelijkheidsbegin-
sel, maar is ook opgemerkt dat door deze maatregel de onduidelijkheid op dit
punt onder jongeren zal groeien 15). Entzinger gaat in zijn proefschrift nog een
stap verder met de constatering dat groeiende onduidelijkheid en, aantasting
van gevoelens van gelijkberechting en rechtszekerheid - zijn inziens gevol-
gen van een restrictief beleid - het te voeren minderhedenbeleid in gevaar
kunnen brengen 16).

Naast het onderscheid tussen niet-Nederlanders en Nederlanders en tus-
sen primaire en secundaire migranten met een vestigingsvergunning, consta-
teert Groenendijk dat er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen werken-
de jongeren boven de 23 jaar enerzijds en'werkende jongeren beneden de leef-
tijd van 23 jaar en `oudere' werklozen anderzijds. Voor de beide laatstgenoem-
de categorieën zou gezinsvorming praktisch onmogelijk worden. Voor jonge-
ren onder de 23 jaar omdat zij het minimum jeugdloon verdienen, en voor werk-
lozen omdat zij niet zelfstandig over voldoende middelen van bestaan
beschikken 17). Opmerkelijk is overigens dat in dit verband niet wordt gerept

9) Zie hiervoor Koens, M.J., Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Arnhem, Gouda Quint, 1983. In
deze dissertatie worden vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht naast elkaar gezet,
voor zover betrekking hebbend op de komst en voortgezet verblijf van jeugdige vreemdelingen in
Nederland. Eveneens van dezelfde auteur: De toelating en het voortgezet verblijf van binnen-
landse jeugdigen in Nederland. Nederlands Juristenblad, 1983, nr. 29, blz. 949-956.

10) Groenendijk, C,A., Trouwbeperking voor tweede generatie immigranten; Minderhedenbeleid en
mensenrechten dicht bij huis. Nederlands Juristenblad, 1983, nr. 41, blz. 1311.1318.

11) LSOBA, Recht om te blijven 2: Verblijfrecht nog steeds niet geregeld. Utrecht, februari 1984, blz.
14 e.v.

12) Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 17984, nr. 3 en 4.

13) Tweede Kamer, zitting .1983-1984, 17.984, nr. 4.

14) Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 17984, nr.'5.

15) Tweede Kamer, zitting 1983-1984.

16) Entzinger, H.B. op. cit. (zie noot 3). 17984, nr. 3, blz. 1 e.v.

17) Groenendijk, C.A., op. cit., blz. 1311.
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over een mogelijk onderscheid tussen de seksen, terwijl het toch aannemelijk
is dat niet-Nederlandse vrouwen minder inkomen zullen hebben dan niet-
Nederlandse mannen en derhalve meer problemen zullen ervaren met het ver-
vullen van de financiële voorwaarde.

Wel betwijfelt Groenendijk verder het nut van de maatregel als het gaat om
beperking van de immigratie. Zijns inziens zal er veeleer sprake zijn van uitstel
dan van afstel daarvan 18).

Tenslotte kan nog worden vermeld dat onder meer Koens erop wijst dat
zaken als gezinshereniging en gezinsvorming te belangrijk zijn en teveel in het
persoonlijk leven ingrijpen om deze te regelen in relatief snel te wijzigen
circulaires 19). Ook een dergelijke werkwijze zou (gevoelens van) rechtszeker-
heid niet ten goede komen.

2.5 Toepasselijke procedures inzake gezinsvorming

Zonder hier in details te treden lijkt het toch geboden dit hoofdstuk af te
ronden met een globale weergave van de procedures die gelden bij het aanvra-
gen van een mvv en/of een vtv 20). Inzicht in deze procedures vergemakkelijkt
niet alleen de lezing van dit rapport maar ook de interpretatie van de onder-
zoekresultaten, zeker voor degenen die niet zo erg goed thuis zijn in het vreem-
delingenbeleid.

Huwelijkspartners die zich vanuit het buitenland naar Nederland willen be-
geven teneinde zich hier te vestigen moeten - uitzonderingen daargelaten -
in beginsel beschikken over een •mvv. Afgifte hiervan gaat vooraf aan het ver-
lenen van een vtv. De mvv wordt in het algemeen aangevraagd in het land van
herkomst bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordi-
ging. Deze stuurt het verzoek door naar de Visadienst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (ondergebracht bij de Directie Vreemdelingenzaken van
het Ministerie van Justitie). Deze dienst vraagt op haar beurt advies aan het
hpp. In de regel conformeert de Visadienst zich aan het advies van het hpp.
Slechts als de verzoekende vreemdeling in aanmerking komt voor een vtv kan
een gunstig advies worden gegeven inzake het verlenen van een mvv. Indien
niet aan de voorwaarden voor een vtv wordt voldaan zal een negatief advies
volgen. In voorkomende gevallen wordt advisering door het hpp aangehouden.
Dit kan zich bv. voordoen als de marge tussen het vereiste en het reële in-
komen gering is of ook als het hpp wil weten of bepaalde inkomensbronnen
mogen worden erkend. Tenslotte zijn er nog gevallen waarin het hpp niet ge-
machtigd is rechtstreeks en positief te adviseren aan de Visadienst. In deze
laatste gevallen wordt door het hpp een staat van inlichtingen opgemaakt ten-
einde de Visadienst te informeren.

Het hpp kan ook ambtshalve adviseren als a) een verzoek om een mvv wordt
ingediend door een in Nederland verblijvende vreemdeling ten behoeve van
een zich in het buitenland bevindende huwelijkspartner (zoals zal blijken is dit
praktijk te noemen in gevallen van gezinsvorming) en b) als aanvankelijk een
negatief advies aan de Visadienst werd uitgebracht, maar de omstandigheden
zodanig zijn gewijzigd dat alsnog een positief advies kan volgen.

Houder van een geldige mvv - 6 maanden - heeft toegang tot Nederland
en een vrije termijn van 8 dagen na binnenkomst. Binnen deze vrije termijn
dient aanmelding bij het hpp plaats te vinden. Hierbij bestaat de mogelijkheid
een verzoek om een vtv in te dienen. Deze zal worden verleend tenzij blijkt dat
de vreemdeling niet (meer) aan de eisen voldoet. Wordt een vtv verleend dan
wordt een registratie- of stamkaart voor de betrokken vreemdeling opge-

18) Groenendijk, C.A., op. cit., blz. 1312.

19) Koens, H.J., op. cit., blz. 952 (noot 10).

20) Zie voor een uitputtende beschrijving de Vreemdelingencirculaire.
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maakt. Op deze kaart staan gegevens omtrent de naam, de nationaliteit, de
geboortedatum en -plaats, de burgerlijke staat, de persoonsgegevens van een
eventuele huwelijkspartner, de datum van huwelijk, eventueel aantal kinde-
ren, 'het type vergunning, doel van verblijf en in sommige gevallen
werkgever(s) e.d. Overigens zij hierbij vermeld dat de wijze waarop deze kaar-
ten worden ingevuld en de aard van de gegevens die worden vermeld per ge-
meente sterk kunnen verschillen.

Aanvullend is er in principe dan nog het persoonsdossier. Dit bevat gege-
vens die om principiële of ook om praktische redenen niet op de stamkaart'
worden genoteerd maar ook bv. werkgeversverklaringen, een woonvergunning
e.d. Voor dossiervorming geldt in grote lijnen hetzelfde als voor het invullen
van stamkaarten. De verschillen tussen de gemeenten zijn aanzienlijk.

Tenslotte moet bij het verlenen of weigeren van een vtv een D-54 formulier
worden ingevuld en opgestuurd naar het Ministerie van Justitie alwaar de ge-
gevens centraal worden opgeslagen. Ook op dit punt bestaan er weer verschil-
len tussen gemeenten. Zo is het in de ene gemeente regel te weigeren bij be-
schikking terwijl in een andere gemeente zaken zoveel mogelijk mondeling
worden afgehandeld 21).

Vanuit het buitenland kan naast een mvv ook een vtv worden aangevraagd;
soms - hier overigens niet zo relevant - is dat zelfs vereist. De zo aange-
vraagde vtv wordt echter niet in het buitenland afgegeven. Indien een vreem-
deling voor een vtv in aanmerking komt, dan wordt hem of haar voor de komst
naar Nederland een mvv verschaft. Na binnenkomst hier en bij tijdige aanmel-
ding bij het hpp binnen de vrije termijn, wordt de vtv afgegeven, tenzij blijkt dat
niet (meer) aan de eisen wordt voldaan.

Een verzoek om een vtv moet altijd worden ingediend bij het hpp. Dit geldt
ook als de beslissing door de Minister van Justitie wordt genomen. Dit ver-
zoek dient schriftelijk te zijn en kan alleen worden ondertekend door de ver-
zoeker zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger. Een beslissing omtrent het
verlenen van een vtv moet binnen 6 maanden worden genomen. Formeel dient
ook deze schriftelijk te geschieden.

Van een weigering om een mvv te verlenen kan geen herziening worden aan-
gevraagd. Wel kan men tegen de beslissing in beroep gaan bij de Raad van
State. Van een weigering om een vtv te verlenen kan wel herziening worden ge-
vraagd. De beslissing in herziening wordt genomen door de Minister van Justi-
tie. De termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek - schriftelijk
door de belanghebbende zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger dan wel
gemachtigde is één maand ofwel 30 dagen, ingaande op de dag nadat de be-
schikking ter kennis van de vreemdeling is gekomen. Wellicht ten overvloede:
van een informele mondelinge weigering kan uiteraard geen herziening wor-
den gevraagd.

Naast een weigering bij beschikking kan ook een zg. 'fictieve weigering'
ontstaan. Dit kan gebeuren als 6 maanden nadat het verzoek is ingediend
noch in positieve noch in negatieve zin is beslist. De betrokken vreemdeling of
zijn advocaat moet deze `fictieve weigering zelf `creëren'; d.w.z. het uitblijven
van de beslissing interpreteren als een weigering. Ook van zo'n weigering kan
herziening worden gevraagd. De te volgen procedure is gelijk aan boven-
staande.

Als een herzieningsverzoek is ingediend wordt het hpp daarvan in kennis
gesteld. Het hpp wordt tevens om inlichtingen en advies gevraagd. De Minis-
ter kan zich voorts laten adviseren door de Adviescommissie voor Vreemdelin-
genzaken. In een aantal gevallen is dit zelfs verplicht.

Op het verzoek om herziening moet binnen 3 maanden worden beslist.
Wordt deze termijn overschreden dan kan weer een `fictieve weigering' ont-

21) Ook volgens: Bos, J. e.a., Beschikking over aanvragen tot verlening van een verblijf. NNR, 1984,
5e jrg., nr. 1, blz. 23-42; Dijkstra, M.J. Vreémdelingendiensten: een onderzoek. Apeldoorn, Neder-
landse Politie Academie, 1981 (scriptie).
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staan. In zo'n geval kan de vreemdeling in beroep gaan bij de Raad van State.
Dit kan ook als het herzieningsverzoek geheel of gedeeltelijk is afgewezen,
maar alleen indien de vreemdeling, wiens verzoek is afgewezen, op de dag
waarop de afwijzende beslissing werd genomen al een jaar hoofdverblijf in
Nederland heeft. Overigens geldt deze beperking weer niet voor alle catego-
rieën van vreemdelingen.

Naast een herzieningsverzoek en eventueel beroep bij de Raad van State
kan in voorkomende gevallen een Kort Geding worden aangespannen om als-
nog schorsende werking te verkrijgen.

Zowel bij advisering omtrent de mvv als bij de beslissing terzake van de vtv,
verricht het hpp het noodzakelijke onderzoek. Zo wordt in het algemeen nage-
gaan wat het inkomen van de hier verblijvende vreemdeling is. Dit kan door
middel van werkgeversverklaringen, loonstrookjes, opgave aan de belasting-
dienst, verlies en winstrekeningen van zelfstandigen e.d.. In voorkomende ge-
vallen vinden extra controles plaats: als het hpp het opgegeven inkomen aan
de hoge kant vindt wordt bv. nagetrokken wat de CAO voorschrijft; als een
vreemdeling nogal wat inkomen uit overwerk opgeeft wordt soms nagegaan of
dit overwerk ook werkelijk plaatsvindt enz.. In de meeste, doch niet in alle ge-
vallen is één en ander in het persoonsdossier vermeld. Ook de huisvestings-
situatie wordt op uiteenlopende wijze gecontroleerd. Bij koopwoningen geldt
in de regel de koopacte als bewijs. Ingeval van zelfstandige bewoning van een
huurwoning is een woonvergunning vereist. In een enkele grote gemeente is
een gedoogbrief van de Dienst Herhuisvesting voldoende. Bij inwoning is in
een aantal gemeenten de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de aangewezen
controlerende instantie. Het komt echter ook voor dat medewerkers van de be-
trokken vreemdelingendienst aan de hand van een aantal landelijke criteria
beslissen of de huisvesting passend is of niet.
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3 Jonge vreemdelingen in Nederland

3.1 Inleidende opmerkingen

In dit hoofdstuk, dat een sterk kwantitatief karakter heeft, zullen enkele in
het kader van dit onderzoek relevante facetten van de vreemdelingenpopulatie
in Nederland worden behandeld. De aandacht zal daarbij vooral zijn gericht op
de jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Aangezien Turken en Marokkanen de
grootste categorieën vormen binnen het totale contingent vreemdelingen, zal
met name nader worden ingegaan op hun aantal, geografische spreiding, ver-
blijfsduur en partnerkeuze.

De gegevens van het CBS vormen de basis voor dit hoofdstuk, en wel de ge-
gevens per 1 januari 19841). Voor de bijbehorende tabellen wordt verwezen
naar Bijlage III.

3.2 Wie waar in Nederland?

Per 1 januari 1984 telde Nederland 552.359 vreemdelingen, waarvan 314.522
mannen en 237.837 vrouwen. De mannen zijn binnen dit totaal, conform de ver-
wachtingen, oververtegenwoordigd.

Het zal niet verbazen dat het merendeel der vreemdelingen zich in het
westen van Nederland heeft gevestigd. De provincie Zuid-Holland is koploper
met 159.660 vreemdelingen. Op de tweede plaats komt dan Noord-Holland
met 132.909 vreemdelingen. Noord-Brabant volgt met een aantal van 63.389 en
de provincies Gelderland en Limburg herbergen er respectievelijk 44.556 en
43.857. De provincie Utrecht blijft daaronder met 39.939 vreemdelingen. Over-
ijssel sluit daarbij aan met 33.997. De laatste provincie met meer dan 10.000
vreemdelingen is Zeeland: daar staan er 12.076 geregistreerd. Van de drie
resterende provincies: Groningen, Friesland en Drenthe, kan worden vermeld
dat er respectievelijk 8.111, 5.380 en 4.822 vreemdelingen woonachtig zijn (zie
tabel 3.1).

Tevens blijkt uit deze tabel dat Turken en Marokkanen verreweg de grootste
categorieën van vreemdelingen vormen. Het aantal Turken in Nederland is
155.280, waarvan 85.910 mannen en 69.370 vrouwen. Het aantal Marokkanen
is wat lager met 106.435, waarvan 68.604 mannen en 43.831 vrouwen. De al
eerder vermelde oververtegenwoordiging van mannen doet zich dus ook bin-
nen deze specifieke categorieën van de vreemdelingenpopulatie voor. Zij is
bovendien in iedere provincie en in iedere subpopulatie herkenbaar, zij het in
verschillende mate. Alleen de Belgen vormen hierop een uitzondering.

Ten aanzien van de spreiding van de diverse nationaliteiten over de provin-
cies is het volgende op te merken. Opvallend is allereerst dat de verscheiden-
heid binnen de vreemdelingenpopulatie het grootst is in die provincies die het
kleinste aantal vreemdelingen herbergen. Zo behoort in Friesland bv. bijna de

1) Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdafdeling Si, Overzicht vreemdelingen per 1 januari
1984.
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helft van de vreemdelingen tot die categorieën die, landelijk gezien, niet tot de
omvangrijkste behoren. Ook blijken sommige categorieën zich tamelijk gelijk-
matig over Nederland verspreid te hebben, zij het soms met enige concentra-
tie in een bepaalde provincie. Sprekend voorbeeld hiervan zijn de Belgen die in
Zeeland 46% van de vreemdelingenpopulatie uitmaken. In de meeste andere
provincies vormen zij slèchts 2% daarvan. De Duitsers, die landelijk gezien
8% van de vreemdelingenpopulatie uitmaken, zijn vooral in Groningen woon-
achtig. Italianen echter hebben zich zo gelijkmatig over Nederland verspreid
dat geen specifieke provincie van vestiging te noemen valt. Marokkanen daar-
entegen zijn vooral woonachtig in de provincie Utrecht. In Noord-Holland,
waar zij 23% van het totale aantal vreemdelingen uitmaken, zijn zij daaren-
tegen relatief even sterk vertegenwoordigd als de Turken, terwijl deze laatste
categorie weer vooral vertegenwoordigd is in Overijssel; het percentage ligt
daar op 57. In Gelderland zijn de Turken dan weer in iets mindere mate verte-
genwoordigd. Voor Spanjaarden en Britten geldt ongeveer hetzelfde als voor
Italianen, met die restrictie dat Britten zich iets vaker in Drenthe en Friesland
hebben gevestigd dan in andere provincies.

Beziet men vervolgens de spreiding van de belangrijkste categorieën vreem-
delingen over de 18 grotere gemeenten (zie tabel 3.2), dan maken, geheel vol-
gens verwachting, Duitsers en Belgen vooral in die gemeenten,.die dicht bij de
Duitse dan wel Belgische grens liggen, een wat aanzienlijker deel uit van de
aldaar gevestigde vreemdelingen. In de overige gemeenten schommelen de
percentages om het landelijk gemiddelde. Het relatieve aantal Italianen is het
hoogst in de gemeenten Enschede en Groningen. In de andere gemeenten
wijken de percentages echter weer niet af van het landelijke percentage. Voor -
Spanjaarden geldt ongeveer hetzelfde, met de kanttekening dat hun aantal in
Eindhoven relatief het grootste is. Voor Britten is op basis van de cijfers hoe-
genaamd geen specifieke vestigingsgemeente te noemen. In het geval van
Turken en Marokkanen kunnen daarentegen wel weer specifieke vestigings-
gemeenten worden aangewezen. Voor wat de Turken betreft springt met name
Zaanstad eruit met 58% van het totale aantal vreemdelingen. Marokkanen
scoren het hoogst in de gemeente Utrecht, en wel met 41 %. Beide cijfers lig-
gen beduidend boven het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft de Marokka-
nen geldt dit ook voor Breda, Leiden en, in iets mindere mate, voor Rotterdam.
Voor Turken is de spreiding over de gemeenten iets groter, in die zin dat meer
gemeenten (aanzienlijk) boven het landelijk gemiddelde liggen. Met name kun-
nen hier worden genoemd de gemeenten Arnhem, Enschede, Apeldoorn, Dor-
drecht en Haarlem. Zowel Turken als Marokkanen zijn (sterk) ondervertegen-
woordigd in de gemeente Groningen. Opvallend is voorts dat de Turken zo'n
gering aandeel vormen van de vreemdelingenpopulatie in Amsterdam.

Tenslotte zij hier vermeld dat het aantal vreemdelingen in de 18 grotere ge-
meenten (280.121) 51 % omvat van de totale vreemdelingenpopulatie in Neder-
land.

3.3 (Ongehuwde) vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar

Tot hier is steeds gesproken over vreemdelingen in het algemeen. De doel-
groep van het onderhavige onderzoek is echter de categorie van jongeren tus-
sen 15 en 30 jaar, en binnen die groep met name de ongehuwde mannen en
vrouwen. Zij zijn ni. de potentiële gezinsvormers.

Nederland telt 145.427 vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar, hetgeen iets
meer is dan een kwart van het totale aantal vreemdelingen alhier. Het totale
aantal ongehuwde mannen is 164.823, dat van ongehuwde vrouwen is 131.536
(zie de tabellen 3.3 t/m 3.6).

In verreweg de meeste provincies schommelt het relatieve aantal ongehuw-
de vreemdelingen rond het landelijke percentage van 26. Uitzonderingen ech-
ter vormen Groningen (31 %) en Friesland (30%) enerzijds en Gelderland (20%)
anderzijds.
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Landelijk gezien ligt het gemiddelde percentage ongehuwde mannen van
niet-Nederlandse nationaliteit op 30. Slechts één provincie - Zeeland - wijkt
hier beduidend vanaf, met 24%. De spreiding over de overige provincies is ge-
lijkmatig te noemen. Ditzelfde geldt voor de ongehuwde vrouwen. Het lande-
lijk gemiddelde is voor hen 24%. Ook hier weer blijft Zeeland iets achter met
20%.

Anders is het gesteld met het verschil tussen het aantal ongehuwde man-
nen en het aantal ongehuwde vrouwen onder de vreemdelingen. Landelijk ge-
zien is het verschil tussen beide 20% van het totale aantal ongehuwde man-
nen. De cijfers per provincie lopen echter zeer uiteen. Zo is er in Limburg een
betrekkelijk gering verschil (14%). In Groningen daarentegen is het verschil
aanzienlijker (27%). Aannemende dat de huwelijksgeneigdheid onder vreem-
delingen in heel Nederland ongeveer even groot is en voorts aannemende dat
eenvoorkeur voor een huwelijkspartner van dezelfde nationaliteit ook overal
even groot zal zijn, betekenen deze cijfers dat een aantal mannelijke vreemde-
lingen is aangewezen op de huwelijksmarkt in het land van herkomst. Gege-
ven de zoëven aangehaalde verschillen op dit punt tussen de provincies, zal
de noodzaak een partner uit het eigen land te zoeken met name nijpender zijn
in die provincies waar het `overschot' van mannen op de huwelijksmarkt het
grootst is.

Aangezien uit de CBS-gegevens blijkt dat de verschillen tussen aantallen
mannen en vrouwen hier ten lande niet constant zijn voor de verschillende
leeftijdscategorieën - zo is het verschil verreweg het geringst onder jonge
kinderen - is het geboden de cijfers voor ongehuwden tussen de 15 en 30 jaar
apart te belichten (zie tabel 3.4). Uit deze tabel blijkt dat het verschil binnen
deze leeftijdscategorie aanzienlijk hoger ligt dan voor ongehuwde mannen en
vrouwen in het algemeen het geval is. Landelijk gezien ligt het verschil voor
deze leeftijdscategorie op 35% van het aantal ongehuwde mannen tussen de
15 en 30 jaar. De percentages per provincie wijken evenwel niet alleen onder-
ling sterk af maar ook van het landelijk cijfer. Zo blijkt het verschil het geringst
in Zeeland, nl. slechts 20%. Dit percentage is niet alleen het laagste van alle
provinciale percentages maar wijkt ook het sterkst af van het landelijke per-
centage. De afwijking in tegenovergestelde richting blijkt het grootst te zijn in
de provincie Overijssel. Hier beloopt het verschil nl. 47%. Eén en ander bete-
kent dat jongeren tussen de 15 en 30 jaar in het algemeen sterker nog dan
andere ongehuwden zijn aangewezen op de huwelijksmarkt in het land van
herkomst. Dit geldt des te meer voor vreemdelingen in die provincies waar de
verschillen het grootst zijn.

