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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van een onderzoek naar de motieven van (groepen)
vreemdelingen om wel of niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Een groot deel van dit rapport wordt gevormd door de uitkomsten van een
enquête, waarin de motieven voor naturalisatie centraal staan. Door de aard
van het onderwerp is het echter noodzakelijk gebleken een aantal aanverwante onderwerpen te behandelen, terwijl ook de vorm iets afwijkt van de
in de serie `Onderzoek en beleid' gebruikelijke. Het verkrijgen van de nationaliteit van het land waarin men woont, in het bijzonder door naturalisatie, staat de laatste tijd regelmatig in de belangstelling, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen en op supranationaal niveau. Zo heeft de
Raad van Europa onlangs een protocol aangenomen, waarin de mogelijkheden voor verkrijging van een dubbele nationaliteit zijn uitgebreid. Om aan
de internationale belangstelling tegemoet te komen is besloten leesvervangende samenvattingen van dit rapport in de Duitse, Engelse en Franse taal
apart uit te brengen. Deze publikatie wordt binnenkort verwacht.
In dit voorwoord wil ik gebruik maken van de mogelijkheid een woord van
dank te richten aan een aantal mensen die, naast vele anderen, het onderzoek en deze publikatie mede mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats
is dat Nicolette Dijkhoff, die honderden analyses heeft uitgevoerd en ook
op andere wijzen het onderzoek heeft ondersteund. Daarnaast wil ik de begeleidingscommissie bedanken voor de vaak kritische, maar ook motiverende wijze waarop zij het onderzoek heeft begeleid (de samenstelling van deze commissie is opgenomen in bijlage 1). Verder gaat mijn dank uit naar
Marianne Sampiemon, Marita Kok en Huub Simons voor het persklaar maken van het rapport. Ten slotte wil ik graag de honderden respondenten bedanken voor de tijd die zij hebben besteed aan het beantwoorden van de
vragenlijst.
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Samenvatting

Aanleiding tot en opzet van het onderzoek
Op 1 januari 1985 is de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap (RwNed.)
in werking getreden. De directe aanleiding voor deze wet was enerzijds het
feit dat Nederland een aantal internationale verdragen had getekend die aanpassing van de wetgeving noodzakelijk maakte en anderzijds speelde het
streven om te komen tot een formele gelijkheid tussen man en vrouw een
belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe wet.
Ook in het kader van het minderhedenbeleid was een wijziging van de
wet echter gewenst, om zo de rechtspositie van vreemdelingen die binnen
de doelgroepen van het minderhedenbeleid vallen, te verbeteren. Tijdens de
behandeling van de wet in de Tweede Kamer zijn enige veranderingen
doorgevoerd in het kader van het minderhedenbeleid. Een optierecht voor
de tweede generatie vormde daarvan de belangrijkste. Belangrijke overweging daarbij is in de eerste plaats dat het onaanvaardbaar wordt geacht dat
de rechtspositie van deze vreemdelingen in vergelijking met andere ingezetenen sterk zou achterblijven. In de tweede plaats wordt verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit gezien als `een zinvolle en passende juridische bevestiging en voltooiing van het proces van voortschrijdende participatie en
integratie in de Nederlandse samenleving'.
Vanaf 1985 is het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit
inderdaad sterk gestegen, maar juist niet onder de twee grootste .doelgroepen
van het minderhedenbeleid, Turken en Marokkanen. Om deze reden werd
gevraagd om onderzoek, waarbij vooral de motieven pro en contra de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit centraal zouden moeten staan. In
dit rapport wordt van dat onderzoek verslag gedaan.
Omdat een dergelijk onderzoek nog niet eerder is uitgevoerd, kon niet op
een bestaand theoretisch concept worden teruggegrepen, maar diende eerst
een oriënterend onderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit
een literatuuronderzoek, gesprekken met sleutelinformanten en een inventarisatie van motieven, die in tijdschriftartikelen en adviezen van minderhedenorganisaties omtrent de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit
werden genoemd.
Op grond van deze oriënterende studie werden drie soorten van motieven
onderscheiden die een rol zouden kunnen spelen in het afwegingsproces om
al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit: situationele, rechtspositionele en culturele motieven. In deze categorieën zijn zowel motieven
die een positieve als motieven die een negatieve rol spelen op de uiteindelijke beslissing, opgenomen. Daarnaast bleken twee andere soorten van factoren een rol te kunnen spelen in de beslissing om al dan niet te kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit: de voorwaarden voor naturalisatie en factoren
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die daarmee samenhangen. Laatstgenoemde factoren kunnen niet als motief
genoemd worden, maar vloeien voort uit de mogelijkheid van en voorwaarden voor naturalisatie: men dient op de hoogte te zijn van de mogelijkheid
van naturalisatie en men maakt een inschatting van de eventuele eisen aan
en voorwaarden voor naturalisatie en de consequenties van naturalisatie.