Vooruitlopend op de resultaten van onderhavig onderzoek kan dan ook, ten
eerste, de verwachting worden geformuleerd dat het met name mannen zullen
zijn die met een vrouw uit het land van herkomst zullen trouwen en deze willen
laten overkomen. Ten tweede kan, aannemende dat iedere jongere vreemde-
ling, waar ook woonachtig in Nederland, dezelfde mogelijkheden heeft om
aan de gestelde eisen te voldoen, worden verwacht dat het aantal gerealiseer-
de gezinsverenigingen en -vormingen het grootst zal zijn in die provincies
waar het bestaande verschil tussen ongehuwde mannen en vrouwen ook het
grootst is.

In tabel 3.5 zijn de gegevens omtrent de jongeren en ongehuwden in de 18
grotere gemeenten bijeengebracht. De gegevens van Hilversum en Leiden ont-
breken echter in deze tabel, omdat het CBS deze niet zo voorhanden heeft.
Voor de volledigheid zijn echter wel de randtotalen van deze gemeenten opge-
nomen. Uit de cijfers blijkt dat het relatieve aantal jongeren tussen de 15 en 30
jaar in de grotere gemeenten lager ligt dan het landelijk gemiddelde, nl. 15%
tegenover 25%. Alleen de gemeente Groningen wijkt hier met 21% duidelijk
vanaf. De aantallen ongehuwden in deze gemeenten liggen om en nabij het
landelijk gemiddelde, zij het dat alweer de gemeente. Groningen hiervan af-
wijkt: 37% van de daar wonende vreemdelingen is ongehuwde man. De
overige cijfers per gemeente schommelen weer om het gemiddelde. Het over-
schot van mannen op de huwelijksmarkt is ook in de 18 gemeenten weer aan-
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zienlijker dan landelijk het geval is, nl. 35% (landelijk is het 23%). Vooral in de
gemeenten Apeldoorn, Breda en Nijmegen zijn ongehuwde mannen sterk
oververtegenwoord igd.

In tabel 3.6 tenslotte is getracht een beeld te schetsen van de situatie in de
kleinere gemeenten. Daartoe zijn de cijfers per provincie verminderd met die
van de 18 grotere gemeenten. De cijfers in deze tabel kunnen als volgt worden
samengevat. Indien de grotere gemeenten buiten beschouwing blijven dan
blijken zich inderdaad wat verschuivingen voor te doen in de cijfers per provin-
cie. Zo loopt het percentage jongeren tussen de 15 en 30 jaar in de provincies
op tot 38%, terwijl het in de grotere gemeenten ligt op 15%. Om een wel vaker
gehanteerde simpele tweedeling te gebruiken: jongere vreemdelingen vormen
vooral een 'plattelandsverschijnsel'. Des te opmerkelijker is het dat er zich in
de cijfers omtrent ongehuwden onder hen niet of nauwelijks veranderingen
voordoen. Het aandeel van de ongehuwde vrouwen blijft onveranderd op 24%.
Het aantal ongehuwde mannen daalt licht van 31 % naar 29%. Het `overschot'
aan ongehuwde mannen op de huwelijksmarkt blijkt buiten de grotere ge-
meenten lager te liggen nl. op 18% (tegenover 35% in de grotere gemeenten).
Verwacht mag worden dat gezinsvereniging en -vorming zich dus vooral voor
zullen doen in de grotere gemeenten. De cijfers betreffende het 'overschot'
aan mannen in de kleinere gemeenten verschillen verder ook hier weer per
provincie. Zo nemen de kleinere gemeenten in Limburg een gunstige positie
in met slechts 14%. In Noord-Holland daarentegen bedraagt het verschil tus-
sen ongehuwde mannen en vrouwen 23% van het aantal ongehuwde mannen.

3.4 Integratie van jongere vreemdelingen

Integratie is een nogal omstreden begrip. In discussies omtrent de positie
van vreemdelingen en het te voeren minderhedenbeleid doet het meer dan
eens stof opwaaien. Het zou in het kader van dit rapport te ver voeren uitge-
breid in te gaan op de meer inhoudelijke kanten van het begrip enerzijds en op
de empirische herkenbaarheid ervan anderzijds. Dit zou een apart onderzoek
vergen. Wel vermeldenswaard is hier dat in de Minderhedennota 2) het accent
wordt gelegd op het feit dat, gegeven de duur van het verblijf van vreemdelin-
gen c.q. etnische minderheden, definitief afstand moet worden genomen van
de daarvoor vigerende tijdelijkheidsgedachte. Uitgangspunt voor het te voe-
ren beleid zou dan ook moeten zijn dat vreemdelingen c.q. etnische minder-
heden een integraal deel zullen uitmaken van de Nederlandse bevolking.

De verblijfsduur van vreemdelingen wordt door het CBS 3) opgevat als een
indicatie voor de mate waarin integratie in de Nederlandse samenleving heeft
kunnen plaatsvinden. Deze, hoewel meer praktische dan theoretische keuze,
zal hier worden gevolgd teneinde enige indicatie voor de mate van integratie
te hebben. In een volgend hoofdstuk zullen de gegevens omtrent de totale
vreemdelingenpopulatie dan worden vergeleken met die omtrent bij gezinsver-
eniging en -vorming betrokken vreemdelingen. Wellicht ten overvloede zij hier-
bij vermeld dat de bedoelde gegevens uiteraard geen inzicht bieden in indivi-
duele situaties of posities. Zij geven slechts een indicatie voor de macro-
situatie.

De CBS-gegevens laten zien dat 42% van het aantal vreemdelingen dat in
1983 in Nederland woonachtig was, al langer dan 5 jaar hier verbleef. Voor
mannen gold dat overigens beduidend vaker dan voor vrouwen. Dit laatste
laat zich ten eerste verklaren uit het feit dat vrouwen nooit zijn geworven voor
het verrichten van arbeid en ten tweede uit het feit dat de gezinshereniging
pas veel later op gang is gekomen. Even verklaarbaar is dat Turken en Marok-

2) Minderhedennota, Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 16102, nrs. 20-21, blz. 12.

3) Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de bevolking. 31e jrg., september 1983,
blz. 21 e.v.
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kanen relatief vaker dan andere vreemdelingen langer dan 5 jaar hier verble-
ven; zij zijn eerder geworven dan anderen. Binnen deze twee eerste catego-
rieën van vreemdelingen zijn de verschillen tussen de seksen weer beduidend.
Van de Turkse en Marokkaanse mannen woonde 56% hier al langer dan 5 jaar.
Voor de Turkse vrouwen lag dat op 44%, voor de Marokkaanse vrouwen op
32%. Dit laatste kan dan weer verklaard worden uit het feit dat gezinshereni-
ging onder Marokkanen nog later op gang is gekomen dan onder Turken. Zou
de verblijfsduur werkelijk een indicatie zijn voor de mate waarin integratie
heeft kunnen plaatsvinden, dan kunnen uit deze cijfers opnieuw enkele ver-
wachtingen ten aanzien van gezinsvorming worden afgeleid. Zo kan uit het
langere verblijf van mannen hier worden afgeleid dat onder hen de neiging te
trouwen met een partner uit het land van herkomst af zal nemen. Zij zullen
vaker kiezen voor een al in Nederland verblijvende vrouw, al dan niet van de
eigen nationaliteit. Vrouwen zullen daarentegen vaker kiezen voor een partner
uit het eigen land. Voor beide seksen zou dan gelderf dat de neiging een part-
ner uit het land van herkomst te kiezen groter is onder Marokkanen dan onder
Turken.

Een tweede indicatie voor de mate van integratie zou dus kunnen zijn het
(toenemend) aantal huwelijken tussen hier in Nederland verblijvende vreemde-
lingen en Nederlanders of tussen reeds hier verblijvende vreemdelingen met
dezelfde nationaliteit, en het (afnemend) aantal huwelijken tussen vreemde-
lingen hier met partners uit het land van herkomst (zie tabel 3.7).

Vergelijken we de desbetreffende cijfers voor de jaren 1978 t/m 1981 4) dan
blijken zich interessante ontwikkelingen voor te doen. Zo blijkt het totale aan-
-tal in Nederland geregistreerde huwelijken van vreemdelingen na een aanvan-
kelijke stijging vanaf 1980 weer te dalen. Dat. deze verandering overigens met
enige voorzichtigheid bekeken moet worden, juist in verband met die registra-
tie, is al eerder opgemerkt. Het is bv. zeer wel mogelijk dat het aantal in het
buitenland gesloten huwelijken is toegenomen doch dat-de partners (nog) niet
hier zijn.

Bij nadere bestudering van. de cijfers blijken zich in de loop der jaren ver-
schuivingen voor te doen tussen de 3 typen huwelijken: dat met een partner
uit het landvan herkomst; dat met een in Nederland verblijvende landgenoot
en tenslotte dat met een alhier verblijvende niet-landgenoot (in de regel van
Nederlandse nationaliteit). Zo was bv. het aantal huwelijken met een partner
uit het land van herkomst in het algemeen in 1981 ten opzichte van 1978 afge-
nomen met 3%. Het aantal huwelijken tussen reeds hier verblijvende landge-
noten steeg daarentegen met 5%. Het aantal 'gemengde' huwelijken daalde
licht met 2%.

De cijfers voor de verschillende subcategorieën vertonen echter weer een
geheel ander beeld. Bij Turkse en Marokkaanse mannen deed zich een daling
van 10% voor in het aantal huwelijken met een partner uit het land van her-
komst. Turkse en Marokkaanse vrouwen blijken daarentegen juist vaker dan
voorheen te trouwen met een man uit het land van herkomst: een stijging van
14%. Vooral dit laatste cijfer maakt een verklaring voor het dalend aantal ge-
registreerde huwelijken vanuit een rectrictiever wordend toelatingsbeleid min-
der plausibel, tenzij aangenomen moet worden dat vrouwen gemakkelijker
aan de eisen kunnen voldoen dan mannen.

Neemt men de Turkse mannen en vrouwen evenwel tesamen dan deed zich
in de genoemde periode weer een daling van 6% voor in het aantal huwelijken
met een partner uit het land van herkomst. Bij Marokkanen daarentegen steeg
dit aantal licht met 2%.

Zoals al is gezegd groeit het aantal huwelijken onder reeds hier verblijvende
landgenoten. Deze groei, is echter niet in alle subcategorieën herkenbaar en/of
even groot. Voor Marokkaanse mannen en vrouwen is de stijging 7%. Voor

4) Penninx, R., Migration, minorities and policy in The Netherlands; recent trends and develop-
ments. Rijswijk, Ministerie van WVC, 1983, blz. 20 e.v.
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mannen van beide nationaliteiten 6% en voor Turken slechts 2%. Bij de
Turkse en Marokkaanse vrouwen tesamen is daarentegen sprake van een
daling van 9%.

Tenslotte de gemengde huwelijken. Ook hier tonen de cijfers weer een gril-
lig verloop. Voor zowel mannen als Turken valt een stijging van 4% te consta-
teren. Deze stijging valt echter weg tegen de daling die bij zowel vrouwen als
Marokkanen is opgetreden: respectievelijk 5% en 9%.
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4 Gezinsvereniging en gezinsvorming

4.1 Inleidende opmerkingen

In dit hoofdstuk zal het eerste deel van de probleemstelling worden behan-
deld. Het gaat hierbij allereerst om de vraag hoeveel verzoeken om zowel een
mvv - voor zover nog geen vtv is aangevraagd - als een vtv gedurende de
onderzoekperiode zijn ingediend. In de tweede plaats zal worden nagegaan
hoe deze verzoeken landelijk gespreid zijn. In de derde plaats is het van be-
lang te weten welke de.verdelingen van de gerealiseerde gezinsverenigingen
en -vormingen naar nationaliteit, leeftijd, sekse, verblijfsduur, verblijfstitel en
type migrant (primair of secundair) zijn. Hierbij zij overigens vermeld dat, ge-
geven het relatief geringe aantal primaire migranten in deze onderzoekpopula-
tie, bij een aantal verdelingen de beide typen migranten bij elkaar zijn
gevoegd.

In de vierde plaats is van groot belang die pogingen tot gezinsvereniging en
-vorming te analyseren die mislukt zijn als gevolg van een negatief advies ten
aanzien van een mvv dan wel als gevolg van een weigering van een vtv. Aange-
zien zowel de negatieve adviezen als de weigeringen op dezelfde gronden
plaatsvinden en zij dezelfde gevolgen hebben voor betrokken migranten, zijn
zij in bedoelde analyse ook samengevoegd. Van de weigeringen zal, in de vijf-
de plaats, worden nagegaan wat de landelijke spreiding ervan is. Dit is met
name van belang als beoordeeld moet worden of, en zo ja, in hoeverre, er
sprake is van bv. rechtsongelijkheid. In de zesde plaats zal van de weigeringen
ook worden nagegaan welke hun verdeling is naar de hierboven al genoemde
kenmerken van de hier wonende huwelijkspartner.

Dit hoofdstuk afrondend zal worden bekeken hoe de gegevens van het
onderhavig onderzoek zich verhouden tot de prognoses van het SCP. Voor
deze vergelijking zijn overigens alleen de gezinsvormingen relevant.

Verder moet de lezer nog op het volgende worden gewezen, nI. dat de gerea-
liseerde gezinsverenigingen en -vormingen in de kleinere gemeenten minder
uitgebreid zijn gecodeerd dan die in de 18 grotere gemeenten. Voorts blijken
er enige, overigens geringe, verschillen te bestaan tussen kleinere en grotere
gemeenten. Om deze twee redenen is besloten gezinsvereniging en gezinsvor-
ming in beide categorieën van gemeenten in eerste instantie apart te beschrij-
ven. De verdergaande analyses, ook die ten behoeve van volgende hoofdstuk-
ken, zullen enkel worden uitgevoerd op het onderzoekmateriaal van de 18
grotere gemeenten. De bijbehorende tabellen, grafieken e.d. zijn opgenomen
in Bijlage IV.

Resteert nog te vermelden dat in de 18 grotere gemeenten in totaal 84 ver-
zoeken om een mvv zijn gevonden. In 35 gevallen is hierover negatief geadvi-
seerd. Deze gevallen worden, zoals al vermeld, samengevoegd met de weige-
ringen. De resterende 50 verzoeken hebben, op het moment dat de gegevens-
verzameling plaatsvond, nog niet geresulteerd in gerealiseerde gezinsvereni-
gingen of -vormingen. Zij zullen derhalve daarbij niet worden opgeteld.

4.2 Omvang en verdeling van de (ingewilligde) verzoeken
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4.2.1 De situatie in de kleinere gemeenten

In de kleinere gemeenten zijn er, met het oog op gezinsvereniging en -vor-
ming, gedurende de gehele onderzoekperiode 791 verzoeken om een vtv inge-
diend. Over het aantal mvv-verzoeken in deze gemeenten ontbreekt informa-
tie. Van de 791 verzoeken om een vtv zijn er in het totaal 767 ingewilligd.

Verreweg de meeste verzoeken en daarmede ook de meeste inwilligingen
zijn afkomstig uit Zuid-Holland, nl. bijna 25% van het totale aantal verzoeken
in deze gemeenten. Noord-Brabant volgt hierop met om en nabij de 20%. In de
provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland schommelen de
percentages om en nabij de 10. Limburg neemt zo'n 6% van de verzoeken en
inwilligingen voor haar rekening. De resterende provincies blijven onder de
4% (zie tabel 4.1).

Het ligt voor de hand deze verdeling allereerst te vergelijken met de geogra-
fische spreiding van de vreemdelingen in Nederland. Bij deze vergelijking valt
op dat Zuid-Holland niet alleen het grootste,aantal gezinsverenigingen en -vor-
mingen telt maar ook het grootste aantal vreemdelingen. Noord-Holland daar-
entegen heeft, gegeven het aantal vreemdelingen aldaar, slechts een relatief
gering aandeel in de gezinsvereniging en -vorming. Haar plaats in de rang-
ordening is 'overgenomen' door Noord-Brabant. Opvallend is voorts het grote
aantal gezinsverenigingen en -vormingen in Overijssel, in vergelijking met het
aantal aldaar wonende vreemdelingen. Tezamen nemen de provincies Zuid-
Holland, Noord-Brabant en Overijssel zo'n 53% van de (ingewilligde) verzoe-
ken voor hun rekening, terwijl maar zo'n 46% van alle hier aanwezige vreem-
delingen in deze provincies woont.

Ten tweede kan de verdeling van de gezinsverenigingen en -vormingen wor-
den vergeleken met de geografische spreiding van de jongeren tussen de 15
en 30 jaar, de ongehuwde vreemdelingen en de overschotten op de huwe-
lijksmarkt (zie tabel 3.6). Uit deze vergelijking blijkt dat de onderscheiden ver-
delingen niet geheel, parallel lopen. Zo telt bv. de provincie Noord-Holland wel
het grootste aantal jongeren en ongehuwde mannen en tevens een relatief
groot overschot op de huwelijksmarkt, maar het aandeel van deze provincie in
de totale gezinsvereniging en -vorming is daar relatief klein. Het relatief grote
Noord-Brabantse aandeel daarentegen laat zich ook niet verklaren uit de
overige verdelingen. Zo kent deze provincie een gering overschot van mannen
op de huwelijksmarkt, terwijl het aarítal jongeren en ongehuwde mannen er, in
vergelijking met andere provincies, niet hoog is. Hetzelfde gaat ook op voor
Zuid-Holland. Eén en ander doet vermoeden dat a) huwelijksgeneigdheid en
partnerkeuze per provincie verschillen, dan wel dat b) jongeren niet in alle pro-
vincies gelijke mogelijkheden hebben om tot gezinsvereniging of -vorming
over te gaan.

In weerwil van de reeds eerder weergegeven veronderstelling blijkt het bij
gezinsvereniging en -vorming vooral te gaan om mannen die hun echtgenote
over (willen) laten komen. Zo is in de kleinere gemeenten 88% van de verzoe-
kers - diegenen die zich hier met hun huwelijkspartner willen verenigen -
vrouw (zie tabel 4.2). Hier doet zich dus hetzelfde voor als bij de 'gewone' ge-
zinshereniging, waarbij het ook vooral mannen zijn die hun vrouw en even-
tuele kinderen naar Nederland halen.

Niet alleen blijken bovenal vrouwen in dit kader naar Nederland te komen,
het blijken ook vooral Turken te zijn die hun huwelijkspartner over (willen)
laten komen. Zo heeft 54% van de verzoekers, alweer in de kleinere gemeen-
ten, de Turkse nationaliteit. Het Marokkaanse aandeel daarentegen is 19%.
De oververtegenwoordiging van Turken, op dit terrein, blijkt des te duidelijker
als hun aandeel in de totale vreemdelingenpopulatie in ogenschouw wordt ge-
nomen: 28% daarvan heeft de Turkse nationaliteit en 20% de Marokkaanse
(zie tabel 4.3).

Van de verzoekers in de kleinere gemeenten blijkt zo'n 64% jonger dan 23
jaar te zijn en 36% 23 jaar of ouder (vgl. tabel 4.4). Hierbij zij wel vermeld dat
het hier gaat om een wat grove schatting. Het zou nl. het meest zuiver zijn de
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geboortedatum van de betrokken migranten af te zetten tegen de datum
waarop het verzoek werd ingediend. Deze laatste datum is echter, voor wat be-
treft de kleinere gemeenten en voor zover het het onderhavige onderzoek
.betreft, altijd onbekend. Ondanks dit voorbehoud kan niettemin worden
gesteld dat de leeftijd van de reeds hier verblijvende vreemdelingen vaker iets
hoger is dan die van de partners uit het land van herkomst. Zo is slechts 45%
van hen jonger dan 23 jaar en 54% 23 jaar of ouder (zie tabel 4.5). De stelling
dat jongeren onder de 23 jaar per definitie niet zouden kunnen voldoen aan de
financiële eis blijkt dus niet te worden bewaarheid (het betreft hier immers uit-
sluitend ingewilligde verzoeken). Dat de reeds hier verblijvende vreemdelingen
gemiddeld wat ouder zijn dan degenen die naar Nederland willen komen, kan
gemakkelijk worden verklaard uit het feit dat het vooral vrouwen zijn die in dit
kader hierheen komen.

Omtrent verblijfsduur, verblijfstitel e.d. ontbreekt in zo'n 70 à 90% van de
gevallen nadere informatie. Deze gegevens zijn nl. niet systematisch nage-
trokken in de kleinere gemeenten. Wat op deze punten wel bekend is wordt
hier natuurlijk niet weergegeven.

Tot slot zij nog vermeld dat in 1 geval niet bekend is of de hier verblijvende
migrant een primaire of een secundaire migrant is. Van de overigen blijkt 71 %
secundaire en 29% primaire migrant te zijn. Anders gezegd: in de kleinere ge-
meenten zijn 543 gezinsvormingen gerealiseerd en nog eens 224 gezinsvereni-
gingen.

4.2.2 De situatie in de grotere gemeenten

In dezelfde onderzoekperiode zijn er in de 18 grotere gemeenten in totaal
bijna 1200 verzoeken ingediend, waarvan, zoals reeds werd vermeld, 84 verzoe-
ken om een mvv. Van deze verzoeken hebben er 938 geresulteerd in daadwer-
kelijke gezinsvereniging dan wel -vorming. (vgl. tabel 4.4). Bij deze berekening
zijn de grenzen van de onderzoekperiode strikt aangehouden. Dezelfde gren-
zen aanhoudend is het totale aantal weigeringen hier 115: zowel geweigerde
vtv's als mvv's.

In het aantal (ingewilligde) verzoeken heeft Amsterdam met zo'n 25% het
grootste aandeel. Dat van Rotterdam is iets geringer, nl. 22%. Den Haag en
Utrecht volgen met respectievelijk 13% en 7%. De overige gemeenten blijven
onder de 5%.

Ook hier kan weer een vergelijking worden gemaakt tussen deze verdeling
en de geografische spreiding van vreemdelingen naar gemeenten (zie tabel
3.2). In deze vergelijking blijken beide verdelingen parallel te lopen. Dit geldt
echter niet als de verdeling van gezinsvereniging en -vorming wordt vergele-
ken met de spreiding van jongeren, ongehuwde mannen en het overschot van
mannen op de huwelijksmarkt. In de laatste drie verdelingen hebben vooral de
gemeenten Groningen en Apeldoorn de hoogste percentages. Amsterdam
daarentegen scoort hierop heel gemiddeld, d.w.z. wijkt niet af van de lande-
lijke gemiddelden. Het Amsterdamse aandeel in gezinsvereniging en gezins-
vorming laat zich dus niet zomaar verklaren uit een groot aantal jongeren dan
wel ongehuwde mannen en evenmin uit een groot overschot van mannen op
de huwelijksmarkt. Breda daarentegen, behorend tot de gemeenten met het
grootste overschot, heeft slechts een aandeel van 2% in het totale aantal ge-
zinsverenigingen en -vormingen. Voor geheel Nederland kan derhalve worden
geconcludeerd dat eerder geformuleerde verwachtingen omtrent de geografi-
sche verdeling van gezinsvereniging en -vorming niet worden bevestigd. Deze
verdelingen zijn nl. niet parallel aan de geografische spreiding van jongeren
tussen de 15 en 30 jaar, de ongehuwde mannen en de overschotten op de hu-
welijksmarkt.

Ook voor de grotere gemeenten geldt dat het vooral mannen zijn die hun
vrouw (willen) laten overkomen. Hier is 80% van de verzoekers vrouw, iets min-
der dan in de kleinere gemeenten het geval is. Het zijn ook nu weer vooral Tur-

33



ken die hun partner hierheen willen halen: 61% van de verzoekers heeft de
Turkse nationaliteiten 24% de Marokkaanse. De resterende 15% is verdeeld
over 25 nationaliteiten.

Van de verzoekers in de grotere gemeenten blijkt 66% jonger dan 23 jaar te
zijn ten tijde van de indiening van het verzoek. Hierin verschillen de grotere en
kleinere gemeenten dus nauwelijks of,niet van elkaar. Van de reeds hier ver-
blijvende vreemdelingen is 51 % jonger dan 23 jaar op het moment van de in-
diening van het verzoek. Zo'n 14% van hen is dan 23 jaar. De rest is op dat
moment 24 jaar of ouder (zie grafiek 4.1). De modale leeftijd van hen is, zoals
uit deze grafiek blijkt, 21 jaar.

Voor wat betreft de verblijfsduur en verblijfstitel kan hier wel worden be-
schikt over preciese informatie. Hieruit blijkt onder meer dat 55% van de al-
hier wonende vreemdelingen 6 jaar of korter in Nederland woont. Zo'n 14% is
hier al 10 jaar of langer. De gemiddelde verblijfsduur ligt op 7 jaar (zie grafiek.
4.2). Aangezien echter de verdeling van deze verblijfsduur zeer scheef is, kan
beter worden gewerkt met de modale verblijfsduur: deze is 5 jaar. Zoals de gra-
fiek laat zien stijgt het aantal gézinsverenigingen en gezinsvormingen met het
toenemen van de verblijfsduur tim 5 jaar. Daarna treedt een daling op. Vanaf
een verblijfsduur van 15 jaar alhier is het aantal gezinsverenigingen en -vor-
mingen verwaarloosbaar klein. Dit wijst erop dat het vooral die vreemdelingen
zijn die naar verhouding nog niet zo lang in Nederland vertoeven, die een hu-
welijkspartner uit het eigen land laten komen.

Het percentage betrokken secundaire migranten, is in de 18 grotere ge-
meenten beduidend hoger dan in de kleinere gemeenten, nl. 85% van alle ver-
zoeken; d.w.z. dat het totale aantal gerealiseerde gezinsvormingen tijdens de
onderzoekperiode in de 18 grotere gemeenten 788 bedraagt.

4.2.3 De algemene situatie

Teneinde nu enig zicht te krijgen op de relatieve omvang van het verschijn-
sel gezinsvereniging of gezinsvorming wordt hier nog even teruggegrepen
naar hoofdstuk 2 waar uitgebreid is ingegaan op de aantallen vreemdelingen
in Nederland. Daar is aangegeven dat Nederland 92.925 ongehuwde vreemde-
lingen tussen de 15 en 30 jaar telt'. Wanneer men ervan uit zou gaan dat het
met name deze mensen zijn die tot gezinsvereniging of gezinsvorming over
zullen gaan komt het er op neer dat in de onderzoekperiode zo'n 2% van hen
hun partner in het land van herkomst had en deze ook daadwerkelijk over
heeft laten komen. Het percentage gezinsvormingen ligt op 1,5. Van de onge-
huwde vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar hebben er 23.170 de Turkse en
15.308 de Marokkaanse nationaliteit. Voor deze categorieën vreemdelingen
komen de percentages voor het totale aantal ingewilligde verzoeken op
respectievelijk 4 en 3. De cijfers voor gerealiseerde gezinsvorming zijn 3%
en 2%.

Om ook op een andere wijze de relatieve omvang van gezinsvereniging of
-vorming te kunnen bekijken is in Bijlage IV een grafiek opgenomen waarin is
aangegeven hoeveel gezinsherenigingen tijdens de onderzoekperiode hebben
plaatsgevonden en hoeveel jongeren in het kader van gezinshereniging naar
Nederland zijn gekomen (grafiek 4.3). In deze grafiek is tevens het aantal ge-
zinsverenigingen en gezinsvormingen weergegeven. Wellicht ten overvloede
zij erop gewezen dat in deze cijfers overlapping optreedt: gezinsvorming en
gezinsvereniging maken immers deel uit van gezinshereniging. Het aantal jon-
geren dat in het kader van gezinsvereniging of vorming is binnengekomen,
vormt ook weer een onderdeel van het totale aantal jongeren dat is binnenge-
komen. Uit deze grafiek valt af te lezen dat het aantal gezinsherenigingen ge-
durende de onderzoekperiode ongeveer 10.000 heeft bedragen. Het aandeel
van het totale aantal ingewilligde verzoeken omtrent gezinsvereniging en -vor-
ming komt dan op 18%, dat van gezinsvorming alleen op 14%. Er wordt echter
wel gesteld dat het aantal gezinsherenigingen zou moeten worden vermenig-
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vuldigd met de factor 3 à 4. Dit in verband met het aantal kinderen onder de 15
jaar die bij de hereniging betrokken zijn. Zij worden ni. niet apart geteld. Als nu
het aantal gezinsherenigingen met de factor 3 wordt vermenigvuldigd dan
daalt het aandeel 'van het totale aantal gezinsverenigingen en -vormingen
naar 6%, dat van de gezinsvormingen alleen naar 5%.

Tenslotte is het nog van belang te kijken naar de verhouding tussen het
totale aantal jongeren tussen de 15 en 30 jaar dat in het kader van gezinsher-
eniging Nederland is binnengekomen, en het aantal jongeren dat in het kader
van gezinsvereniging of -vorming hierheen is gekomen. Het totale aantal bin-
nengekomen jongeren is 5.800. Het totale aantal in het kader van gezinsver-
eniging en -vorming binnengekomen jongeren is ca. 1.700. Een eenvoudige be-
rekening leert dan dat ongeveer 30% van het totale aantal binnengekomen
jongeren in het kader van gezinsvereniging en -vorming is gekomen. Zo'n 22%
is alleen in het kader van gezinsvorming gekomen.

4.3 Omvang en verdeling van de weigeringen

Tijdens de onderzoekperiode is in 104 gevallen een verblijfsvergunning ge-
weigerd en in 35 gevallen een machtiging tot voorlopig verblijf. Tezamen komt
dit neer op een formeel weigeringspercentage van 7 voor geheel Nederland.
Van alle weigeringen zijn er 115 afkomstig uit de 18 grotere gemeenten en 24
uit de rest van Nederland. Berekend op de ingediende verzoeken in de 18 gro-
tere gemeenten enerzijds en de rest van Nederland anderzijds komt het weige-
ringspercentage voor de eerstgenoemde gemeenten op 10, dat voor de rest
op 3. Overigens zij hierbij vermeld dat dit verschil op zich van weinig betekenis
is. In het algemeen nl. wordt er waarschijnlijk zoveel mogelijk mondeling afge-
handeld, d.w.z. dat jongeren die zich, zonder aan beide eisen te voldoen, wen-
den tot de vreemdelingendienst al meteen te horen krijgen dat indiening van
een verzoek zinloos is 1). Dit betekent overigens ook dat de hier getraceerde
weigeringen een onderschatting zijn van het totale aantal feitelijke weigerin-
gen. Deze mondelinge afhandeling van zaken zal zich in de grotere gemeenten
wat minder vaak voordoen dan in de andere gemeenten, mede ook als gevolg
van een mondiger vreemdelingenpubliek.

Het zal niet verbazen dat, absoluut gezien, de meeste weigeringen af-
komstig zijn uit de grotere steden. Zo komt het Amsterdamse aandeel met 42
weigeringen op 32% van het totaal. Dat van Rotterdam vormt met 24 weigerin-
gen 18% van het totaal. In Utrecht is in 13 gevallen geweigerd, hetgeen neer-
komt op 10%. Opmerkelijk laag is in vergelijking daarmee het aantal weigerin-
gen in Den Haag, nl. 4 weigeringen ofwel 3% van het totaal. De overige weige-
ringen zijn verspreid over de resterende 28 gemeenten, inclusief de kleinere.

Naast de spreiding van het aantal weigeringen over Nederland is hier ook
het. relatieve aantal weigeringen per gemeente van belang. Zo kan worden na-
gegaan of in de ene gemeente vaker wordt geweigerd dan in de andere. Aan-
gezien percentageberekeningen op kleine aantallen ernstige vertekeningen
geven, is deze analyse beperkt tot de gegevens van 4 grote steden. Hierbij
blijkt dat het weigeringspercentage het hoogst is in de stad Utrecht, nl. 18.
Amsterdam blijft daar iets onder met 15%. Rotterdam blijft iets onder het ge-
middelde met 10%. Den Haag blijkt slechts in 3% van de gevallen te weige-
ren. Uit deze cijfers mag overigens niet zonder meer worden afgeleid dat
Utrecht en Amsterdam, strenger zijn. Waarschijnlijk is men daar, eerder dan in
andere gemeenten, geneigd de betrokken vreemdelingen een formele, voor be-
roep vatbare, beschikking te geven (zie tabel 4.6).

Gezinsvereniging en gezinsvorming blijken, zoals al is aangetoond, vooral
een Turks verschijnsel. De weigeringen daarentegen treffen, relatief gezien,
iets vaker de Marokkanen (zie tabel 4.7). Vreemdelingen van andere nationali-
teiten worden weer significant minder vaak geweigerd dan Turken, althans in

1) Nap, J., op cit. (zie noot 10, hfdst. 1).
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het kader van gezinsvereniging c.q. -vorming. Geen van de EEG-onderdanen is
toelating geweigerd.

Naar blijkt speelt de sekse van de betrokken vreemdelingen een te-verwaar-
lozen rol als het gaat om weigering van een verzoek. Mannelijke en vrouwe-
lijke verzoekers worden nl. ongeveer even vaak geweigerd. Dit betekent echter
nog niet dat vrouwen hier in Nederland even gemakkelijk als mannen aan de
gestelde eisen kunnen voldoen. Voor een nadere analyse op dit punt zij even-
wel verwezen naar een volgend hoofdstuk.

4.4 Gezinsvorming en de prognoses van het Sociaal en Cultureel Planbureau

In 1980 publiceerde het SCP een bevolkingsprognose van Turken en Marok-
kanen in Nederland 2). Hierin werden ook ramingen opgenomen omtrent het
aantal Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen die in de jaren 1982 tot
1990 in het kader van gezinsvorming naar Nederland zouden komen. Verande-
ringen in de immigratiecijfers noodzaakten het SCP echter in 1982 en 1984
deze prognoses te herzien 3).

Als gevolg van onzekerheden met betrekking tot migratie-ontwikkelingen in
de toekomst werd in deze prognoses met behulp van zg. minimum- en maxi-
mumvarianten geschat hoeveel Turken en Marokkanen zich uiteindelijk in
1990 hier zouden hebben gevestigd als gevolg van een huwelijk met een
secundaire migrant. Volgens de schattingen van 1982 zouden in totaal mini-
maal 15.000 en maximaal 17.000 Turken en Marokkanen in de periode tussen
1982 en 1990 hierheen komen. Dat zou ruwweg neerkomen op ongeveer 2.000
per jaar 4).

Inmiddels zijn de prognoses van 1982, zoals gezegd, opnieuw herzien; hierin
zijn ook de verwachtingen voor het jaar 1984 nader. uitgewerkt. Volgens deze
laatste voorspellingen van het SCP zouden in dat jaar 1.031 Turkse mannen,
1.289 Turkse vrouwen, 868 Marokkaanse mannen en 719 Marokkaanse vrou-
wen in het huwelijk treden. Slechts een gedeelte daarvan zou, volgens de
schattingen, echter hun partner naar Nederland laten komen. De percentages
hiervoor, zo werd aangenomen, zouden verschillen per subcategorie. Voor
Turkse mannen werd het gesteld op 50%, voor Turkse vrouwen op 65%, voor
Marokkaanse mannen op 35% en voor Marokkaanse vrouwen op 40%. Omge-
rekend wil dit zeggen dat er in 1984 515 Turkse vrouwen, 838 Turkse mannen,
304 Marokkaanse vrouwen en 288 Marokkaanse mannen hier een verblijfsver-
gunning zouden aanvragen 5). De vraag is nu: in hoeverre is deze prognose
reëel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de hier weergegeven
cijfers allereerst vergeleken worden met die omtrent het aantal ingediende
verzoeken gedurende de gehele onderzoekperiode.

Het totale aantal ingediende verzoeken van Turken en Marokkanen voor ge-
zinsvorming is 1506. Van deze verzoeken zijn er 203 afkomstig van Turkse
mannen, 79 van Marokkaanse mannen, 836 van Turkse vrouwen en 388 van
Marokkaanse vrouwen. Deze verzoeken hebben echter nog niet altijd geresul-
teerd in gezinsvorming. In onderstaande staat zijn opgenomen de prognose
voor 1984, het aantal ingediende verzoeken en het aantal gerealiseerde ge-
zinsvormingen in de periode 1-5-1983 tot 1-10-1984.

2) Kool, C., M. Konings-van der Snoek en C.S. van Praag, op cit. (zie noot 5, hfdst. 2).

3) Praag, C.S. en C. Kool.(zie noot 5, hoofdst. 2).

4) Kool, C., M. Konings-van der Snoek en C.S. van Praag op cit. (zie noot 5, hfdst. 2). Praag, C.S. van
en C. Kool op cit. (zie noot 5, hfdst. 2).

5) Mondelinge mededeling C.S. van Praag. De herziene prognose van 1984 is niet gepubliceerd. In-
middels zou men ook gestopt zijn met voorspellingen op dit terrein. De ontwikkelingen zouden
daarvoor te grillig zijn.
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Prognose SCP ingediende
verzoeken'

gerealiseerde
gezinsvorming

Turkse vrouwen 515 836 738
Turkse mannen 838 203 178
Marokkaanse vrouwen 304 388 241
Marokkaanse mannen 288 79 62
Totaal 1945 1506 1219

voor de grotere gemeenten: alle verzoeken om een vtv (al dan niet ingewilligd) aangevuld met ver-
zoeken om een mvv. voor de kleinere gemeenten: alleen verzoeken om een vtv.

Wellicht ten overvloede zij er bij deze staat allereerst op gewezen dat uit het
verschil tussen het aantal ingediende verzoeken en het aantal ingewilligde
verzoeken niet mag worden afgeleid dat er in 340 gevallen geweigerd is. Er is,
zoals al vermeld, in totaal 139 maal df een mvv óf een vtv geweigerd. Over de
resterende verzoeken is pas na afloop van de onderzoekperiode, dus na sep-
tember 1984, beslist.

Het overzicht maakt wel duidelijk dat het SCP het aantal gezinsvormingen
zeer heeft overschat. In een periode van 17 maanden worden nog niet eens zo-
veel verzoeken ingediend als voor een periode van 12 maanden werd voor-
speld. Deze overschatting is des te opmerkelijker als in aanmerking wordt ge-
nomen dat voor beide jaren de zomermaanden - piekmaanden voor gezins-
vorming - zijn meegenomen.

Opmerkelijk is ook dat de voorspellingen ten aanzien van de binnenkomst
van mannen met name veel te hoog zijn. Op de vraag hoe deze discrepantie
valt te verklaren kan onderhavig onderzoek helaas geen antwoord bieden. Wel
mag worden aangenomen dat de 1 oktobermaatregel als zodanig hier geen
verklarende factor kan zijn. Immers,. de prognoses bleken al voor oktober 1983
veel te hoog uit te vallen en moesten voordien al herhaaldelijk worden herzien.
Het feit dat het SCP met name bij de schattingen omtrent binnen te komen
mannen de plank heeft misgeslagen, duidt erop dat de uitgevoerde berekenin-
gen wat al te ver afstaan van de sociale werkelijkheid.

Het moge tenslotte duidelijk zijn dat de prognoses van het SCP diegenen,
die verantwoordelijk zijn voor de 1 oktobermaatregel, in meer dan één opzicht
onbedoeld óp het verkeerde been hebben gezet.
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5 Het restrictieve effect van de maatregel

5.1 Inleidende opmerkingen

Het doel van de 1 oktober maatregel is de immigratie verder te beperken.
Vooral jongeren die weinig of geen kans op de arbeidsmarkt in Nederland zou-
den hebben, zou toelating geweigerd moeten worden. Of, anders geformu-
leerd: hier wonende jongeren zou het moeilijk(er) gemaakt moeten worden om
hun partner hierheen te halen. De vraag die in dit hoofdstuk allereerst aan de
orde komt is of er een aantoonbare daling is opgetreden in het aantal gezins-
vormingen. Een tweede belangrijke vraag is in hoeverre de maatregel zelf een
aantoonbaar effect heeft gehad op de ontwikkelingen op onderhavig terrein.
Om dit na te kunnen gaan worden in dit hoofdstuk ook de ontwikkelingen be-
keken die zich op dit punt hebben voorgedaan onder primaire migranten en
ook onder secundaire migranten met een verblijfsvergunning.

Verder worden in dit hoofdstuk de profielen geschetst van enkele groepen
van vreemdelingen die er in 1984 vaker dan in 1983 niet in zijn geslaagd hun
,partner te laten overkomen.

Tenslotte wordt weergegeven hoeveel vreemdelingen gedurende de onder-
zoekperiode herziening hebben aangevraagd, beroep bij de Raad van State
hebben aangetekend en een kort geding hebben aangespannen.

5.2 De ontwikkelingen van 1 mei 1983 tot 1 oktober 1984

Gezinsherenigingen en ook gezinsvormingen komen niet gelijkelijk
gespreid 'over de maanden voor. Vooral in de maanden augustus, september
en oktober treden er pieken op in de aantallen ingediende verzoeken. Daarna
nemen deze aantallen weer af tot aan ongeveer het volgende voorjaar om ver-
volgens in de zomermaanden weer toe te nemen. Dit is het algemene patroon
bij zowel gezinshereniging als ook voor gezinsvereniging en -vorming. En het
tekent zich eveneens af bij de jongeren tussen de 15 en 30 jaar die in het kader
van gezinshereniging met hun ouders naar Nederland komen (vgl. Bijlage ]V,
grafiek 4.3).

Aangezien alle vier de lijnen in deze grafiek na oktober 1983 een daling ver-
tonen is het dus aannemelijk dat deze daling van het aantal gezinsvormingen
meer zegt over het tijdsverloop van immigratie dan over het effect van de 1 ok-
tober maatregel, want bij gezinshereniging gaat het vooral om primaire mi-
granten met een vestigingsvergunning die hun gezin over laten komen; op hen
is de maatregel niet van toepassing. De maatregel is evenmin van toepassing
op EEG-onderdanen, maar ook in hun geval treedt na oktober een daling op, zij
het dat deze daling, gegeven de geringe aantallen, minder geprononceerd is.
Hetzelfde kan worden gezegd van de primaire migranten die tot gezinsvereni-
ging overgaan (zie de grafieken 5.1 en 5.2).

Om aan te geven dat zich voor iedere subcategorie van betrokken vreemde-
lingen eenzelfde, ietwat grillige, lijn vertoont waar het gaat om het indienen
van een verzoek tot vergunning tot verblijf, zijn in de grafieken 5.3 t/m 5.7 de
lijnen uitgezet voor respectievelijk secundaire migranten, Turken, Marokka-

39



nen en mannen en vrouwen. Welnu, ook hier vertonen alle lijnen een daling na
oktober en weer een stijging in de zomermaanden. De grotere en kleinere ge-
meenten verschillen op dit punt niet van elkaar. De conclusie kan dan ook zijn
dat de daling van de gezinsvorming na oktober 11983 niet een aantoonbaar
effect is van de 1 oktober maatregel.

Gegeven het wat grillige verloop in de tijd van gezinshereniging in het alge-
meen en van gezinsvereniging en gezinsvorming in het bijzonder, is het gebo-
den om voor de diverse categorieën vreemdelingen steeds dezelfde maanden
van de twee jaren te vergelijken. Dat zijn de maanden mei t/m augustus 1983
en mei t/m augustus 1984. De eerste periode ligt nI. vóór de datum waarop de
maatregel van kracht werd, de tweede erna. Dat in deze analyse de maand
september buiten beschouwing blijft heeft de volgende reden. Het traceren
van gezinsverenigingen dan wel -vormingen heeft plaatsgevonden aan de
hand van de reeds genoemde D54-formulieren. Deze worden na de genomen
beslissing opgestuurd naar het ministerie. De gevolgde selectieprocedure kan
dus leiden tot een onderschatting van het aantal ingediende verzoeken in de
maand september. Waar mogelijk is er tijdens de fase waarin de gegevens bij
de vreemdelingendiensten werden verzameld, nagegaan of er nog zaken in be-
handeling waren. Niet iedere dienst echter blijkt over zg. behandelbakken of
iets dergelijks te beschikken. Verder zij hier nog vermeld dat onderstaande be-
schrijving en analyse alleen betrekking hebben op de gegevens van de 18
grotere gemeenten.

Om te beginnen is nagegaan hoe de gezinsvereniging en -vorming zich heb-
ben ontwikkeld, gelet op de nationaliteit van betrokkenen. Bij de vergelijking
van de beide perioden valt dan op dat in de genoemde periode in 1984 iets
meer verzoeken zijn ingediend dan in de periode in 1983. In het algemeen is
deze toename evenwel te verwaarlozen. Opvallend is wel dat het aantal ver-
zoeken onder Turken is toegenomen, terwijl dit onder Marokkanen is gedaald.
Dit verschil is echter niet significant (vgl. tabel 5.1).