Deze voorwaarden en samenhangende factoren worden geacht een indirecte
invloed te hebben op de uiteindelijke beslissing. Daarom ligt in de geformuleerde probleemstelling de nadruk op de, persoonlijk gepercipieerde,
motieven: Welke invloed hebben argumenten van situationele, culturele en
rechtspositionele aard op de afweging van vreemdelingen om al dan niet te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit?
Als methode van onderzoek is gekozen voor een enquête onder een aantal
doelgroepen van het minderhedenbeleid. Daarbij is alleen gekeken naar naturalisatie als mogelijkheid ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.
De reden daarvoor is dat van andere mogelijkheden ter verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit te weinig gebruik is gemaakt om voldoende personen in een enquête te kunnen betrekken. In hoofdstuk 4 is op grond van gegevens van het CBS wel ingegaan op de verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit door middel van optie. Daarbij is voornamelijk gekeken naar
de twee optieregelingen die van belang zijn voor minderheden: het optierecht voor tweede-generatiemigranten die in Nederland zijn geboren (art. 6
lid 1 sub a RwNed.) en de overgangsregeling die het optierecht voor kinderen uit internationaal-gemengde huwelijken regelt (art. 27 RwNed.).
Uit herberekingen van de gegevens van het CBS blijkt dat door optiegerechtigden van Marokkaanse en van Turkse herkomst niet minder gebruik
van de regelingen is gemaakt dan door optiegerechtigden uit andere doelgroepen van het minderhedenbeleid. De reden van het relatief geringe aantal opties door personen uit deze herkomstlanden moet worden verklaard
uit het feit dat nog bijzonder weinigen van hen in aanmerking komen voor
de optieregelingen. Enerzijds komt dat doordat nog weinig tweede-generatiemigranten die de optiegerechtigde leeftijd hebben bereikt, in Nederland
zijn geboren, anderzijds door het betrekkelijk gering aantal internationaalgemengde huwelijken, in ieder geval in de jaren voor 1985.
In de enquête zijn respondenten uit vier doelgroepen van het minderhedenbeleid ondervraagd. Besloten is in ieder geval respondenten uit Marokko
en Turkije in het onderzoek op te nemen. Zij worden vergeleken met Tunesiërs en Kaapverdianen. Tunesiërs, omdat zij geacht worden qua cultuur en
religie vergelijkbaar te zijn met Marokkanen, maar relatief veel vaker gebruik maken van de naturalisatieregeling en Kaapverdianen, omdat zij op
zeer grote schaal gebruik maken van de mogelijkheid om door naturalisatie
de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
De interviews zijn eind 1991 afgenomen bij 726 personen. De steekproef
was dusdanig samengesteld dat van iedere deelpopulatie ongeveer de helft
de Nederlandse nationaliteit had, terwijl de andere helft op grond van een
aantal voorwaarden wel in aanmerking zou komen voor naturalisatie, maar
hiervan geen gebruik had gemaakt.
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Later bleek dat sommige respondenten inmiddels de Nederlandse nationaliteit hadden verkregen. Anderen stelden, anders dan de gegevens van het
bevolkingsregister vermeldden, niet de Nederlandse nationaliteit te hebben;
dit waren vooral Marokkaanse respondenten. Deze enquêteformulieren en
die van de respondenten die op een andere manier dan via naturalisatie de
Nederlandse nationaliteit verkregen, zijn niet in de analyses betrokken.
De respondenten zijn per analyse op verschillende wijzen in categorieën
ingedeeld. In veel gevallen was het bijvoorbeeld nodig om de respondenten
die nog niet de Nederlandse nationaliteit hadden, maar inmiddels wel bezig
waren met de naturalisatieprocedure, in te delen bij degenen die via naturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. In andere analyses is
de nationaliteit als criterium gebruikt.
In totaal zijn 604 interviews in de statistische analyses betrokken. Daarbij zijn 241 respondenten afkomstig uit Turkije, 162 uit Marokko, 102 uit
Tunesië en 99 uit Kaapverdië. Voor ieder van de deelpopulaties in de analyses geldt dat ongeveer de helft (mede) de Nederlandse nationaliteit heeft;
de andere helft heeft uitsluitend de nationaliteit van het land van herkomst.

Beschrijving van de groepen
Bij de beschrijving van de diverse groepen blijkt een aantal duidelijke verschillen tussen de respondenten die wel en de respondenten die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Een deel van de verschillen valt
te verklaren door factoren in het land van herkomst. Een groter deel van de
respondenten dat heeft gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is opgegroeid in een stad. Dat geldt voor de respondenten uit Marokko en, in iets
mindere mate, voor degenen uit Tunesië en Turkije. Bij de Kaapverdianen
is juist het omgekeerde het geval.
Voor de respondenten uit Kaapverdië bestaat geen verschil in het opleidingsniveau in het land van herkomst, voor de overige respondenten wel.
Personen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben vaker een vorm van voortgezet onderwijs genoten in het herkomstland. Hiernaast hebben degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit
ook vaker (een deel) van de opleiding gevolgd in Nederland. Door deze
combinatie verschilt het opleidingsniveau van de respondenten die wel en
degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, aanzienlijk. Dit verschil is het grootst bij de respondenten uit Marokko, het
kleinst bij degenen uit Kaapverdië.