Uit tabel 5.2 blijkt dat, voor wat betreft de ingewilligde verzoeken, het beeld
ongeveer hetzelfde is. Het totale aantal ingewilligde verzoeken in 1984 komt
goeddeels overeen met dat in 1983. Het aantal inwilligingen is voor Turken
iets toegenomen en voor Marokkanen iets afgenomen. Het aantal weigerin-
gen is in het algemeen in de periode 1984 iets hoger dan in de periode 1983. In
het geval van de Turken is het aantal weigeringen iets toegenomen terwijl dat
van de Marokkanen gelijk is gebleven. Maar ook voor wat betreft de weigerin-
gen moet worden vastgesteld dat de gevonden verschillen tussen de beide
perioden en tussen de onderscheiden nationaliteiten niet significant zijn. Er
kan tenslotte ook gekeken worden naar de in genoemde perioden genomen
beslissingen. Deze vallen nl. niet per definitie in dezelfde periode als die
waarin het verzoek is ingediend; in de meeste gevallen zit er enige tijd tussen
de datum waarop het verzoek wordt ingediend en de datum waarop over dit
verzoek wordt beslist. Maar ook nu wordt in grote lijnen het reeds geschetste
beeld bevestigd; het aantal inwilligingen is in het algemeen toegenomen.
Voor de drie categorieën van betrokken vreemdelingen afzonderlijk blijkt zich
eveneens een stijging voor te doen ten opzichte van 1983. De verschillen op dit
punt tussen 1983 en 1984 zijn echter weer niet significant. Hetzelfde geldt
voor de weigeringen (zie de tabellen 5.4 t/m 5.6).

Soortgelijke vergelijkingen kunnen uiteraard ook worden gemaakt ten aan-
zien van de ontwikkelingen bij secundaire en primaire migranten. Algemeen
geldt natuurlijk weer dat er sprake is van een minieme toename van het aantal
ingediende verzoeken. Deze moet volledig aan de secundaire migranten wor-
den toegeschreven. Bij primaire migranten valt een lichte daling waar te
nemen. De onderlinge verschillen zijn evenwel opnieuw niet significant (vgl.
tabel 5.7). Hetzelfde geldt ongeveer voor de ingewilligde verzoeken. Het totale
aantal is nagenoeg gelijk gebleven. Tegenover een kleine stijging bij secun-
daire migranten staat een eveneens geringe daling voor primaire migranten
(tabel 5.8).
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Over de weigeringen kan tenslotte worden opgemerkt dat slechts één pri-
maire migrant er niet in is geslaagd zijn of haar partner over te laten komen,
terwijl in totaal in de 2 perioden 43 verzoeken waarbij secundaire migranten
betrokken waren, op een weigering zijn uitgelopen zijn. De verschillen tussen
1983 en 1984 zijn wederom minimaal (zie tabel 5.9). In zijn algemeenheid kan
dus worden geconstateerd dat secundaire migranten vaker geweigerd wordt
hun partner naar Nederland te laten komen dan primaire migranten. Dat was
zo voor de maatregel en dat is nu nog zo. Er kan dus in dit opzicht niet worden
gesproken van een aantoonbaar effect van de maatregel op de gezinsvorming.
De tabellen 5.10 t/m 5.12, waarin de verzoeken zijn gerangschikt naar periode
van beslissing, bevestigen nogmaals één en ander.

Ook kan worden nagegaan welke de ontwikkelingen in gezinsvereniging en
-vorming zijn geweest als de sekse van de betrokken vreemdelingen in aan-
merking wordt genomen. Aangezien de hier wonende vreemdeling aan de
eisen dient te voldoen is in de analyse uitgegaan van de sekse van de vreem-
deling hier. Tabel 5.13 laat zien dat zowel bij mannen als bij vrouwen het aan-
tal ingediende verzoeken in 1984 nagenoeg hetzelfde is gebleven als in 1983.
Hetzelfde geldt voor de ingewilligde verzoeken. De onderlinge verschillen zijn
wederom niet significant. Wel opvallend is dat er in 1984 veel meer beslissin-
gen ten aanzien van verzoeken zijn genomen. Ook het aantal positieve beslis-
singen hieronder is beduidend toegenomen. Deze toename doet zich dan voor-
al voor bij vrouwen die hun partner over laten komen (zie tabellen 5.14-5.18).
Maar ook het aantal negatieve beslissingen is in 1984 iets gestegen ten op-
zichte van 1983. Mannen en vrouwen verschillen op dit punt ook van elkaar. Zo
heeft zich bij vrouwen die hun partner over willen laten komen een verdubbe-
ling voorgedaan van het aantal weigeringen. Overigens moet hieraan worden
toegevoegd dat het uiteindelijk toch om vrij geringe aantallen gaat.

Aangezien de 1 oktober maatregel met name de secundaire migranten met
een vestigingsvergunning betreft ligt het voor de hand om hier na te gaan of er
in de afhandeling van de verzoeken significante verschillen bestaan tussen de
periode in 1983 en die in 1984 voor houders van een vtv en houders van een
vestigingsvergunning. De tabellen 5.19 t/m 5.21 laten zien dat de ontwikkelin-
gen in het algemeen en voor de beide categorieën in het bijzonder zeer stabiel
zijn. Zowel voor de houders van een vergunning tot vestiging als voor de hou-
ders van een vtv zijn de verschillen tussen 1983 en 1984 minimaal. En dit geldt
ook voor de onderlinge verschillen. Er zijn in de genoemde perioden ongeveer
even. veel vestigingsvergunninghouders als vtv-houders die hebben getracht
hun partner naar Nederland te laten komen. Wel weer blijken de,aantallen ge-
nomen beslissingen voor beide categorieën iets, doch niet significant te zijn
toegenomen. Wel significant is de stijging van het aantal negatieve beslissin-
gen in 1984 ten opzichte van 1983. Zo is het aantal vestigingvergunninghou-
ders dat hun partner niet mag laten overkomen in 1984 verviervoudigd (zie
tabellen 5.22 t/m 5:24). Deze verviervoudiging doet zich eveneens voor onder
de secundaire migranten met een vestigingvergunning. Ook zij zijn er in 1984
beduidend vaker niet in geslaagd hun partner hierheen te halen (zie tabel
5.25). Dit betekent dat de rechtspositie van secundaire migranten met een
vestigingvergunning op het terrein van gezinsvorming de jure en de facto aan-
toonbaar is verzwakt.

Aangezien ook is geopperd dat jongeren beneden de 23 jaar niet aan de
financiële norm zouden kunnen voldoen, zal, deze paragraaf worden afgeslo-
ten met een analyse van de gezinsvereniging en -vorming door jongeren tot 23
jaar enerzijds en jongeren van 23 jaar en ouder anderzijds. Deze analyse levert
het volgende resultaat op. De algemene tendens is dat er in 1984 nagenoeg
evenveel verzoeken zijn ingediend als in 1983. Ook blijken ongeveer evenveel
jongeren beneden de 23 jaar als jongeren boven de 23 jaar betrokken te zijn bij
de ingediende en ook uiteindelijk ingewilligde verzoeken. Tegen de hierboven
weergegeven verwachting in blijkt meer dan de helft van de vreemdelingen die

41



hun partner hebben willen laten overkomen, nog geen 23 jaar is op het
moment dat het verzoek wordt ingediend. Bij de ingewilligde verzoeken blijkt
ook meer dan de helft van de betrokken vreemdelingen nog geen 23 jaar te
zijn. Gezinsvorming is dus niet per definitie onmogelijk voor jongeren onder
de 23 jaar (zie de tabellen 5.26 en 5.27). Bij nadere bestudering van de inge-
diende verzoeken die uiteindelijk geweigerd zijn, valt op dat bij deze verzoeken
vooral jongeren beneden de 23 jaar betrokken zijn. Er bestaat echter op dit
punt geen verschil tussen de perioden in 1983 en 1984 (zie tabel 5.28). Echter
in 1984 is er weer wel wat vaker beslist ten aanzien van de ingediende verzoe-
ken. Deze toename, overigens weer niet significant, doet zich vooral voor bij
de jongeren beneden de 23 jaar. Zeer opmerkelijk hierbij is dat het vooral de
jongeren boven de 23 jaar zijn die er in 1984 vaker dan in 1983 niet in zijn
geslaagd hun partner hierheen te laten komen. Voor deze categorie treedt, net
als bij vrouwen, een verdubbeling van de weigeringen op. Bij deze weergave
moet evenwel hetzelfde voorbehoud worden gemaakt als bij vrouwen is ge-
maakt: het gaat om. kleine aantallen (zie 5.28 tlm 5.31).

De bevindingen in deze paragraaf samenvattend kan worden gesteld dat de
maatregel geen aantoonbaar effect heeft gehad op de totale omvang van ge-
zinsvereniging en -vorming. De blik beperkend tot de weigeringen kan worden
geconstateerd dat voor 3 categorieën van vreemdelingen de aantallen weige-
ringen zijn toegenomen: voor betrokken jongeren boven de 23 jaar, voor be-
trokken vrouwen en voor betrokken houders van een vergunning tot vestiging.
Bij de twee eerstgenoemde categorieën is de toename niet significant, bij de
laatstgenoemde wel.

5.3 Het effect van de maatregel

In de voorgaande paragraaf is vastgesteld dat niet kan worden gesproken
van een aantoonbare daling van het aantal gezinsverenigingen dan wel -vor-
mingen. Daaruit kan worden afgeleid dat de 1 oktober maatregel geen aan-
toonbaar effect heeft op de omvang van immigratie in het kader van gezinsver-
eniging en -vorming. Wel kan worden vastgesteld dat het aantal weigeringen
voor enkele subcategorieën van hier wonende vreemdelingen in 1984, boven
dat in 1983 ligt: vrouwen, jongeren boven de 23 jaar en houders van een ver-
gunning tot vestiging. Voor de volledigheid zij hierbij nogmaals vermeld dat
alleen de laatstgenoemde categorie een significante stijging van het aantal
weigeringen kent. De eerste twee zijn relatief groot doch niet significant.

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in het effect van de maatregel volgen
hieronder profielschetsen van deze drie categorieën van vreemdelingen.

Let er bij lezing van de schetsen wel op dat het hier steeds gaat om de wei-
geringen in de maanden mei t/m augustus in de jaren 1983 en 1984. Het totale
aantal weigeringen ligt veel hoger. Voor de bijbehorende tabellen 5.32 t/m 5.37
zij weer verwezen naar Bijlage V.

Profiel van de vrouwen (n = 18)

Het overgrote deel van deze vrouwen, nl. 15, is jonger dan 23 jaar. Zij blijken
allemaal secundaire migranten te zijn. Iets meer dan de helft van hen woont al
5 jaar of langer in Nederland. Uit het feit dat slechts 3 vrouwen beschikken
over een vestigingsvergunning mag worden afgeleid dat de meeste van deze
vrouwen nog geen 21 jaar oud zijn. Tevens mag daaruit worden afgeleid dat de
stijging van het aantal weigeringen in deze subcategorie niet het gevolg is van
de 1 oktober maatregel. Deze betreft ni. alleen secundaire migranten met een
vestigingsvergunning. Wel zou het zo kunnen zijn dat de financiële eis strikter
aangehouden wordt of dat het voor vrouwen moeilijker is geworden om aan de
financiële eis te voldoen. Van de 18'vrouwen beschikken er 14 over een
zelfstandig inkomen. Van hen verdienen er 8 minder dan f 1.447,-, en 4 ervan
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verdienen meer dan dit bedrag. Van 6 van de vrouwen is de hoogte van het in-
komen onbekend, hetgeen erop kan wijzen dat, strikt genomen, de hoogte van
het inkomen niet het (enige) struikelblok is geweest. Vrijwel alle weigeringen
in deze subcategorie zijn gebaseerd op onvoldoende of onjuist inkomen. Aan-
gezien echter het merendeel van deze vrouwen over zelfstandig inkomen be-
schikt, komt het er in grote lijnen op neer dat zij-te weinig verdienen. Aange-
zien van de 7 vrouwen die 40 uur of meer per week werken er 6 in 1984 zijn af-
gewezen, lijkt het er inderdaad op dat de hier bedoelde vrouwen steeds moei-
lijker aan de financiële eis kunnen voldoen.

Iets meer dan de helft van de vrouwen heeft al eerder geprobeerd de huwe-
lijkspartner naar Nederland te halen. Op 4 vrouwen na hebben zij voorlopig de
moed nog niet opgegeven en is herziening van de beslissing gevraagd. Zij
lijken hiermee niet erg veel succes te boeken. Van deze herzieningverzoeken
zijn er nl. 11 nogmaals afgewezen en maar 2 ingewilligd. Van de overige her-
zieningszaken is de uitslag nog niet bekend; tenminste niet ten tijde van het
onderzoek.

Het bovenstaande kort samenvattend kan worden gesteld dat bij vrouwen
het probleem vooral schuilt in een te laag inkomen. Slechts 3 vrouwen heb-
'ben, ondanks het feit dat zij niet over een inkomen beschikken, toch een
poging gewaagd hun partner over te laten komen.

Profiel van de jongeren van 23 jaar en ouder (n = 18)

Deze groep bestaat vrijwel geheel uit mannen. Het gaat hierbij in vrijwel alle
gevallen om secundaire migranten. Het merendeel van hen beschikt over een
vergunning tot vestiging. Het zal derhalve niet verbazen dat de meeste van
deze jongeren 5 jaar of langer in Nederland verblijven. Van deze jongeren
heeft iets meer dan de helft geen zelfstandig inkomen. Van de jongeren verdie-
nen er 6 f 1.447,- of meer. Net als voor vrouwen blijkt voor mannen van 23
jaar en ouder de inkomenseis het voornaamste struikelblok te zijn. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat het bij deze jongeren, vaker dan bij vrouwen,
veelal gaat om het ontbreken van zelfstandig inkomen, maar zij wagen kenne-
lijk toch vaker dan vrouwen een poging.

Een ander verschil tussen de vrouwen en mannen van 23 jaar en ouder is ge-
legen in het feit dat het merendeel van deze mannen nog niet eerder gepoogd
heeft de huwelijkspartner over te laten komen. Wel blijkt dat ongeveer net zo
vaak als bij vrouwen het geval is herziening wordt gevraagd, met overigens
iets meer succes.

Profiel van de vestigingsvergunninghouders (n = 17)

Alhoewel deze subcategorie goeddeels overeenkomt met die van de jonge-
ren van 23 jaar en ouder zal hieronder toch een apart beeld worden geschetst.
Deze houders van een vergunning tot vestiging zijn vrijwel alle mannelijke
secundaire migranten. Zij blijken hier uiteraard ook allemaal al 5 jaar of langer
te verblijven.

Van deze vestigingsvergunninghouders blijkt de ene helft over een zelfstan-
dig inkomen te beschikken, de andere helft niet. Helaas ontbreekt van 11 van
hen informatie omtrent de hoogte van het inkomen, slechts 1 van hen verdient
minder dan f 1.447,- en de overige 5 halen de financiële norm. Meer dan de
helft van deze migranten is afgewezen op grond van onvoldoende of niet
erkend inkomen. Aangezien de helft van deze migranten niet over werk be-
schikt mag aangenomen worden dat het probleem hier vooral schuilt in werk-
loosheid. Dit in tegenstelling tot de vrouwen. Veel minder vaak dan de vrou-
wen hebben deze migranten al een eerder geprobeerd hun partner naar Neder-
land te laten overkomen. Zij hebben wel vrijwel allemaal herziening aange-
vraagd. Ongeveer eenderde deel van hen deed dat met succes.
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5.4 Herzieningen, beroepen bij de Raad van State en korte gedingen

Ter afsluiting van. dit hoofdstuk wordt tenslotte een overzicht geboden van
het totale aantal herzieningsverzoeken, beroepen bij de Raad van State en
tenslotte de aangespannen korte gedingen. Tevens zal worden nagegaan of er
sprake is van een significante toename van het gebruik van deze drie moge-
lijkheden in 1984 ten opzichte van 1983. Daartoe zullen weer de gegevens over
de perioden mei t/m augustus 1983 en mei t/m augustus 1984 met elkaar wor-
den vergeleken. De datum van de belissing in eerste aanleg - de weigering
door het hpp dus - vormt hierbij de ingang.

In totaal is er gedurende onderzoekperiode in 104 gevallen een vtv gewei-
gerd. Alleen deze weigeringen kunnen in principe aanleiding geven tot een
herzieningsverzoek. Gedurende de onderzoekperiode zijn er 84 herzieningsver-
zoeken ingediend, hetgeen betekent dat zo'n 80% van de geweigerden zich
niet meteen bij de beslissing in eerste aanleg heeft neergelegd. Op 76 van
deze herzieningsverzoeken is inmiddels beslist. Het merendeel van deze
beslissingen is genomen in 1984 en wel 58 maal. In 33 gevallen is het verzoek
om een vtv alsnog ingewilligd. In 30 gevallen is dat gebeurd omdat alsnog aan
de eisen werd voldaan. In 3 gevallen hebben humanitaire overwegingen als-
nog tot inwilliging geleid. In 43 gevallen is dus ook het herzieningsverzoek af-
gewezen. De reden van deze weigeringen in tweede aanleg moet bovenal wor-
den gezocht in het niet voldoen aan de financiële eis.

Gedurende de maanden mei t/m augustus 1983 en mei t/m augustus 1984 is
er in•totaal 53 maal een verzoek in eerste aanleg geweigerd: in 1984 iets vaker
dan in 1983. Geheel conform deze stijging is ook het aantal ingediende herzie-
ningsverzoeken iets, doch niet significant, toegenomen. Zoals op grond hier-
van verwacht mag worden zijn de aantallen zowel voor wat betreft de inwilli-
gingen ais de weigeringen in tweede aanleg ook iets toegenomen. Ook deze
toenames zijn overigens weer niet significant. Uit één en ander kan worden af-
geleid dat vreemdelingen in 1984 kennelijk vaker een poging hebben gewaagd
om hun partner te laten overkomen dan in 1983, doch niet vaker ten onrechte,
d.w.z. zij voldeden niet vaker dan in 1983 niet aan de eisen. Zij berusten ook
niet eerder of later dan vreemdelingen dat in 1983 hebben gedaan.

Gedurende de gehele onderzoekperiode zijn er 30 korte gedingen aan-
gespannen, alle om schorsende werking te verkrijgen. In 22 gevallen zijn deze
gedingen door de vreemdeling gewonnen, in 7 gevallen niet. Ook voor wat be-
treft de korte gedingen kan weer worden vastgesteld dat het aantal in de
periode mei t/m augustus 1984 iets hoger ligt dan in de vergelijkbare periode
in 1983. Het aantal gevallen waarin geen kort geding is aangespannen ligt
overigens in 1984 ook iets hoger dan in 1983. De conclusie die hieruit kan wor-
den getrokken komt dan ook overeen met die ten aanzien van de herzienings-
verzoeken.

Slechts in 25 gevallen is gedurende de gehele onderzoekperiode beroep bij
de Raad van State aangetekend. Gelet op de langdurigheid van deze proce-
dure is het begrijpelijk dat er nog slechts één - negatieve - uitspraak be-
kend is. Omtrent een eventuele stijging ten opzichte van 1983 kan weer wor-
den medegedeeld dat van een significante toename geen sprake is (zie de ta-
bellen 5.35 t/m 5.39).
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6 De toepassing van de financiële eis

6.1 Inleidende opmerkingen

Direct na de aankondiging van de 1 oktober maatregel is in de discussie
daarover veel aandacht besteed aan de financiële eis die in dit kader aan de
hier verblijvende vreemdelingen wordt gesteld, of meer bijzonder, aan de
hoogte daarvan.

Er werd geopperd dat jongeren onder de 23 jaar niet aan deze financiële eis
zouden kunnen voldoen, aangezien zij wettelijk slechts recht hebben op het
minimum jeugdloon. Daarenboven, zo werd gesteld, maakt de huidige werk-
loosheid het steeds moeilijker, overigens voor mensen in alle leeftijdscatego-
rieën, om een zelfstandig inkomen te verwerven. Vandaar dat in dit hoofdstuk
voor zover mogelijk, zal worden ingegaan op de effecten van deze eis.

Allereerst zal meer algemeen worden bekeken welke de gronden voor inwil-
liging en weigering zijn geweest en meer bepaald hoe zwaar de financiële eis
eigenlijk heeft gewogen. Vervolgens zal voor de onderscheiden subcatego-
rieën worden nagegaan of de ene er kennelijk meer moeite mee heeft gehad
de financiële norm te halen dan een ander. Tenslotte is van belang of deze eis
in 1984 vaker reden voor een weigering is geweest dan in 1983. In deze analyse
wordt weer alleen uitgegaan van de gegevens over de 18 grotere gemeenten
en over alle geweigerde verzoeken. De bijbehorende tabellen zijn opgenomen
in Bijlage VI.

6.2 Inwilligings- en weigeringsgronden

In, het algemeen kunnen twee inwilligingsgronden onderscheiden worden,
ni. 'voldoet aan beide eisen' en 'humanitaire overwegingen'. Deze laatste
grond kan in positieve zin de doorslag geven als de vreemdeling hier te lande
formeel niet aan de eisen voldoet, maar er klemmende redenen zijn om toch
tot inwilliging over te gaan. Hiervoor gelden overigens geen vaste criteria.
Zeker bij beslissingen in eerste aanleg hangt op dit punt veel, zo niet alles, af
van het hpp.

Aangezien de vreemdelingen in beginsel zowel aan de financiële- als aan de
huisvestingseis moeten voldoen willen zij hun partner over laten komen, zal
het niet verbazen dat de inwilligingsgrond 'voldoet aan beide eisen' kwantita-
tief gezien verreweg de belangrijkste is. Bijna 75% van de vreemdelingen die
een poging hebben gewaagd hun partner hierheen te halen, blijkt aan beide
voorwaarden te voldoen. In 11 gevallen, zegge 1%, hebben humanitaire over-
wegingen expliciet een rol gespeeld. Expliciet in die zin dat in het dossier of
op de stamkaart hiervan melding is gemaakt. In zo'n 100 gevallen (ongeveer
8%) is op onduidelijke gronden ingewilligd. Onduidelijk wil hier dan zeggen
dat de betrokken vreemdelingen niet aan (één van) de eisen voldeed, dan wel
dat niet is nagegaan of aan de eisen werd voldaan, doch het verzoek wel is in-
gewilligd zonder hierbij aan te geven op welke gronden inwilliging heeft
plaatsgevonden. Het lijkt het meest zuiver deze inwilligingen niet bij de inge-
willigde verzoeken op grond van humanitaire overwegingen te rangschikken
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maar ze eerder te beschouwen als uitingen van .de discretionaire vrijheid
waarover hpp's de facto beschikken. In de nog resterende gevallen is het ver-
zoek (nog) niet ingewilligd of is alleen nog maar een mvv aangevraagd.

Zoals inmiddels bekend is er in 139 gevallen toelating geweigerd. Bij deze
139 weigeringen zijn in totaal 229 weigeringsgronden genoemd (vlg. tabel 6.2).
Hieruit kan worden afgeleid dat een aantal verzoeken om meer dan één reden
is afgewezen. Uit de genoemde tabel blijkt tevens dat onvoldoende of onjuist
inkomen verreweg de belangrijkste weigeringsgrond is. In meer dan 75% van
de weigeringen speelt deze reden een rol. In iets minder dan 40% van de ge-
vallen is de weigering evenwel (mede) gebaseerd op onvoldoende huisvesting.
De categorie 'anders' is weliswaar groot (ongeveer 40%), maar hier verder niet
zo interessant. In vrijwel alle gevallen betreft het hier nl. vreemdelingen die
zonder een mvv naar Nederland zijn gekomen. Omdat een verzoek om een ver-
blijfsvergunning niet mag worden afgewezen uitsluitend en alleen omdat eer-
der geen mvv is aangevraagd, is deze weigeringsgrond derhalve steeds gekop-
peld aan een andere. Zij kan dan ook het- beste worden opgevat als een addi-
tionele reden. Een weigering is nu eenmaal 'sterker' als meer dan één reden
wordt aangedragen.

In zo ongeveer de helft van de weigeringen blijken meer weigeringsgronden
een rol te spelen. In iets meer dan 50 gevallen zijn er twee genoemd en in nog
.eens bijna 20 gevallen is op grond van 3 redenen geweigerd. Slechts in 1 geval
zijn 4 weigeringsgronden aangedragen (zie tabel 6.3).

Naar blijkt zijn 'schijnhuwelijk' en 'gevaar voor de openbare orde',-als het
om gezinsvereniging en -vorming gaat; geen relevante weigeringsgronden: zij
blijken nauwelijks aangehaald te worden. Deze weigeringsgronden zullen dan
ook verder buiten beschouwing blijven. De verdere analyse zal zich uitsluitend
richten op weigeringen op grond van onvoldoende inkomen, op grond van
onvoldoende huisvesting en op grond van beide redenen tegelijk.

6.3 Weigeringen op grond van onvoldoende inkomen enlof onvoldoende huis-
vesting

Allereerst zullen de beide weigeringsgronden apart worden bekeken voor
wat betreft de verdeling ervan naar nationaliteit, sekse, verblijfstitel, type
migrant en leeftijd van de vreemdeling hier (vgl. de tabellen 6.4 t/m 6.9).

Zoals uit deze tabellen blijkt worden Turken relatief even vaak als Marokka-
nen geweigerd op grond van onvoldoende of onjuist inkomen. Een vergelijking
met vreemdelingen van andere nationaliteiten op dit punt is technisch niet
mogelijk; hun aantal is hiervoor gewoonweg te gering.

Mannen worden eveneens relatief even vaak geweigerd als vrouwen omdat
niet aan de financiële eis wordt voldaan. Er blijken op dit punt evenmin ver-
schillen te bestaan tussen primaire en secundaire migranten. Overigens zij
hierbij vermeld dat slechts zeer weinig primaire migranten er niet in zijn
geslaagd hun partner hierheen te halen. Het feit dat zij die hier niet in zijn
geslaagd, zijn afgewezen op financiële gronden, wijst erop dat deze primaire
migranten niet over een vestigingsvergunning beschikt. In dat geval nl. zou
onvoldoende inkomen niet tegengeworpen mogen worden.

Houders van een vtv stranden ook weer relatief even vaak als houders van
een vergunning tot vestiging. Bij deze laatsten gaat het dan bovenal om
secundaire migranten. Er is al eerder gezegd dat de positie van secundaire
migranten met een vestigingsvergunning niet alleen de jure maar ook de facto
gelijk is geschakeld met die van migranten met een vtv, voor zover het ten-
minste gaat om gezinsvorming. De hierboven weergegeven bevinding onder-
streept deze feitelijke gelijkschakeling nog eens.

Het zal verder niet verbazen dat het al dan niet hebben van werk wel degelijk
verschil uitmaakt. Zo worden partners van werklozen ca. 2 maal zo vaak ge-
weigerd als die van de werkenden. Uit tabel 6.8 blijkt eveneens dat 25 mensen
met een (meer dan) volledige baan het vereiste inkomen niet hebben gehaald.
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Tenslotte kan uit deze tabel worden afgeleid dat onvoldoende inkomen veelal
betekent dat niet over zelfstandig inkomen wordt beschikt. Van de 78 gevallen
waarin is geweigerd vanwege onvoldoende inkomen, blijken 48 van de betrok-
ken vreemdelingen werkloos te zijn. Nog eens 5 vreemdelingen werken part-
time.

Al eerder is gesteld dat het voor jongeren beneden de 23 jaar kennelijk niet
per definitie onmogelijk is netto f 1.447,- te verdienen. Uit de cijfers kan ech-
ter worden afgeleid dat het voor hen wel moeilijker is dit bedrag te halen dan
voor ouderen. Zo worden jongeren tot 23 jaar significant vaker geweigerd van-
wege onvoldoende inkomen dan jongeren van 23 jaar en ouder.

De conclusie kan hier dan ook zijn dat de financiële eis vooral een struikel-
blok is voor zowel werklozen als voor jongeren beneden de 23 jaar. Hiermee is
de stelling van Groenendijk ten dele bevestigd.

De analyse van de huisvestingseis als weigeringsgrond kan hier kort zijn.
Deze blijkt voor vrijwel alle subcategorieën een hindernis van gelijke hoogte te
zijn. Er valt op dit punt slechts een significant verschil te noteren en wel dat
tussen mannen en vrouwen. Slechts enkele vrouwen mochten op grond van
onvoldoende huisvesting hun echtgenoot niet laten overkomen; voor de rest
bestaat de hier bedoelde categorie bijna volledig uit mannen. Waarschijnlijk
wagen zij eerder de gok dan vrouwen als het gaat om overkomst van een
huwelijkspartner.

Zoals reeds is aangetoond stranden nogal wat pogingen om een partner
over te laten komen op meer dan één grond. Aangezien eigenlijk alleen de
gronden onvoldoende inkomen en onvoldoende huisvesting hier relevant zijn,
is het nu alleen van belang na te gaan hoeveel vreemdelingen aan beide eisen
niet voldeden en of er, wat dit betreft, nog verschillen bestaan tussen de
diverse subcategorieën (zie de tabellen 6.10 t/m 6.16).

Uit de genoemde tabellen blijkt dat er alleen significante verschillen
bestaan tussen mannen en vrouwen enerzijds en werkenden en werklozen
anderzijds. Deze verschillen kunnen als volgt worden beschreven. Mannen
blijken beduidend vaker dan vrouwen aan beide eisen niet te voldoen. Vermoe-
delijk komt ook dit weer omdat mannen kennelijk wat eerder een poging
wagen dan vrouwen.

Ten aanzien van werklozen en parttimers valt op te'merken dat zij vaker dan
werkenden op beide weigeringsgronden worden afgewezen. Werkenden wor-
den daarentegen weer vaker geweigerd op grond van onvoldoende huis-
vesting. Overigens worden werklozen en parttimers vaker alleen afgewezen op
grond van onvoldoende inkomen dan op grond van zowel onvoldoende in-
komen als onvoldoende huisvesting. Evenzo worden werkenden vaker alleen
op onvoldoende inkomen geweigerd dan op grond van de combinatie van
beide eisen. Niet in alle gevallen mag hieruit worden afgeleid dat wel voldaan
werd aan de huisvestingseis. In voorkomende gevallen, als bv. de kloof tussen
het reële en het vereiste inkomen aanzienlijk is, zal gewoonlijk niet meer wor-
den nagetrokken of de huisvesting passend is.

Verder is het nog interessant na te gaan hoe lang vreemdelingen die hun
partner over willen laten komen al werkzaam zijn in Nederland. Nu is het
helaas niet altijd mogelijk de eerste datum van toetreding tot de arbeidsmarkt
te bepalen. Wel is in de meeste gevallen na te gaan wanneer de vreemdeling in
dienst is getreden van de laatst bekende werkgever. De vreemdeling moet im-
mers door middel van een werkgeversverklaring entof een loonstrookje aan-
tonen dat aan de financiële eis wordt voldaan. Als hieronder gesproken wordt
van de duur van het werkzaam zijn gaat het dus alleen om de duur van de
laatst bekende baan. Een aantal vreemdelingen is echter al (veel) langer hier
te lande werkzaam dan onderstaande cijfers suggereren.

Zoals blijkt (vgl. tabel 6.17) is slechts een relatief gering aantal van de hier
bedoelde vreemdelingen 1 jaar of korter werkzaam bij de laatstbekende werk-
gever. Het overgrote deel is hierbij al tussen de 2 en 5 jaar in dienst. En weer
een geringer deel is al langer dan 'S jaar in dienst bij dezelfde werkgever. Vrou-
wen blijken, gemiddeld genomen, wat korter bij de laatstbekende werkgever in
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dienst te zijn dan mannen, alhoewel ook het merendeel van hen al tussen de 2
en 5 jaar bij deze werkgever in dienst is. Zoals uit de tabel ook kan worden af-
geleid is het niet in alle gevallen mogelijk geweest de datum van de laatste in-
diensttreding te achterhalen. Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop
één en ander door medewerkers van vreemdelingendiensten wordt nagetrok-
ken. In sommige gevallen moeten één of meer loonstrookjes worden overlegd,
in andere gevallen moet een werkgeversverklaring worden overlegd 'met daar-
in opgenomen de datum van indiensttreding, de functie en het loon én in weer
andere gevallen is niets overlegd maar is de hoogte van het loon door mede-
werkers van de-vreemdelingendienst zelf nagetrokken bij de desbetreffende
salarisadministratie.

Uit het feit dat maar van 735 vreemdelingen de duur van de laatste baan is
opgenomen mag derhalve niet worden geconcludeerd dat de overigen niet
zouden werken.

6.4 Marges tussen het vereiste en het reële inkomen

Het zal duidelijk zijn dat ook waar een strikt geformuleerde eis - netto
f 1.447,- - ter tafel ligt, in de praktijk afwijkingen daarvan binnen bepaalde
grenzen toch wel worden getolereerd, hetgeen ook wel past binnen de ge-
dachte dat toepassing van het vreemdelingenrecht maatwerk dient te zijn. In
deze paragraaf zal nu worden bekeken in'hoeveel gevallen de reële inkomens
in negatieve zin blijken af te wijken van het vereiste bedrag. Tevens is daarbij
van belang te bezien in hoeveel gevallen toch inwilliging van het verzoek heeft
plaatsgevonden.

Allereerst kan worden vastgesteld dat 83% van alle betrokken vreemdelin-
gen die hun partner over hebben willen laten komen, over een inkomen be-
schikt dat netto f 1.447,- of meer is. De overige, om precies te zijn 218 (of
17%) vreemdelingen, beschikken over een inkomen beneden de bijstands-
norm voor gehuwden. Bij, 149 van hen, zo'n 12%, is het verschil tussen het ver-
eiste en het reële loon groter dan f 50,-. Bij de andere, zo'n 50 (4%) vreemde-
lingen, ligt het verschil tussen f 1,- en f 50,-. Tabel 6.18 waarin de diverse
categorieën overigens zijn samengevoegd, geeft een gecomprimeerd over-
zicht van één en ander.

Bij nadere bestudering van deze tabel valt op dat vooral Amsterdam, meer
dan andere gemeenten, verzoeken heeft ontvangen van vreemdelingen die
meer dan f 50,- te weinig verdienen: zo'n 20% van de verzoeken. In de andere
3 grote steden schommelt het aantal rond de 10%. Het aantal vreemdelingen
dat de financiële eis haalt, blijft in Amsterdam ook achter bij de andere grote
steden. Deze verschillen kunnen, naar het zich laat aanzien, niet alleen wor-
den verklaard vanuit een formele opstelling van de Amsterdamse vreemdelin-
gendienst, waardoor vaker bij beschikking wordt geweigerd en er dus meer
formele weigeringen zijn. Zoals reeds eerder is aangegeven is ook de Utrecht-
se vreemdelingendienst nogal formeel bij de beoordeling van verzoeken.

In tabel 6.19 zijn de 4 grote gemeenten nog eens apart belicht. Zij blijken op
het onderhavige punt ook significant van elkaar te verschillen.

De gegevens in tabel 6.20 bevatten het antwoord op de vraag in hoeverre bij
het inwilligen van verzoeken enige soepelheid wordt betracht als de financiële
norm niet wordt gehaald. Uit deze tabel komt naar voren dat inderdaad enige
soepelheid aan de dag wordt gelegd in geval de betrokken vreemdelingen de
norm niet precies halen. Zo blijken er 129 van de bij ingewilligde verzoeken be-
trokken vreemdelingen te weinig te verdienen. Uit het feit dat slechts 1 ver-
zoek is afgewezen, waarbij het verschil tussen het vereiste en het reële inko-
men minder dan f 50,- bedraagt, mag worden afgeleid dat de strikt geformu-
leerde eis in de praktijk niet altijd even strikt wordt gehanteerd. Beloopt het
verschil echter meer dan f 50,-• dan worden de verzoeken significant vaker
geweigerd dan ingewilligd. Zo ook worden verzoeken waarbij de betrokken

48



vreemdelingen f 1.447,- of meer verdienen significant vaker ingewilligd dan
geweigerd.

Een andere vraag. is of. deze soepelheid overal in dezelfde mate wordt be-
tracht. Aangezien de aantallen verzoeken in de meeste gemeenten veelal te
gering zijn om een toets te rechtvaardigen, zal hier alleen worden gekeken
naar de vier grote gemeenten. Een vergelijking op dit punt levert het volgende
resultaat op (zie 6.21 t/m 6.24). Voor alle vierde grote gemeenten geldt dat, on-
geacht de hoogte van het inkomen, meer verzoeken worden ingewilligd dan
geweigerd. Bij nadere inspectie van de ingewilligde verzoeken in deze 4 ste-
den blijkt dat in Amsterdam 18% van de bij ingewilligde verzoeken betrokken
vreemdelingen minder dan f 1.447,- verdient. Rotterdam wijkt hierin aanzien-
lijk af: slechts 6% van bedoelde vreemdelingen verdient hier minder dan de
norm. Den Haag en Utrecht liggen met respectievelijk 11% en 14% tussen
Amsterdam en Rotterdam in. Dat zou erop kunnen duiden dat Amsterdam de
meeste en Rotterdam de minste soepelheid betracht bij het beoordelen van
verzoeken waarbij de financiële norm niet wordt gehaald.

Nadere bestudering van de geweigerde verzoeken brengt echter iets anders
aan het licht. Zo blijkt in Amsterdam 78% van de bij weigeringen betrokken
vreemdelingen minder dan f 1.447,- te verdienen. In Utrecht is dit daaren-
tegen slechts 20%. Rotterdam en Den Haag nemen wat dit betreft de tussen-
posities in met respectievelijk 55% en 66%. Hieruit kan worden afgeleid dat
in Amsterdam weigeringen bovenal gebaseerd zijn op onvoldoende inkomen
terwijl zij in Utrecht bovenal gebaseerd zijn op onvoldoende huisvesting. In
Rotterdam is het ongeveer half om half terwijl in Den Haag het niet voldoen
aan de financiële eis weer iets belangrijker is dan het niet voldoen aan de
huisvestingseis.

Ook kunnen de cijfers van de 4 grote gemeenten worden vergeleken voor de
`hoogte van het inkomen'. Bij deze vergelijking blijkt ook weer de wat afwijken-
de positie van Utrecht. Van alle verzoeken waarbij de betrokken vreemdelin-
gen voldoende verdienen, wordt 87% ingewilligd. Voor Den Haag is dit aantal
inwilligingen 99%. Amsterdam en Rotterdam komen op dit punt overeen met
ongeveer 94%. In Utrecht echter is dit slechts 85%. Dit onderstreept wederom
dat de huisvestingsproblematiek in Utrecht een grotere rol speelt dan in de
andere steden, of dat men in Utrecht strikter de hand houdt aan de huis-
vestingseis dan in de andere 3 gemeenten.

Uitgaande van de verzoeken waarbij de betrokken vreemdelingen te weinig
verdienen, blijkt Rotterdam wederom het meest strikt in de uitvoering van het
beleid te zijn. Van deze verzoeken wordt daar slechts 55% ingewilligd. In Den
Haag daarentegen wordt 85% van deze verzoeken ingewilligd, in Utrecht 77%
en in Amsterdam 57%. Uit deze vergelijking komen dus Den Haag en, in iets
mindere mate, Utrecht als de soepelste gemeenten naar voren (zie de tabellen
6.21 t/m 6.24).

In hoeverre deze verschillen tussen de 4 steden kunnen worden verklaard
vanuit verschillen in appreciatie van de te hanteren eisen, is de vraag die hier
afsluitend zal worden beantwoord (vgl. tabel 6.25). Ten dele bevestigen de
cijfers in deze tabel de al eerder geponeerde stelling dat de werkwijzen van de
diverse vreemdelingendiensten op verschillende punten onderling sterk afwij-
ken. Zo doet men in Rotterdam bv. zo min mogelijk aan dossiervorming, terwijl
men in de andere steden wel persoonsdossiers aanlegt. Dit verschil in werk-
wijze verklaart ook waarom in Rotterdam zoveel is nagetrokken door mede-
werkers van de Vreemdelingendienst, terwijl in de andere gemeenten veelal
schriftelijke verklaringen van bv. de werkgevers zijn. Deze worden ook in het
dossier opgeslagen. Wellicht ook verklaart deze werkwijze waarom in Rotter-
dam de financiële eis zo vaak niet lijkt te zijn nagetrokken, nl.in 8% van de ge-
vallen. In Amsterdam en Den Haag is slechts in 3% van de gevallen het in-
komen niet nagetrokken. In Utrecht blijkt dit in 10% van de gevallen, meer dus
nog dan in Rotterdam het geval is, niet gebeurd te zijn. Dit kan mede worden
verklaard uit het feit dat in Utrecht de huisvesting zo'n grote rol speelt, want
ais op basis van onvoldoende huisvesting geweigerd zal gaan worden is het
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nauwelijks zinvol om het inkomen nog na te trekken. Hoe dit laatste ook zij,
het is een feit dat in Utrecht in 8% van de gevallen de huisvestingssituatie
niet is nagetrokken. Voor Amsterdam en Den Haag zijn de betreffende cijfers
12% en 25%. In Rotterdam daarentegen is deze situatie in 58% van de geval-
len niet nagetrokken. Overigens blijkt deze gemeente de controle op huis-
vesting ongeveer even vaak door eigen medewerkers te laten verrichten als in
de andere steden. Dit weer in tegenstelling tot de wijze waarop wordt nage-
gaan of aan de financiële norm wordt voldaan. Verschillen in administratieve
verwerking van gegevens is dus niet de enige verklaring voorde verschillen
tussen de gemeenten. Want zou dit wel zo zijn dan zou in Rotterdam ook de
huisvesting beduidend vaker door eigen medewerkers worden gecontroleerd.
Kennelijk spelen de plaatselijke situatie en de persoonlijke appreciatie van de
beide eisen wel degelijk ook een rol. De hpp's, of meer in het bijzonder de
medewerkers van vreemdelingendiensten beschikken, zoals uit het voren-
staande blijkt, over discretionaire vrijheid. Dat deze vrijheid de jure niet
bestaat houdt niet tegen dat zij in de praktijk wel degelijk voorkomt. Deze dis-
cretionaire vrijheid betekent dat het toepassen van het vreemdelingenrecht in-
derdaad maatwerk kan zijn. De andere kant is echter dat tegelijkertijd meer of
minder rechtsongelijkheid gecreëerd kan worden.

Afsluitend kan hier nog worden vermeld dat bij vergelijking tussen de perio-
den mei t/m augustus 1983 en mei t/m augustus 1984 blijkt dat in de laatste
periode noch vaker is geweigerd op grond van onvoldoende inkomen (zie tabel
6.26) noch op grond van onvoldoende huisvesting (tabel 6.27).

6.5 De (vermeende) kansloosheid van nieuwkomers

Zoals reeds is weergegeven heeft de 1 oktober maatregel vooral tot doel de
immigratie te beperken van mensen die hier nauwelijks of geen kans zouden
hebben op de arbeidsmarkt. Deze mensen zouden nl. tot de structureel werk-
lozen (kunnen) gaan behoren. Voor zover het onderhavige onderzoek hiervoor
aanknopingspunten biedt, zal nu worden nagegaan in hoeverre dit doel wordt
bereikt. Hiertoe zullen de toegelaten verzoekers op een aantal punten worden
vergeleken met de niet toegelaten verzoekers. Deze punten zijn sekse, leeftijd,
nationaliteit en het al dan niet hebben van werk (zie de tabellen 6.27 t/m 6.30).

Zoals blijkt wordt mannen significant vaker toelating geweigerd dan vrou-
wen. Voor wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt kan het volgende wor-
den opgemerkt. Van slechts 11 van de binnengekomen vrouwen is bekend dat
zij werk hebben: een verwaarloosbaar klein percentage, nl. nog geen 1 %. Van
de binnengekomen mannen hebben er inmiddels zo'n 60 (ongeveer 25%) werk
gevonden. Dit cijfer zet op zich al een vraagteken bij het uitgangspunt van het
genoemde beleid. Ook is wel geopperd dat naarmate de leeftijd van de verzoe-
ker hoger is, in samenhang met een laag opleidingsniveau, de kansloosheid
ook toe zou nemen.. Uit de cijfers blijkt echter dat mensen van 23 jaar en ouder
niet vaker worden geweigerd dan mensen onder de 23 jaar. In deze zin hebben
de maatregelen dus niet bereikt dat zg. welhaast kansloze vreemdelingen uit-
gesloten worden van immigratie.

Wel blijkt dat Marokkanen beduidend vaker geweigerd worden dan Turken.
Deze laatstgenoemden worden ongeveer even vaak geweigerd als verzoekers
van andere nationaliteiten.

En tenslotte blijkt zich het vreemde verschijnsel voor te doen dat mensen
die hier werk hebben gevonden significant vaker worden geweigerd dan men-
sen die (nog) geen werk hebben gevonden (zie tabel 6.30). Voor mannen en
vrouwen geldt dat zij die werk hebben - hier gaat het alleen om mensen die
een vtv hebben aangevraagd, zij zijn immers al in Nederland - ruim 2 maal zo
vaak geweigerd worden als mensen die (nog) werkloos zijn. Dit leidt dan tot de
constatering dat door maatregelen die bedoeld zijn om zg. kanslozen buiten
Nederland te houden, met name die mensen worden geweigerd die wel dege-
lijk een kans blijken te hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt (zie tabel
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6.32). Een verklaring voor dit laatste ontbreekt vooralsnog. Wel kan worden ge-
opperd dat in geval de reeds hier verblijvende migrant over onvoldoende in-
komen beschikt de druk om een baan te krijgen voor de recent binnenge-
komen huwelijkspartner zwaar is, in ieder geval zwaarder dan voor anderen.
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7 Enkele neveneffecten voor migranten

7.1 Inleidende opmerkingen

Het zal duidelijk zijn dat voorgenomen maatregelen niet alleen (beoogde)
hoofdeffecten kunnen hebben maar ook tegelijkertijd (niet-beoogde) neven-
effecten, in dit geval voor de betrokken migranten. Zo is bv. wel opgemerkt dat
jongeren slechts het vereiste loon zouden kunnen verwerven door over te wer-
ken of door twee of meer banen te combineren. Gegeven de huidige werkloos-
heid zal dat laatste zeker geen beoogd effect zijn. Bovendien kunnen maat-
regelen andere dan beoogde effecten hebben. Zo gaat de overheid er bv. van-
uit dat vreemdelingen, die er niet in slagen hun partner hierheen te laten
komen, terug zullen gaan naar het land van herkomst om zich aldaar bij hun
huwelijkspartner te voegen. Even aannemelijk is echter dat de betrokken
vreemdelingen na een weigering het moment afwachten waarop zij wel aan de
voorwaarden voldoen om hun partner hierheen te halen: geen afstel dus maar
uitstel van immigratie. Voorts zou restrictie ertoe kunnen leiden dat huwe-
lijkspartners hier illegaal verblijven totdat wel aan de voorwaarden wordt vol-
daan. Omdat aan deze en andere neveneffecten in een evaluatiestudie natuur-
lijk niet voorbij mag worden gegaan, zullen zij in dit hoofdstuk de revue passe-
ren. Hierbij zijn vooral de huwelijksduur en het kindertal van belang. Tot slot
van dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de vraag wat de gevolgen van
het restrictieve beleid zouden kunnen zijn voor gevoelens van rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid. Deze laatste beschouwing kan slechts zeer summier en
enigszins speculatief zijn omdat het onderhavige onderzoek niets duidelijk
kan maken over gevoelens van de betrokkenen; deze laten zich nu eenmaal
niet traceren via dossieranalyse. Wel kan worden ingegaan op de meer objec-
tieve rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid, voor zover deze althans een rol
spelen in de onderhavige problematiek en ook voor zover dit onderzoek het
toelaat.

Voor de bijbehorende tabellen wordt verwezen naar Bijlage VII.

7.2 Omvang van de werkweek

Van alle betrokken migranten blijkt 75% loon te verwerven via een baan.
Zo'n 6% heeft twee banen en nog eens 3% oefent een zelfstandig beroep uit.
Ongeveer 1% heeft verschillende inkomens, zoals bv. loon en inkomen als
zelfstandige, loon en een aanvullende uitkering krachtens de WW, WWV,
RWW, WAO of AAW en tenslotte een aanvullende bijstandsuitkering. Nog
eens 5% heeft alleen een inkomen krachtens de WW, WWV of RWW terwijl
1 % alleen een WAO uitkering heeft. Tenslotte beschikt 1 % niet over een inko-
men. Van de overige migranten ontbreekt informatie over de inkomensbron
(zie tabel 7.1).,

Het combineren van banen zegt wel iets over de omvang van de werkweek
doch niet alles. Zo blijkt van alle betrokken migranten ongeveer 10% meer dan
40 uur 'per week te werken, hetgeen betekent dat er (ook nog) een aantal men-
sen overwerken om de financiële norm te halen. Het ligt in de lijn der verwach-
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tingen dat er op dit punt verschillen zijn tussen de onderscheiden subcatego-
rieën. Turken blijken bv. significant vaker meer dan 40 uur te werken dan Ma-
rokkanen en migranten van andere nationaliteiten. Ter vergelijking: 13% van
de Turken werkt meer dan 40 uur per week terwijl in het geval van Marokkanen
8% dit doet. Van de overige migranten werkt slechts 1 % meer dan 40 uur per.
week (zie tabel 7.2).

Voorts blijkt ook dat vrouwen significant vaker langere werkweken maken
dan mannen. Van de eerstgenoemden werkt 27% meer dan 40 uur per week,
van de laatstgenoemden 5% (zie tabel 7.3). Zoals te verwachten valt komen
werkweken van meer dan 40 uur ook vooral voor onder jongeren beneden de
leeftijd van 23 jaar. Van hen werkt nl. 17% meer dan 40 uur per week terwijl dit
bij jongeren van 23 jaar en ouder slechts in 3% van de gevallen zo is (zie tabel
7.4).

Deze gegevens onderstrepen wederom dat het probleem voor een aanzien-
lijk deel schuilt in de geringe inkomsten van vrouwen en jongeren beneden de
23 jaar. Vooral zij zijn genoodzaakt lange werkweken te maken om hun partner
over te kunnen laten komen. Bij mannen, jongeren van 23 jaar en ouder en Ma-
rokkanen gaat het vooral om het ontbreken van een zelfstandig inkomen.

Uit deze gegevens kan uiteraard niet worden afgeleid dat lange werkweken
in alle gevallen het directe gevolg zijn van een restrictief beleid. Zo zouden de
lange werkweken onder Turken deels het gevolg kunnen zijn van het feit dat zij
hun dienstplicht af willen kopen en alleen al daarom overwerken. Uit het feit
dat, naast Turken, het vooral de jongeren onder de 23 jaar en vrouwen zijn die
overwerken, kan wel worden afgeleid dat de financiële eis voor hen te hoog is
en dat derhalve de lange werkweken in hun geval wel het gevolg zijn van het'
restrictieve beleid.

7.3 Gevolgen voor het huwelijks- en gezinsleven

Om na te gaan welke de mogelijke gevolgen van een restrictief beleid zou-
den kunnen zijn voor. het gezinsleven van betrokken migranten is allereerst
van belang te weten hoe dit leven er, voor zover bekend, ongeveer uitziet. Er is
hierover uiteraard slechts weinig bekend, want er wordt hierover, terecht
overigens, maar weinig genoteerd op de stamkaart of opgenomen in het per-
soonsdossier. De beschrijving van de hier bedoelde gevolgen moet dan ook
beperkt blijven tot de duur van het huwelijk en het aantal kinderen dat betrok-
ken is bij gezinsvereniging en -vorming op het moment van indiening van het
verzoek om toelating. -

Naarmate een huwelijk al langer duurt neemt de kans natuurlijk toe dat al
eerder gepoogd is om tot gezinsvereniging dan wel -vorming over te gaan. Aan
deze eerdere pogingen zal ook aandacht worden besteed. Temeer ook omdat
'hieruit kan worden afgeleid in hoeverre, een weigering leidt tot afstel dan wel
tot uitstel van immigratie.

Van het totale aantal betrokken migranten blijkt 57% nog geen jaar ge.
trouwd te zijn. Zo'n 20% is 1 à 2 jaar getrouwd en de resterende 23% is al 3
jaar of langer getrouwd op het moment dat het verzoek werd ingediend. Er valt
hierin een significant verschil te constateren tussen mannen en vrouwen. Zo
blijken de laatstgenoemden - het gaat hier uiteraard weer om de reeds hier
verblijvende migranten - beduidend vaker dan de eerstgenoemden al 3 jaar
of langer getrouwd te zijn (zie tabel 7.5): Verder blijkt het geen verschil te
maken hoe lang de betrokkenen al gehuwd zijn als het gaat om inwilliging of
weigering van het verzoek: migranten die al, langer gehuwd zijn worden relatief
even vaak geweigerd als migranten die pas kort gehuwd zijn (zie tabel 7.6). Dit
lijkt erop te duiden dat de duur van het huwelijk op zich geen reden is om op
grond van humanitaire overwegingen een verzoek in te willigen.

Hierbij kan worden vermeld dat van de ca. 200 gevallen waarin al eerder is
geprobeerd de partner over te laten komen, in bijna 50% daarvan het huwelijk
al 3 jaar of langer bestond. Dit is beduidend vaker dan wanneer het huwelijk
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van kortere duur is, en dit geeft al wel aan dat een restrictief toelatingsbeleid
eerder leidt tot uitstel van immigratie dan tot afstel daarvan.

Met name bij vrouwen blijkt de zaak al enige tijd te slepen. Zij hebben nl.
significant vaker dan mannen al eerder pogingen ondernomen (zie tabel 7.8).

Bij 336 van de verzoeken om een mvv of vtv blijken een of meer kinderen be-
trokken te zijn geweest. Dat kunnen kinderen zijn die met hun ouder - in de
regel de moeder - naar Nederland komen, maar ook kinderen die al in Neder-
land waren en hier geboren zijn. Dit laatste is in de regel het geval wanneer
een vrouw probeert haar man hierheen te laten komen. Overigens blijkt dat in
iets meer dan 70% van de gevallen de betrokken migranten nog kinderloos
zijn. Bij een vergelijking van mannen en vrouwen op dit punt valt op dat beiden
relatief even vaak nog kinderloos zijn op het moment dat het verzoek wordt in-
gediend. Vrouwen echter hebben op dat moment beduidend vaker dan man-
nen een kind. Daar staat tegenover dat de laatsten weer beduidend vaker dan
vrouwen op dat moment al twee of meer kinderen hebben (zie tabel 7.9).

In de praktijk blijkt het hebben van kinderen al evenmin als de huwelijks-
duur een reden te zijn op grond van de humanitaire overwegingen het verzoek
in te willigen. Sterker nog, de cijfers wijzen uit dat migranten.met kinderen
ruim twee maal zo vaak worden geweigerd als kinderloze migranten (zie tabel
7.10). Dit maakt de problematiek vooral voor vrouwen schrijnend. In hun geval
immers moeten zij veelal de zorg voor kinderen combineren met een baan en
zelfs in een aantal gevallen met een werkweek van meer dan 40 uur. Voor man-
nen, geldt in de meeste gevallen dat hun kinderen bij de moeder in het land van
herkomst verblijven.

7.4 Uitstel of afstel van immigratie?

Uit het feit dat een niet onaanzienlijk deel van de betrokken migranten in
het algemeen en van de geweigerden in het bijzonder al enige jaren getrouwd
is en in voorkomende gevallen ook reeds kinderen heeft, kan al het vermoeden
worden afgeleid dat een weigering eerder }ot uitstel dan tot afstel zal leiden.
Daarenboven wijst het aantal eerder ondernomen pogingen en voorts ook het
aantal ingediende herzieningsverzoeken meer in de richting van uitstel dan af-
stel van immigratie. Een laatste aanwijzing hiervoor is dat van alle reeds hier
wonende migranten er gedurende de onderzoekperiode slechts 6 weer terug
zijn gegaan naar het land van herkomst. Van deze 6 waren er echter 4 wel in
geslaagd hun partner naar Nederland te laten komen. Hun retourmigratie kan
dus niet worden gezien als een gevolg van het restrictieve beleid. Resteren er.
2 migranten die, wellicht als gevolg van de weigering, uit Nederland zijn ver-
trokken.

Eén en ander wijst er dus op dat het restrictieve beleid kennelijk slechts
tijdelijk werkt, maar niettemin echtelieden en ook gezinsleden gedurende
langere tijd van elkaar gescheiden houdt.

7.5 Illegaal verblijf

Er is wel op gewezen dat een restrictief beleid ertoe zou kunnen leiden dat
migranten de illegaliteit zouden opzoeken. Deze stelling vindt een zekere be-
vestiging in het onderzoekmateriaal. Zo blijkt de periode tussen aankomst in
Nederland en aanmelding bij de plaatselijke vreemdelingendienst - formeel
een vrije termijn van maximaal 8 dagen - bij diegenen die zijn geweigerd sig-
nificant vaker langer te zijn dan bij diegenen die zijn toegelaten (zie tabel 7.11).
Van de toegelatenen heeft bijna 90% zich binnen een maand na binnenkomst
ook aangemeld. Van de geweigerden heeft slechts iets meer dan 50% dat bin-
nen een maand gedaan. Zo'n 47% van hen heeft zich pas na 2 maanden of lan-
ger aangemeld bij 'de vreemdelingendienst. Kennelijk wisten de betrokken
migranten wel dat zij niet aan de gestelde eisen voldeden en hebben zij gepro-
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beerd om via uitstel van de aanmelding voor.zichzelf mogelijkheden te creëren
om alsnog te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Bij het indienen van her-
zieningsverzoeken komen dergelijke overwegingen ook wel eens naar voren.
Het aantal maanden -dat een herzieningsprocedure in beslag neemt, kan net
de ruimte geven om aan passende woonruimte te komen dan wel voldoende
inkomen te verwerven. Zoals in het vorige hoofdstuk al is gebleken wordt deze
tactiek soms met succes toegepast.

In voorkomende gevallen wordt ook de mvv-procedure omzeild. De betrok-
ken migranten komen dan, al of niet met een toeristenvisum, naar Nederland
en melden zich pas aan als de kansen, bezien vanuit hun standpunt, ten
gunste, zijn gekeerd. Uit tabel 7.12 valt af te lezen' dat migranten die al in
Nederland verblijven, beduidend vaker worden geweigerd dan bv. migranten
die rechtstreeks uit het land van herkomst hierheen komen.

De conclusie kan hier dan ook zijn dat migranten die weten dat zij niet aan
beide eisen kunnen voldoen vaker dan anderen proberen procedures te omzei-
len en/of de illegaliteit opzoeken.

7.6 Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid

Om te beginnen moet hier nogmaals worden vastgesteld dat het onder-
havige onderzoek niet veel licht werpt op gevolgen van de restrictie voor
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, en zeker niet op gevoelens hieromtrent
onder de jonge migranten. Het enige wat het onderzoek wel expliciet heeft ge-
maakt, is dat de hoofden van plaatselijke politie de facto over enige beslis-
singsvrijheid beschikken. Deze vrijheid die juridisch wellicht een omstreden
punt is, past evenwel volledig bij de gedachte dat toepassing van het vreem-
delingenrecht maatwerk dient te zijn. Aan de andere kant echter is in dit
onderzoek duidelijk gebleken dat deze beslissingsvrijheid ongelijkheid in de
toepassing van de regels tot gevolg kan hebben. Hiervoor zij bv. gewezen op
het feit dat de vreemdelingendienst in de ene gemeente bij de uitvoering van
het beleid op bepaalde punten meer soepelheid betracht dan die in andere ge-
meenten.

Deze verschillen in toepassing van het toelatingsbeleid tussen diverse ge-
meenten hebben natuurlijk ook gevolgen voor de rechtszekerheid van vreem-
delingen. Overigens zij hierbij aangetekend dat ongelijke toepassing van het
beleid in dit geval voor de vreemdelingen eerder positief dan negatief heeft
uitgepakt: er zijn meer mensen toegelaten dan volgens de eisen, strikt geno-
men, toegelaten mochten worden.

De conclusie hier kan dan ook zijn dat het toelatingsbeleid, deels dank zij
de beslissingsvrijheid van de hoofden van plaatselijke politie, maatwerk kan
zijn. Deze beslissingsvrijheid nI. maakt het mogelijk dat in individuele geval-
len al bij de beslissing in eerste aanleg kan worden uitgemaakt wat juist en
rechtvaardig is.
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8 Slotbeschouwing

In dit laatste hoofdstuk zullen de voornaamste bevindingen nogmaals de
revue passeren om zodoende een antwoord te formuleren op de probleemstel-
ling, zoals weergegeven in 1.2.

Allereerst kan dan worden vastgesteld dat het totale aantal gezinsvormin-
gen ver achterblijft bij de prognoses dienaangaande van het SCP. Zo voorspel-
de het SCP dat in 1984 zo'n 1.900 à 2.000 Turkse mannen en vrouwen tot ge-
zinsvorming zouden overgaan. Uit het onderhavige onderzoek blijkt echter dat
in de gehele onderzoekperiode van 17 maanden slechts 1.219 van de voorspel-
de gezinsvormingen ook zijn gerealiseerd. Bovendien zijn vooral de schattin-
gen ten aanzien van het aantal mannen dat in het kader van gezinsvorming
naar Nederland zou komen veel te hoog gebleken. Gezinsvorming blijkt in de
praktijk ni. bovenal een verschijnsel te zijn waarbij hier wonende mannen -
vooral Turkse mannen trouwens - hun echtgenote (willen) laten overkomen.
Dat het vooral mannen zijn die hun partner laten overkomen, is wellicht een
gevolg van het feit dat er in Nederland veel meer mannen dan vrouwen van
niet-Nederlandse nationaliteit wonen. Deze oververtegenwoordiging van man-
nen ten opzichte van vrouwen is zelfs het grootst binnen de categorie van
ongehuwde mannen en vrouwen tussen de 15 en 30 jaar.

Verder is gebleken dat de getroffen maatregel in het algemeen geen aan-
toonbaar beperkend effect heeft gehad op de omvang van gezinsvorming.
Voor alle onderscheiden subcategorieën van de in dit onderzoek betrokken
vreemdelingen zijn de aantallen ingediende en ingewilligde verzoeken in 1983
en 1984 ongeveer gelijk gebleven. Wel is gebleken dat het aantal weigeringen,
in totaal 139, binnen enkele subcategorieën in 1984 hoger ligt dan in 1983 het
geval was. Zo zijn secundaire migranten met een vergunning tot vestiging er
in 1984 beduidend vaker niet in geslaagd hun huwelijkspartner hierheen te
halen dan in 1983. Eveneens zijn jongeren van 23 jaar en ouder hier in 1984
vaker niet in geslaagd dan in het voorafgaande jaar. Bij de hier bedoelde
migranten blijkt werkloosheid het voornaamste struikelblok te zijn. Een derde
subcategorie die hier moet worden genoemd, is die van de vrouwen. Ook hen
lukte het in 1984 minder vaak dan in 1983 om hun man te laten overkomen.
Voornaamste hindernis voor deze vrouwen blijkt het inkomensniveau te zijn:
zij verdienden te weinig. Overigens kan in dit laatste geval niet worden ge-
sproken van een effect van de 1 oktober maatregel. De hier bedoelde vrouwen
hebben nl. vrijwel allemaal een vtv. Voor hen is er dus in oktober 1983, niets
veranderd.

Verreweg de meeste migranten die hun partner naar Nederland willen laten
komen blijken aan beide eisen te voldoen. Slechts in enkele gevallen hebben
humanitaire overwegingen alsnog geleid tot een positieve beslissing. Opval-
lend is ook dat de hpp's over discretionaire vrijheid beschikken bij de uitvoe-
ring van het toelatingsbeleid. In dit geval althans hebben zij de vrijheid ge-
nomen om meer immigranten toe te laten dan strikt genomen zou mogen. In
nogal wat gevallen immers blijkt dat de betrokken vreemdelingen strikt geno-
men te weinig verdienen. Onduidelijk is waarom in deze gevallen toch toela-
ting is gevolgd; in ieder geval is niet gebleken dat hier sprake is geweest van
klemmende redenen van humanitaire aard.
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Duidelijk is wel dat de feitelijke beslissingsvrijheid van de hpp's het moge-
lijk maakt om het toelatingsbeleid maatwerk te laten zijn. Ook dient hier niet
onvermeld te blijven dat deze beslissingsvrijheid steeds in - voor de betrok-
ken migranten tenminste - positieve zin heeft uitgepakt.

Onvoldoende inkomen blijkt de meest voorkomende grond te zijn een ver-
zoek om een vtv te weigeren. Onvoldoende huisvesting is minder vaak een
reden voor zo'n weigering. Opvallend is wel dat er op dit punt een belangrijk
verschil bestaat tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag enerzijds en
Utrecht anderzijds. In tegenstelling tot de 3 eerstgenoemde gemeenten zijn in
de laatstgenoemde gemeente nl. vrijwel alle weigeringen gebaseerd op onvol-
doende huisvesting.

Het voornaamste. doel van de 1 oktober maatregel was de beperking van de
aanwas van jonge migranten die weinig of geen kans zouden hebben op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek nu is gebleken dat zo'n kwart
van de binnengekomen mannen binnen relatief korte tijd werk heeft gevon-
den. Dit wijst erop dat er op de arbeidsmarkt dus wel degelijk mogelijkheden
zijn voor deze migranten. Het lijkt dan ook niet aangewezen om in dit verband
over 'welhaast kansloos' te spreken. Eigenaardig is ook de bevinding dat aan
mensen die hier_werk hebben gevonden, vaker toelating wordt geweigerd. dan
aan mensen die geen werk hebben gevonden. Een verklaring hiervoor zou kun-
nen zijn dat voor mensen wier partner over onvoldoende inkomen beschikt, de
druk om een baan te vinden groter is. Deze verklaring laat overigens onverlet
dat zij kans hebben gezien een baan te vinden. Wellicht is (de hoogte van) het
inkomen van de hier wonende migranten niet de beste voorspeller voor de kan-
sen van hun partners.

Het restrictieve beleid heeft, zoals te verwachten valt, ook gevolgen voor
het huwelijks-. en gezinsleven van de betrokken migranten. Allereerst kan hier
worden opgemerkt dat sommige migranten genoodzaakt zijn om meer dan 40
uur per week te werkén teneinde voldoende inkomen te verwerven. Dit is-voor-
al het geval voor vrouwen en jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar.

Verder is gebleken dat ongeveer de helft van de migranten al langer dan een
jaar is getrouwd op het moment dat zij hun partner willen laten overkomen en
dat ongeveer een kwart van hen op dat moment al drie jaar of langer is ge-
trouwd. Voorts heeft het onderzoek uitgewezen dat in het geval dat het huwe-
lijk al langer bestaat, er ook vaker eerdere pogingen zijn ondernomen om tot
gezinsvorming over te gaan. Bovendien vragen, in geval van weigering, verre-
weg de meeste verzoekers herziening van de beslissing in eerste aanleg aan.
Dat betekent dus dat de getroffen maatregel eerder uitstel van immigratie dan
afstel daarvan bewerkstelligt. Het feit dat van retourmigratie, als gevolg van
een weigering, geen sprake is geweest, bevestigt deze conclusie. Eén en
ander betekent dat door toedoen van het restrictieve beleid huwelijkspartners
en in voorkomende gevallen gezinsleden enige jaren van elkaar gescheiden
moeten leven.

Tenslotte bevat het onderzoek aanwijzingen voor de veronderstelling dat,
het restrictieve beleid op dit terrein tot gevolg heeft gehad dat verzoekers de
illegaliteit opzoeken totdat wel aan beide eisen wordt voldaan.
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Bijlage 11

GEZINSVORMING VREEMDELINGEN OIP.10

V6 Gemeente

RESPONDENTNUM4ER:

01 Amsterdam
02 Apeldoorn
03 Arnhem
04 Breda
05 Dordrecht
06 Eindhoven

V8 Geboortedatum verzoeker .. dag

V14 Sekse verzoeker 1 man

V15 Nationaliteit verzoeker 01 Turks
02 Marokkaans
03 Pakistaans
04 Spaans
05 Portugees

V17 Grensoverschr.document verzoeker 1 nation.pasp.
4 ident.kaart

V18 Datum binnenkomst verzoeker^in niet .. dag

V24 Datum aanmelding verzoeker milten •• dag

07 Enschede 13 Maastricht
08 Den Haag 14 Nijmegen
09 Groningen 15 Rotterdam
10 Haarlem 16 Tilburg
11 Hilversum 17 Utrecht
12 Leiden 18 Zaanstad

.. maand .. jaar

2 vrouw

06 E.E.G. 11 Surinaams
07 Algerijns 12 Z1.-Amerika
08 Grieks 13 Oostblok
09 Joegoslavisch 14 Chinees
10 Amerikaans/Can: 30 anders

2 vreemdel.pasp. 3 vlucht.pasp.
5 anders

maand .. jaar

maand .. jaar

V30 Woonplaats verzoeker ttv aanvraag 1 land herkomst 2 binnen E.E.G.
(tot ongeveer 4 jaar ervoor) 3 Nederland 4 elders

V31 Is al eerder een verzoek gedaan? 1 ja 2 nee

V32 Vond verzoeker werk? 1 ja 2 nee

V33 Geboortedatum vreemdeling hier .. dag .. maand .. jaar

V39 Sekse vreemdeling hier 1 man 2 vrouw

V40 Nationaliteit vreemdeling hier Zie VIS

1 - 5

6 - 7

8 - 13

14

15 - 16

17

1 1 18 - 23

24 - 29

q 30

a 31

q 32

1 33 - 38

q 39

V42 Grensoverschr.doc.vreemd.hier 1 nation.pasp. 2 vreemdel.pasp. 3 vlucht.pasp. q

4 ident.kaart 5 anders

V43 Datum binnenkomst vreemd.hier .. dag .. maand . jaar

V49 Is v.h. secundaire migrant? 1 ja

V50 Woont v.h. nog hier? 1 ja

2 nee

2 nee

3 art.10 lid 2
6 VTV 7 EEG

V51 Verblijfstitel v.h. ttv aanvraag 1 vest.verg. 2 zelfstandig
4 verbl.verg.afh. 5 vlucht.status

V52 Inkomensbron v.h.:eerste] geen 1 loon 2 WW/WWV/RWW 3 studiebeurs
JS bron: 4 ouders/familie 55 bi 44tand 6 eigen vermogen

V53 Inkomensbron v.h.tweede 00 7 WAO/PPW 8 zeiistandige
(eerst bron met laagste nummer. Bij 3 bronnen: kombinatie in de 70 maken Noteren)

V54 Datum begin erkende bronl geen .. dag .. naand jaar

jaar
erkende

V60 Datum sinds erkende bron bron: .. dag .. maand
.norm haalde nullen

V66 Netto-maandinkomen
erkende bron

V70 Datum begin niet-erkende
bron norm geen

niet-

dag maand

V76 Netto-maandink. niet er- (erkende
kende bron bron:

nul ten

V80 Omvang werkweek vreemdeling hier 0 geen werk
3 meer dan 40 uur

V81 Antecedenten/bijzonderheden v.h. 1 niets bijz.
4 prev.sfeer

V82 Iets specifieks over huisvesting? 1 ja

in guldens

jaar

in guldens

2 part-time

3 hulpv.sfeer

Noteren

V83 Waar is huwelijk gesloten? nog 1 land herkomst 2 Nederland 3 elders

geen
V84 Datum huwelijk home- .. dag .. maand ., jaar

lijk:
V90 Aantal kinderen ttv aanvraag nullen 1 t/m 8

V91 Zijn partners nog bij elkaar? 1 ja 2 nee

q

.q

IJ

L 1

i Iq

LUW

40 - 41

42

43 - 48

49

50

51

52

53

54 - 59

60 - 65

66 - 69

70 - 75

76 - 79

80

81

82

83

84 - 89

90

91

63



V92 Datum aanvraag MVV dag .. maand jaar

V98 Datum advies MVV ,. dag

V104 Plaats aanvraag MVV 0 geen MVV
3 anders

V105 Advies MVV 0 geen MVV

V106 Datum aanvraag VTV ., dag
(geen VTV aangevraagd: nullen t/m kolom 145).

V112 Datum beslissing VTV

V118 Is financiële eis nagetrokken?

V119 Is Huisvestingseis nagetrokken?

V120 Beslissing VTV

V121 Is VTV inmiddels weer ingetrokken?

V122 Inwilligingsgrond

Als weigeringsgrond genoemd?

V123 - schijnhuwelijk-

V124 - onvoldoende Inkomen

V125 - onvoldoende huisvesting

V126 - gevaar openbare orde

V127 - vrmd. hier geen voortgezette titel

V128 - anders

V129 Is er herziening aangevraagd?

V130 Datum beslissing herziening

V136 Is nu financiële eis nagetrokken?

V137 Is nu huisvestingseis nagetrokken?

V138 Beslissing herziening

V139 Inwilligingsgrond herziening

.. dag

0 geen VTV
4 schrift. werkg.

maand .. jaar

1 land herkomst 2 vreemd.dienst

1 positief 2 negatief

maand .. jaar

maand .. jaar

2 nee 3 telf.werkg.
5 schrift. werkn.

jaar

0 geen VTV 2 nee 3 telf.huisv.zk.
4 schrift.huisv.zk 5 schr.huisbaas 6 schr.vreemdel.z

0 geen VTV 1 ingewilligd 2 afgewezen
Indien ingewilligd: kolom 123 7/m 147: nullen

0 geen VTV 1 ja

0 2x n.v.t 1 voldoet aan
2 humanitaire aspecten
3 tussenkomst Kamer/Media

0 2x n.v.t. 1 ja

0 2x n.v.t.' 1 ja

0 2x n.v.t. 1 ja

0 2x n.v.t. 1 ja

0 2x n.v.t. 1 ja

0 2x n.v.t. 1 ja

2 nee

beide eisen

4 anders

2 nee

2 nee

2 nee

2 nee

2 nee

2 nee

0 2x n.v.t. 1 ja 2 nee
Indien niet aangevraagd: kolom 130 t/m 147: nullen

dag .. maand

0 3x n.v.t. 2 nee 3 telf.'werkg.
4 schrift.werkg. 5 schrift.werkn.

0 3x n.v.t. 2 nee 3 telf.huisv.zk.
4 schrift.huisv.zk 5 schr.huisbaas 6 schr.vreemdel.

0 3x n.. t. 1 ingewilligd ' 2 afgewezen
Indien ingewilligd: kolom 140 t/m 147: nullen

0 3x n.v.t.+afgew. 1 voldoet aan beide eisen
2 humanitaire aspecten
3 tussenkomst Kamer/Media 4 anders

V140 t/m V145 Zie V123 t/m V128

V146 Is er een Kort Geding aangespannen? 0 4x n.v.t. . 1 ja,i.v.m.schors. 2 nee
3 i.v.m. huwelijk

V147 Is er beroep bij Raad van State 0 4x n.v.t. 1 ja
aangetekend?

V148 Had Justitie 054-formulier? 1 ja 2 nee

2 nee

3 nee,wel korps n

I

Kolom 149 t/m 171 alleen invullen in geval van Kort Geding of beroep bij Raad van State

V149 Datum uitspraak Kort Geding .. dag .. maand .. jaar
Alleen beroep Raad van State: 000000, nog geen uitspraak: 888888

V155 Uitspraak In Kort Geding 0 2x n.v.t. 1 schorsend

q

q

92 - 97

98 -103

104

105

106-111

112-117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130-135

136

137

138

139

140-145

146

2 niet schorsend O

V156 Datum uitspraak Raad van State .. dag .. maand .. jaar
Alleen Kort Geding 000000, nog geen uitspraak: 888888

V162 Is nu financ.eis nagetrokken? 0 2x n.v.t. 2 nee 3 telf.werkg.
4 schrift.werkg. 5 schrift.werkn. 6 mond.vreemdet,

V163 Is nu huisvest.eis nagetrokken? 0 2x n.v.t. 2 nee 3 telf.huisv.zk.
4 schr.huisv.zk. '5 schr. huisbaas 6 schr. vreemdel.
7 mond.vreemdel.

V164 Beslissing Raad van State 0 2x n.v.t. 1 ingewilligd 2 afgewezen

V165 Inwilligingsgrond Raad v.State 0 3x n.v.t. 1 voldoet aan beide etsen
2 humanitaire aspecten
3 tussenkomst Kamer/Media 4 anders

V166 t/m V171 Zie V123 t/m V128

149-154

155

156-161

162

163

164

165

166-171
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Tabel 3.1: Vreemdelingen per provincie naar land van nationaliteit 1-1-1984.

land van Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht N-Holl. Z-Holl. Zeeland N-Brab. Limburg Totaal-

Nationaliteit m v % m v % m v % m v X m v % a v % m v X m v % m v % m v % m v % m. v %

Belgi8 95 58 46 107 434 331 1110 1829 2768 3425 2045 23699

78 56 39 111 401 387 967 1737 2762 3074 1764

2 2 2 1 2 2 2 2 46 10 9 4

Duitsland 708 355 303 1498 2237 781 3532 3555 480 1782 9269 44774

569 313 278 1216 1812 762 3096 3199 385 1572 6803

16 12 12 8 9 4 5 4 7 5 36 8

Itali8 362 190 155 1224 1208 670 3790 2960 156 942 1644 20897

151 88 74 739 639 403 2070 1733 82 438 951

6 5 4 6 4 3 4 3 2 2 6 4

Marokko 225 521 228 1028 3864 8496 17720 17864 422 7301 4312 106435

131 352 208 811 2513 5747 12380 12652 291 5494 2742

4 16 9 5 14 36 23 19 6 20 16 19

Spanje 54 32 59 769 957 751 3973 3501 77 1919 622 21593

20 26 38 497 613 569 2760 2683 37 1194 378

1 1 2. 4 4 3 5 4 1 5 2 4

Turkije 1230 357 395 10501 9661 5883 17075 26221 763 11230 2402 155280

1041 307 243 8879 7403 4588 13296 21355 663 9501 1900

28 12 13 57 38 26 23 30 12 33 10 28

6-8 372 340 402 779 1648 1257 6454 7924 444 2424 1363 40826

246 234 268 516 1134 911 4889 6000 350 1627 940

8 11 14 4 6 5 9 9 7 6 5 7

Overig 1671 1209 1139 3090 5705 4658 22770 26586 1364 6335 4042 138855

1158 942 887 2232 4327 3745 17033 19861 1032 5131 2680

35 40 42 15 23 21 30 29 20 18 15 26

Totaal 4717 3062 2787 18996 25714 22827 76424 90440 6474 35358 25699 314522

3394 2318 2035 15001 18842 17112 56485 69220 5602 28031 18158 237837

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS
* Inclusief de niet provinciaal ingedeelde gemeenten Almere, Dronten, Lelystad. Zeewolde en het Centraal Persoonsregister.



Tabel 3.2: Vreemdelingen per gemeente naar land van nationaliteit 1-1-1984.

gemeenten BelgiE Duitsland Italig Marokko Spanje Turkije 6-B Overig Totaal

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Amsterdam 980 1 2852 3 2693 3 23736 29 2559 3 15927 20 6251 8 25478 31 80476 100

Apeldoorn 76 2 198 4 182 4 318 7 - - 2072 47 348 8 1177 27 4371 100

Arnhem 40 0,5 264 4 462 7 950 14 285 4 3419 50 341 5 1139 16 6900 100

Breda 438 9 172 3 148 3 1619 33 218 4 916 18 385 8 1018 20 4914 100

'Dordrecht 137 2 205 4 332 6 731 13 401 0,7 2676 47 378 6 825 14 5685 100

Eindhoven 585 5 453 4 246 2 1612 16 1021 10 4111 40 731 7 1606 15 10365 100

Enschede 58 0,5 875 9 969 10 1080 11 463 5 4655. 48 258 3 1393 14 9751 100

Den Haag 621 2 1455 4 1183 3 7049 20 457 1 9688 28 3421 10 11060 31 34934 100

Groningen 75 2 399 12 265 8 213 6 36 1 432 13 297 9 1539 47 3256 100

.Haarlem 93 1 286 4 334 5 1132 17 86 1 3035 47 408 6 1092 17 6466 100

Hilversum 108 3 178 5 96 3 890 26 123 4 1257 37 212 6 538 16 3402 100

Leiden 117 2 239 5 211 4 1452 31 38 0,8 1002 21 362 8 1233 26 4654 100

Maastricht 1067 23 572 12 262 6 686 15 294 6 652 14 179 4 873 19 4585 100

Nijmegen 199 3 460 6 262 4 1134 16 338 5 2190 31 658 9 1822 26 7063 100

Rotterdam 694 1 1275 2 989 2 10529 18 3222 6 21518 37 2956 5 16480 29 57663 100

Tilburg 410 6 266 4 283 4 1562 23 42 0,6 2786 41 333 5 1064 16 6746 100

Utrecht 180 0,8 407 2 591 3 8707 41 776 4 6267 30 652 3 3553' 17 21133 100

Zaanstad 50 0,6 213 3 351 4 410 5 538 7 4485 58 343 4 1367 18 7757 100

Totaal 5928 2 10769 4 9859 3 63810 23 10897 4 87088 31 18513 7 73257 26 280121 100

Bron: C.B.S.



Tabel 3.3: Vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar én ongehuwde vreemdelingen per provincie 1-1-1984

15-30 t * OM tv OV tt overschot.

mannen

YH Totaal

abs. t

Groningen 2500 31 2704 33 1964. 24 740 27 8111 100

Friesland 1631 30 1670 31 1373 25 297 18 5380 100

Drenthe 1373 28 1508 31 1166 24 342 23 4822 100

Overijssel 9288 27 10282 30 8529 25 1753 17 33997 100

Gelderland 8901 20 14086 32 10795 24 3291 23 44556 100

Utrecht 11016 28 12357 31 9785 24 2572 21 39939 100

Noord-Holland 37242 28 41110 31 31591 24 9519 23 132909 100

Zuid-Holland 43343 27 47321 30 38313 24 9008 19 159650 100

Zeeland 2813 23 2904 24 2377 20 527 18 12076 100

Noord-Brabant 16570 25 18643 29 15177 24 3466 19 63389 100

Limburg 10750 24 12238 28 10466 24 1772 14 43857 100

Totaal 145427 26 164823 30 131536 24 33287 20 552359 100

Bron: C.B.S.

* Deze percentages zijn berekend op de totale aantallen per provincie.
*+ Deze percentages zijn berekend op de aantallen ongehuwde mannen per provincie.

Tabel 3.4: Ongehuwde vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar per provincie 1-1-1984.

15-30 waarvan

om

t waarvan

OV

, t overschot

mannen

t Totaal

Groningen 2500 971 12 612 7 359 37 8111

Friesland 1631 594 11 340 6 254 43 5380

Drenthe 1373 512 11 296 6 216 42 4822

Overijssel 9288 4296 13 2266 6 2030 47 33997

Gelderland 8901 4995 11 3197 7 1798 36 44556

Utrecht 11016 4382 11 2716 7 1666 38 39939

Noord-Holland 37242 13864 10 9039 7 4825 35 132909

Zuid-Holland 43343 15766 10 10295 6 5471 30 159660

Zeeland 2813 859 7 686 6 173 20 12076

Noord-Brabant 16570 5926 9 4004 6 1922 32 63389

Limburg 10750 4189 10 3120 7 1069 25 43857

Totaal 145427 56354 10 36571 6 19783 35 552359

.Bron: C.B.S.

67



Tabel 3.5: Vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar en ongehuwde vreemdelingen per gemeente 1-1-1984.

15-30 X ON X 0V 2 overschot

mannen

X Totaal

Amsterdam 12091 15 25606 32 19387 24 6219 24 80476

Apeldoorn 197 18 1444 33 1010 23 434 30 4371

Arnhem 1061 15 2208 32 1684 24 524 24 6900

Breda 744 15 1608 33 1145 23 463 29 4914

Dordrecht 806 14 1750 31 1441 25 309 18 5685

Eindhoven 1484 14 3091 30 2502 24 589 19 10365

Enschede 1317 13 2959 30 2416 25 543 18 9751
Den Haag 5574 16 10301 29 8066 23 2235 22 34934

Groningen 700 21 1191 37 779 24 412 35 3256

Haarlem 1082 17 1798 28 1407 22 391 22 6466

Hilversum * - - - - - - - 3402

Leiden * - - - - - - - - 4654
Maastricht 592 13 1242 27 1063 23 179 14 4585
Nijmegen 1072 15 2276 32 1608 23 668 29 7063

Rotterdam 8394 15 17200 30 13824 24 3376 20 57663
Tilburg 1002 15 2119 31 1661 25 458 22 6746

Utrecht 3299 16 6463 .31 4970 23 1493 23 21133
Zaanstad 1293 17 2368 30 1719 22 649 27 7757

Totaal 41308 15** 83624 31** 64682 24** 18942 23 280121

Bron: C.B.S.

* Voor deze gemeenten zijn geen nadere cijfers voorhanden.

** De percentages zijn berekend op het totaal exclusief leiden en Hilversum: 272.065

Tabel 3.6: Vreemdelingen tussen de 15 en 30 jaar én ongehuwde vreemdelingen per provincie, exclusief de

18 gemeenten 1-1-1984.

15-30 X om X oV X overschot

mannen

X Totaal

Groningen 1800 37 1513 31 1185 24 328 22 4855
Friesland 1631 30 1670 31 1373 25 297 18 5380
Drenthe 1373 28 1508 31 1166 24 342 23 4822
Overijssel 7971 33 7323 30 6113 25 1210 16 24246
Gelderland 5971 23 8158 31 6493 25 1665 20 26222
Utrecht. 7717 41 5894 31 4815 26 1079 18 18806 (-3.402)*
Noord-Holland 22.776 60 11772 31 9078 24 2694 23 38210
Zuid-Holland 28569 46 18070 29 14982 24 3088 17 61378 (-4654)*
Zeeland 2813 23 2904 24 2377 20 527 18 12076
Noord-Brabant 13340 32 11825 29 9869 24 1956 16 41364
Limburg 10158 26 10996 28 9403 ' 24 1593 14 39272

Totaal 104119 38 81633 29 66854 24 14779 18 276631

Bron: C.B.S.

* Van Hilversum en Leiden zijn geen nadere cijfers bekend. Zij vallen in deze tabel onder kleine gemeenten.
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Bijlage IV

Tabel 4.1: Gerealiseerde gezinsverenigingen en -vormingen in de kleinere gemeenten per provincie.

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Zuidelijke IJsselmeerpolder

totaal

Tabel 4.2: Sekse verzoeker in de kleinere gemeenten.

man
vrouw

totaal

Tabel 4.3: Nationaliteit verzoeker in de kleinere gemeenten.

abs. %

11 1
9 1

19 3
89 12
81 11
75 10
72 9

174 23
17 2

149 19
48 6
20 3

764 100

abs. %

91 12
673 88

764 100

abs. %

Turks 414 54
Marokkaans 142 19
overig 208 27

totaal 764 100

Tabel 4A: Leeftijd verzoeker t.t.v. de beslissing over de vtv in de kleinere gemeenten.

abs. %

tot 23 jaar 439 64
23 jaar en ouder 245 36

totaal 684 100

Tabel 4.5: Leeftijd vreemdeling hier t.t.v. de beslissing over de vtv in de kleinere gemeenten.

abs. %

tot 23 jaar 308 45
23 jaar en ouder 377 55

totaal 685 100

69



Tabel 4.6: Beslissing vtv of mvv naar gemeenten tussen 1 mei 1983 en 1 oktober 1984.

ingewilligd afgewezen totaal

Amsterdam 236 42 278
Den Haag. 131 4 135
Rotterdam 217 24 241
Utrecht 60 13 73
Overige gemeenten 322 47 369

Totaal 966 130 1096

X'=16.6 df=4 p«.05

Tabel 4.7: Beslissing vtv of mvv naar nationaliteit in de 18 grote gemeenten tussen 1 mei 1983 en
1 oktober 1984.

ingewilligd afgewezen totaal

Turken 589 79 668
Marokkanen 236 43 279
Overig 123 8- 131

Totaal 948 130 1078

X'=7.37 df=2 p«.05
Toegelaten EEG-onderdanen: 18
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Grafiek 4.1.: Leeftijd van de vreemdeling hier ten tijde van het verzoek'

aantal

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

leeftijd

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

*) Alleen de 18 grotere gemeenten
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Grafiek 4.2: Verblijfsduur in Nederland van de vreemdeling hier ten tijde van het verzoek'
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Grafiek 4.3.: Gezinshereniging; aantal binnengekomen jongeren tussen de 15 en 30 jaar; gezinsvereni-
ging en- vorming tezamen en gezinsvorming inde periode van 1 mei 1983 tot 1 oktober 1984'
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2. Aantal jongeren
3. Gezinsvereniging en- vorming
4. Gezinsvorming
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Bijlage V

Tabel 5.1 •: Aantal ingediende verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

Turken Marokkanen EEG + overig. Totaal
mei t/m aug. 1983 142 60 34 236
mei tlm aug. 1984 156 46 37 239

Totaal 298 106 71 475

X' 2.61 df2 p».05
In deze en volgende tabellen zijn alleen de verzoeken om een vtv opgenomen, van de verzoeken
om een mvv zijn de diverse data veelal onbekend.

Tabel 5.2: Aantal ingewilligde verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

Turken Marokkanen EEG + overig. Totaal
mei t/m aug. 1983 132 51 32 215
mei tlm aug. 1984 139 37 36 212

Totaal • 271 88 68 427

X' 2.62 df2 p».05

Tabel 5.3: Aantal geweigerde verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

Turken Marokkanen Totaal
mei tlm aug. 1983 10 9 19
mei t/m aug. 1984 15 8 23

Totaal 25 17 42

X' 0.68 dfl p».05

Tabel 5.4: Aantal ingediende verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
beslissing.

Turken Marokkanen EEG + overig. Totaal
mei tlm aug. 1983 124 48 23 195
mei t/m aug. 1984 155 57 37 249

Totaal 279 105 60 444

X' 0.93 df2 p».05

Tabel 5.5: Aantal ingewilligde verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
beslissing.

Turken Marokkanen EEG + overig. Totaal
mei t/m aug. 1983 113 • 39 22 174
mei t/m aug. 1984 135 46 35 216

Totaal 248 85 57 390

X' 0.98 dfl p».05
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Tabel 5.6: Aantal geweigerde verzoeken naar nationaliteit van de vreemdeling hier en periode van
beslissing.

Turken Marokkanen Totaal
mei t/m aug. 1983 11 9 20
mei t/m aug. 1984 19 11 30

Totaal 30 20 50

X' 0.35 dfl p».05

Tabel 5.7: Aantal ingediende verzoeken naar type migrant en periode van indiening.

Secundair Primair Totaal
mei t!m aug. 1983 198 35 233
mei t/m aug. 1984 210 28 238

Totaal 408 63 471

X' 1.08 df1 p».05

Tabel 5.8: Aantal ingewilligde verzoeken naar type migrant en periode van indiening.

Secundair Primair Totaal
mei tlm aug. 1983 178 34 212
mei t/m aug. 1984 184 27 211

Totaal 362 61 423

X' 0.90 df1 p».05

Tabel 5.9: Aantal geweigerde verzoeken naar type migrant en periode van indiening.

Secundair Primair Totaal
mei t/m aug. 1983 20 1 21,
mei t/m aug. 1984 23 - 23

Totaal 43 1 44

Tabel 5.10: Aantal ingediende verzoeken naar type migrant periode van beslissing.

Secundair Primair Totaal
mei t/m aug. 1983 161 32 193
mei t/m aug. 1984 221 28 249

Totaal 382 60 442

X' 2.64 dfl p».05

Tabel 5.11: Aantal ingewilligde verzoeken naar type migrant en periode van beslissing.

Secundair Primair Totaal
mei t/m aug. 1983 140 32 172
mei t/m aug. 1984 190 26 216

Totaal 330 58 388

X' 3.25 dfl p».05

Tabel 5.12: Aantal geweigerde verzoeken naar type migrant en periode van beslissing.

Secundair Primair Totaal
mei t/m aug. 1983 21 21
mei t/m aug. 1984 30 2 32

Totaal 51 2 53
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Tabel 5.13: Aantal ingediende verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van indiening.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 186 50 236
mei t/m aug. 1984 176 63 239

Totaal 362 113 475

X' 1.75 dfl p».05

Tabel 5.14: Aantal ingewilligde verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van indiening.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 171 44 215
mei tlm aug. 1984 160 52 212

Totaal 331 96 427

X' 1.01 dfi p».05

Tabel 5.15: Aantal geweigerde verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van indiening.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 15 6 21
mei t/m aug. 1984 13 10 23

Totaal 28 16 44

X' 1.05 dfl p».05

Tabel 5.16: Aantal ingediende verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van beslissing.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 162 33 195
mei t/m aug. 1984 172 77 249

Totaal 334 110 444

X' 11.50 dfl p«.05

Tabel 5.17: Aantal ingewilligde verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van beslissing.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 147 27 174
mei tlm aug. 1984 151 65 216

Totaal 298 92 390

X' 11.36 dfi p«.05

Tabel 5.18: Aantal geweigerde verzoeken naar sekse vreemdeling hier en periode van beslissing.

man vrouw Totaal
mei t/m aug. 1983 15 6 21
mei t/m aug. 1984 20 12 32

Totaal 35 18 53

X' 0.45 dll p».05

Tabel 5.19: Aantal ingediende verzoeken naar type vergunning en periode van indiening.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 112 117 229
mei t/m aug. 1984. 116 114 230

Totaal 228 231 459

X' 0.11 dfl p».05
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Tabel 5.20: Aantal ingewilligde verzoeken naar type vergunning en periode van indiening.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 108 100 208
mei t/m aug. 1984. 106 98 204

Totaal 214 ' 198 412

X' 0.0 dfl p».05

Tabel 5.21: Aantal geweigerde verzoeken naar type-vergunning en periode van indiening.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 4 17 21
mei t/m aug. 1984. 9 14 23

Totaal 13 31 44

X2 2.13 dfl p».05

Tabel 5.22: Aantal ingediende verzoeken naar type vergunning en periode van beslissing.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 • 94 95 189
mei tlm aug. 1984. 125 117 242

Totaal 219 212 431

X' 0.16 dfl p».05

Tabel 5.23: Aantal ingewilligde verzoeken naar type vergunning en periode van beslissing.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 91 77 168
mei t/m aug. 1984. 111 98 209

Totaal 202 175 377

X2 0.04 dfl p».05

Tabel 5.24: Aantal geweigerde verzoeken naar type vergunning en periode van beslissing.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 3 18 21
mei t/m aug. 1984. 14 18 32

Totaal 17 36 53

X2 5.05 dfi , p«.05

Tabel 5.25: Aantal secundaire migranten naar type vergunning en periode van beslissing.

vestiging verblijf Totaal
mei t/m aug. 1983 3 18 21
mei t/m aug. 1984. 13 17 30

Totaal 16 35 51

X2 4.84 dfl p«.05

Tabel 5.26: Aantal ingediende verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

.

tot 23 jr. 23 jr. en ouder Totaal

mei t/m aug. 1983 121 115 236
mei t/m aug. 1984 134 105 239

Totaal 255 220 475

X2 1.10 dfl p».05
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Tabel 5.27: Aantal ingewilligde verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

mei t/m aug. 1983
tot 23 jr.

107.
23 jr. en ouder

108
Totaal

215
mei t/m aug. 1984 116 96 212

Totaal 223 204 427

X' 1.05 dfl p».05

Tabel 5.28: Aantal geweigerde verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode van
indiening.

mei t/m aug. 1983
tot 23 jr.

14
23 jr. en ouder

7
Totaal

21
mei t/m aug. 1984 15 8 23

Totaal 29 15 44

X' 0.01 dfl p».05

Tabel 5.29: Aantal ingediende verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode.van
beslissing.

mei t/m aug. 1983
tot 23 jr.

98
23 jr. en ouder

97
Totaal

195
mei t/m aug. 1984 140 109 249

Totaal 238 206 444

X' 1.57 dfl pa.05

Tabel 5.30: Aantal ingewilligde verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode van
beslissing.

mei t/m aug. 1983
tot 23 jr.

83
23 jr. en ouder

91
Totaal

174
mei t/m aug. 1984 119 97 216

Totaal 202 188 390

X2 2.11 dfl p».05

Tabel 5.31: Aantal geweigerde verzoeken naar leeftijd van de vreemdeling hier en periode van
beslissing.

mei t/m aug. 1983
tot 23 jr.

15
23 jr. en ouder

6
Totaal

21
mei t/m aug. 1984 20 12 32

Totaal 35. 18 53

X' 0.45 dfl p».05
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Tabel 5.35: Herzieningen naar aanleiding van beslissingen in eerste aanleg in de periode mei t/m
augustus 1983 en in de periode mei tlm augustus 1984.

herziening geen
aangevraagd herziening totaal

1983 18 3 21
1984 28 4 32

Totaal 46 7 53

Tabel 5.36: Beslissing in herziening naar aanleiding van beslissingen in eerste aanleg gedurende
mei t/m augustus 1983 en mei t/m augustus 1984.

ingewilligd afgewezen totaal
1983 8 9 17
1984 10 14 24

Totaal. 18 23 41

X' 0,12 dfl p„.05

Tabel 5.37: Kort Geding aangespannen naar aanleiding van beslissing in eerste aanleg mei t/m
aug. 1983 en mei t/m aug. 1984.

ja nee totaal
1983 7 11 18
1984 12 15 27

Totaal 19 26 45

X2 0,14 dfl p».05

Tabel 5.38: Uitspraak Kort Geding naar aanleiding van beslissing in eerste aanleg mei t/m aug.
1983 en mei t/m aug. 1984.

schorsend niet schorsend totaal
1983 3 5 8
1984 1 10 11

Totaal 4 15 19

Tabel 5.39: Beroep bij de Raad van State, naar aanleiding van beslissing in eerste aanleg mei tlm
aug. 1983 en mei t/m aug. 1984.

ja nee totaal
1983 6 3 9
1984 9 6 15

Totaal 15 9 24
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Grafiek 5.1.: Gezinsvereniging en- vorming door EEG-onderdanen tussen de 15 en 30 jaar in de perio-
de van 1 mei 1984 tot 1 oktober 1984*,
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Grafiek 5.2: Gezinsvereniging door primaire migranten tussen de 15 en 30 jaar in de periode van
1 mei 1983 tot 1 oktober 1984*
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Grafiek 5.3.: Gezinsvorming door secundaire migranten tussen de 15 en 30 jaar in de periode van 1 mei
1983 tot 1 oktober 1984'
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Grafiek 5.4.: Gezinsvereniging en- vorming door Turken tussen de 15 en 30 jaar in de periode van
1 mei 1983 tot 1 oktober 1984*
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Grafiek 5.5.: Gezinsvereniging en- vorming door Marokkanen tussen de 15 en 30 jaar in de periode
aantal van 1 mei 1983 tot 1 oktober 1984*
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Grafiek 5.6.: Gezinsvereniging en- vorming door mannen tussen de 15 en 30 jaar in de periode van
1 mei 1983 tot 1 oktober 1984*
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Grafiek 5.7.: Gezinsvereniging en- vorming door vrouwen tussen de 15 en 30 jaar in de periode van
1 mei 1983 tot 1 oktober 1984"

mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. april mei juni juli aug. sept.

1983 1984

*) Alleen de 18 grotere gemeenten
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Bijlage VI

Tabel 6.1: Inwilligingsgrond.

voldoet aan beide eisen
humanitaire overwegingen
anders
onbekend waarom ingewilligd

totaal

Tabel 6.2: Weigeringsgronden, meer dan een genoemd.

schijnhuwelijk
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisvesting
gevaar openbare orde
vreemdeling hier geen voortgezette titel
anders

totaal

abs. %
870 88.2

11 1.1
5 0.5

100 10.2

986 100

abs. % vd.
138 i

1
we g.

0.7
104 77.0

51 37.8
1 0.7

11 8.2
57 42.2

225

Bij 4 geweigerde mvv's onbekend waarop is geweigerd.

Tabel 6.3: Weigeringen naar aantal genoemde weigeringsgronden.

abs. %

1 reden genoemd 64 46.1
2 redenen genoemd 53 38.1
3 redenen genoemd 17 12.2
4 redenen genoemd 1 0.7
onbekend welke reden 4 2.9

totaal 139 .100

Tabel 6.4: Onvoldoende inkomen naar nationaliteit van de vreemdeling hier.

Turks Mar. Totaal

om deze reden geweigerd 61 36 97
om andere redenen geweigerd 20 9 29

totaal 81 45 126

X' .36 dfi p».05
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Tabel 6.5: Onvoldoende inkomen naar sekse van de vreemdeling hier.

man vrouw totaal

om deze reden 73 31 104
om andere redenen 25 6 31

totaal 98 37 135

X21.31 dfl p».05

Tabel 6.6: Onvoldoende inkomen naar verblijfstitel van de vreemdeling hier.

vest.verg. verbl.verg. totaal

om deze reden
om andere redenen

38
12

63
16

101
28

totaal 50 79 129

X' .25 df1 p».05

Tabel 6.7: Onvoldoende inkomen naar type migrant.

sec. migr. prim. migr. totaal

om deze reden 94 10 104
om andere redenen 28 3 31

totaal 122 13 135

In dit geval kan om statistische redenen de X'-toets niet worden gebruikt.

Tabel 6.8: Onvoldoende inkomen naar omvang van de werkweek.

geen werk+
part-time

40 uur
en meer totaal

om deze reden 52 . 25 77
om andere redenen 2 14 16

totaal 54 39 93

X' 16.48 dfl p„.05

Tabel 6.9: Onvoldoende inkomen naar leeftijd van de vreemdeling hier ten tijde van de beslissing*).

tot 23 jr. 23 jr. en ouder totaal

om deze reden 52 29 81
om andere redenen 8 12 20

totaal 60 41 101

X' 3.89 df1 p„0.5
*) Hierbij alleen de weigeringen van een vtv, aangezien de beslissingsdatum van de mvv vaak niet

te achterhalen was. 1

Tabel 6.10: Onvoldoende huisvesting naar sekse van de vreemdeling hier.

man vrouw totaal

om deze reden 44 7 51
om andere redenen 54 30 84

totaal 98 37 135

X' 7.21 dfl p„.05
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Tabel 6.11: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar nationaliteit van de vreem-
deling hier.

Turken Mar. totaal

beide
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisvesting

19
42
13

7
29

7

26
71
20

totaal 74 43 117

X' 1.62 df2 p».05

Tabel 6.12: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar sekse van de vreemdeling
hier.

Turken Mar. totaal

beide
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisvesting

24
49
20

5
26

2

29
75
22

totaal 93 33 126

X' 7.32 df2 pu.05

Tabel 6.13: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar verblijfstitel.

vest.verg. verbl.verg. totaal

beide
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisvesting

9
29
11

18
45
10

27
74
21

totaal 49 73 122

X2 1.86 df2 p».05

Tabel 6.14: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar type migrant.

Sec. Prim. Totaal

beide
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisvesting

24
70
19

5
5
3

29
75
22

totaal 113 13 126

X' 2.84 d12 p».05

Tabel 6.15: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar omvang werkweek.

geen werk+
part-time

40 uur
en meer totaal

beide 16 6 22
onvoldoende inkomen 36 19 , 55
onvoldoende huisv. 1 10 11

totaal 53 35 88

X214.07 df2 p».05

Tabel 6.16: (Combinatie van) onvoldoende inkomen en huisvesting naar leeftijd ten tijde van de
beslissing*).

tot 23 jr. 23 jr. en ouder totaal

.beide
onvoldoende inkomen
onvoldoende huisv.

17
35
17

6
23

- 9

23
58
26

totaal 69 38 107

X' 3.62 df2 p„.05
') zie tabel 6.9.
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Tabel 6.17: Duur van de inkomensbron t.t.v. de aanvraag naar sekse van de vreemdeling hier.

t/m 1 jaar
mannen

102
vrouwen

47
totaal

149
2-5 jaar 384 106 490
meer dan 5 jaar 83 13 96

totaal 569 166 735

X' 11.58 df2 p«.05

Tabel 6.18: Marges tussen het reele en het vereiste inkomen naar de 18 gemeenten.

f 1.447,- f 1,--f50,- meer dan
of meer minder f50,-

totaal

Amsterdam 217 17 60 294
Apeldoorn 13 2 2 17
Arnhem 29 1 2 32
Breda 18 2 3 23
Dordrecht 23 0 9 32
Eindhoven 35 3 8 46
Enschede 22 3 4 29
Den Haag 139 6 14 159
Groningen 8 1 0 9
Haarlem 20 2 2 24
Hilversum 10 1 1 12
Leiden 18 1 3 22
Maastricht 11 0 1 12
Nijmegen 25 0 4 29
Rotterdam 233 5 24 262
Tilburg 27 2 0 29
Utrecht 69 2 10 81
Zaanstad 53 2 2 57

totaal 970 50 149 1169

Tabel 6.19: Marges tussen het reële en het vereiste inkomen naar de 4 grote steden.

/ 1.447,- f 1,--f50,- meer dan
of meer minder f50,-

totaal

Amsterdam 217 17 60 294
Den Haag 139 6 14 159
Rotterdam 233 5 24 262
Utrecht 69 2 10 81

totaal 658 30 108 796

X' 27.10 df6 p«.05

Tabel 6.20: Ingewilligden en geweigerden naar hoogte van het inkomen.

f 1.447,- f 1,--f50,- meer dan
of meer minder ƒ50,-

totaal

ingewilligd 906 48 81 1035
afgewezen 54 2 83 139

totaal 960 50 164 1174

X'274.63 df2 p«.05

Tabel 6.21:. Ingewilligden en geweigerden in Amsterdam naar hoogte van het inkomen.

/ 1.447,- minder dan totaal
of meer f 1.447,-

ingewilligd 198 43 241
geweigerd 12 33 45

totaal 210 76 286

X' 59.84 dfl p«.05
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Tabel 6.22: Ingewilligden en geweigerden in Rotterdam naar hoogte van het inkomen.

i 1.447,-
of meer

minder dan
i 1.447,-

totaal

ingewilligd
geweigerd

217
15

16
13

233
28

totaal 232 29 261

In dit geval kan om statistische redenen de X2-toets niet worden gebruikt.

Tabel 6.23: Ingewilligden en geweigerden in Den Haag naar hoogte van het inkomen.

/ 1.447,- minder dan totaal
of meer / 1.447,-

ingewilligd 137 17 154
geweigerd 1 3 4

totaal 138 20 158

In dit geval kan om statistische redenen de X2-toets niet worden gebruikt.

Tabel 6.24: Ingewilligden en geweigerden in Utrecht naar hoogte van het inkomen,

f 1.447,- minder dan totaal
of meer i 1.447,-

ingewilligd 57 10 67
geweigerd 10 3 13

totaal 67 13 80

In dit geval kan om statistische redenen de X2-toets niet worden gebruikt.

Tabel 6.25: Wijze waarop de financiële eis is nagetrokken in de 4 grote steden.

A'dam R'dam Den Haag Utrecht Totaal

niet nagetrokken 9 21 5 9 44
bij de werkgever " 257 82 141 64 544
door VD-medewerker 18 150 9 6 183

totaal 284 253 155 79 771

X2 291.50 df6 p*.05

Als noch op de kaart noch in het dossier iets was terug te vinden wat duidde op een controle en
noch de werkgever noch de hoogte van het inkomen ergens stond genoteerd, is er vanuitgegaan
dat de financiële eis niet is nagetrokken.
Alleen als bleek dat ofwel telefonisch kontakt had plaatsgevonden of het dossier een werk-
geversverklaring, loonstrookje o.i.d. bevatte of op de kaart stond dat een soortgelijke verklaring
getoond was door de vreemdeling.
In voorkomende gevallen was door een van de medewerkers ergens aantekening gemaakt van de
naam van de werkgever en of de hoogte van het loon, echter zonder bronvermelmelding o.i.d.
Soms ook bevatte zo'n vermelding niet meer dan voldoende of onvoldoende.

Tabel 6.26: Wijze waarop de huisvesting is nagetrokken in de 4 grote steden.

A'dam R'dam Den Haag Utrecht Totaal

niet nagetrokken 34 150 39 6 229
huisvestingszaken 216 79 105 56 456
huisbaas 20 2 1 7 30
door VD 20 26 12 10 68

totaal 290 257 157 79 783

X2 198.63 df9 p*.05
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Tabel 6.27:• Weigeringen op grond van onvoldoende inkomen naar mei tlm aug. 1983 en 1984.

onv. inkomen andere reden totaal

1983 14 7 21
1984 26 6 32

totaal 40 13 53

X1 1.46 dfi p».05

Tabel 6.28: Weigeringen op grond van onvoldoende huisvesting naar mei t/m aug. 1983 en 1984.

onv. huisv. andere reden totaal

1983 9 12 21
1984 11 21 32

totaal 20 33 53

X1 .39 dfl p».05

Tabel 6.29: Inwilligingen en weigeringen naar sekse van de verzoeker.

mannen vrouwen totaal

ingewilligd 213 822 1035
afgewezen 40 99 139

totaal 253 921 1174

X14.87 dfi p«.05

Tabel 6.30: Inwilligingen en weigeringen naar leeftijd van de verzoeker ten tijde van de aanvraag.

tot 23 jr. 23 jr. en ouder totaal

ingewilligd 663 328 991
geweigerd 65 34 99

totaal 728 362 1090

X' 0.06 dfl p».05

Tabel 6.31: Inwilligingen en weigeringen naar nationaliteit van de verzoeker.

Turken Marokk. Overig Totaal

ingewilligd 638 252 126 1016
geweigerd 85 46 8 139

totaal 723 298 134

X' 7.97 df2 p«.05

1155

Tabel 6.32: Inwilligingen en weigeringen naar het al dan niet hebben van werk door de verzoeker.

verz: heeft werk verz. geen werk totaal

ingewilligd 59 898 957
geweigerd 14 86 100

totaal 73 984 1057

X' 8.64 dfi p«.05
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Bijlage VII

Tabel 7.1: Inkomenssituatie van betrokken migranten.

geen inkomen
loon
2 lonen
loon + iets anders
WWIWWVIRWW
familie + bijstand
WAO/AAW
zelfstandige
onbekend

totaal

abs. %

9 0.8
900 75.4

70 5.9
13 1.1
55 4.6
13 1.1
14 1.2
31 2.6
88 7.4

1193 100

Tabel 7.2: Omvang van de werkweek naar nationaliteit van de vreemdeling hier.

geen + parttime 40 uur meer dan 40 uur totaal

Turks 39 338 54 431
Marokkaans 42 133 15 190
EEG + overig 22 60 1 83

totaal 103 531 70 704

X' 35.87 df4 p«.05

Tabel 7.3: Omvang van de werkweek naar sekse van de vreemdeling hier.

geen + parttime 40 uur meer dan 40 uur totaal

man _ 88 427 26 541
vrouw 15 104 44 163

totaal

X' 70.09 df2 p«.05

103 531 70 - 704

Tabel 7.4: Omvang van de werkweek naar leeftijd van de vreemdeling hier.

geen + parttime 40 uur meer dan 40 uur totaal

tot 23 jaar 30 250 57 337
23 jaar en ouder 54 253 8 315

totaal

X' 43.12 df2 p«.05

84 503 65 652
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Tabel 7.5: Huwelijksduur naar sekse van de vreemdeling hier.

tot 1 jaar tot 2 jaar 3 jaar en langer totaal

man 485 164 176 825
vrouw 114 45 74 233

totaal 599 209 250

X' 11.51 df2 p«.05

Tabel 7.6: Huwelijksduur naar inwilliging en weigering.

tot 1 jaar tot 2 jaar 3 jaar en langer totaal

ingewilligd 544 185 227 956
geweigerd 55 24 22 101

totaal 599 209 249

X' 1.14 df2 p».05

Tabel 7.7: Huwelijksduur naar eerdere poging.

tot 1 jaar tot 2 jaar 3 jaar en langer totaal

wel 46 58 95 199
niet 547 144 149 840

totaal 593 202 244 1039 1

X' 123.32 df2 p«.05

Tabel 7.8: Sekse van de vreemdeling hier naar eerdere poging.

man vrouw

1058

1057

totaal

wel 140 77 217
niet 771 176 947

totaal 911 253 1164

X' 29.64 dfl p«.05

Tabel 7.9: Aantal kinderen naar sekse van de vreemdeling hier.

geen kind 1 kind 2 of meer totaal
kinderen

man 671 188 66 925
vrouw 175 77 5 - 257

totaal 846 265 71

X' 17.90 df2 p«.05

Tabel 7.10: Sekse van de vreemdeling hier en kindertal naar inwilliging en weigering.

1182

man mankind vrouw vrouw + kind totaal
kinderloos kinderloos

inwilliging 577 202 143 66 988
weigering 42 34' 14 14 104

totaal 619 236 157 80 1092

X' 17.89 df3 p«.05
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Tabel 7.11: Aantal maanden tussen aankomst en aanmelding naar inwilliging en weigering.

tot 1 maand 2 maanden
of langer

totaal

Inwilliging 803 113 916
weigering 42 38 80

totaal 845 151 996

X' 70.73 df1 p«.05

Tabel 7.12: Woonplaats* ten tijde van het verzoek naar inwilliging en weigering.

land v. herkomst EEG Nederland totaal

Inwilliging 798 62 99 959
weigering 43 13 42 98

totaal 841 75 141 1057

X' 93.63 df2 p«.05
Alle migranten die•een verblijfsvergunning aanvragen in het kader van gezinsvereniging en
-vorming zijn op, het moment van de aanvraag uiteraard In Nederland. Bij woonplaats Is hier
uitgegaan van de werkelijke woonplaats tot een half jaar voor de aanvraag. Woonde bv. de ver-
zoeker al langer dan een half jaar in Nederland dan is deze laatste als woonplaats aangehouden.
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