Ook op het gebied van het niveau van werk is het verschil bij de respondenten uit Kaapverdië het kleinst. Bij de respondenten uit Tunesië is dit
verschil het grootst: van de respondenten die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, verricht 91 % ongeschoolde arbeid; van degenen
die hiervoor wel hebben gekozen, is dat 52%. Voor de respondenten uit
Turkije geldt ook dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen beide groepen, zij het niet zo groot als bij degenen uit Tunesië. Respondenten die als
zelfstandige werkzaam zijn, hebben vrijwel allemaal de Nederlandse natio-
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naliteit, hoewel hierbij moet worden opgemerkt dat zelfstandig ondernemerschap alleen bij de respondenten uit Turkije regelmatig voorkomt.
Degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, komen
vaker in `Nederlandse' gelegenheden, zoals restaurants, bioscopen, cafés en
discotheken. Ook bezoeken zij dit soort van gelegenheden vaker uitsluitend
met autochtone Nederlandse vrienden en bekenden dan de respondenten die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Een uitzondering
moet hierbij worden gemaakt voor de Kaapverdianen, die zelden uitsluitend
met Nederlandse vrienden of bekenden dit soort van gelegenheden frequenteren. Wel hebben zij contact met Nederlanders in de huiselijke sfeer. Hierbij is er geen verschil tussen degenen die wel en degenen die niet gekozen
hebben voor de Nederlandse nationaliteit. Voor de overige herkomstlanden
zien wij op dit punt wel een zeer duidelijk verschil bij de respondenten uit
Marokko; de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit gaan vaker met Nederlandse vrienden en bekenden om in de huiselijke sfeer dan respondenten die die keuze niet hebben gemaakt. Bij de respondenten uit Turkije en Tunesië bestaan deze verschillen ook, zij het niet
zo prominent als bij degenen uit Marokko.
Deze grotere oriëntatie op Nederlanders lijkt niet ten koste te gaan van
de contacten die men heeft met de eigen gemeenschap. Respondenten die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, komen even vaak in
buurthuizen en koffiehuizen en op feesten voor mensen uit het land van
herkomst als degenen die hiervoor niet hebben gekozen. Respondenten uit
Turkije en Marokko die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
zijn zelfs vaker lid van verenigingen voor mensen uit het herkomstland.
Op een aantal manieren is de oriëntatie op Nederland en het land van
herkomst getoetst. De meest duidelijk indicatie hiervoor is de vraag in welk
land men zich het meest `thuis' voelt. Opvallend is dat juist bij Kaapverdianen, waar de naturalisatiegeneigdheid het grootst is, het hoogste percentage
respondenten voorkomt dat zich in het herkomstland het meest `thuis' voelt.
Dat geldt voor zowel de respondenten die wel als degenen die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Alleen voor de respondenten uit
Turkije zou het zich het meest `thuis' voelen in het land van herkomst een
indicatie kunnen vormen voor het wel of niet kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit. Voor de overige groepen zijn de verschillen te klein om hier
een duidelijke uitspraak over te kunnen doen.

Een andere indicator voor de oriëntatie op het herkomstland is de wil
om ooit definitief terug te keren. Daarbij is niet alleen gekeken naar de
wens om terug te keren, maar ook naar de mogelijkheden die men ziet voor
een daadwerkelijke terugkeer. Dan blijkt bij de Kaapverdianen dat men wel
de wens heeft terug te keren (35% van degenen die wel en 65% van degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit), maar hiervoor geen mogelijkheden ziet. Het aantal respondenten uit Kaapverdië die
daar een huis bezitten, is, zeker in vergelijking met de overige groepen,
bijzonder gering. Ook is men de afgelopen jaren minder vaak in het land
van herkomst geweest dan de respondenten uit de overige groepen. Bij de
overige groepen bestaat geen verschil in het aantal malen dat men de afge-
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lopen vijf jaar het land van herkomst heeft bezocht. Dat ligt anders bij het
huizenbezit in het land van herkomst. Respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, bezitten veel vaker een huis in het
land van herkomst dan degenen die er wel voor hebben gekozen.
Het meest duidelijke beeld omtrent de wens om terug te keren en de mogelijkheden die men daartoe ziet, wordt geconstateerd bij de respondenten
uit Tunesië. Onder degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, bevindt zich een duidelijk te onderscheiden groep die terug
wil keren naar Tunesië en daartoe ook concrete plannen heeft. Bij de respondenten uit Turkije en Marokko zijn die verschillen minder duidelijk. Bij
degenen uit Turkije valt op dat zij, meer dan bij de andere groepen, hebben
besloten niet naar het land van herkomst terug te keren. Qua wensen en
mogelijkheden lijken de respondenten uit Marokko misschien het meest op
de respondenten uit Kaapverdië: eigenlijk zou men wel terug willen keren,
maar men ziet daartoe niet een reële mogelijkheid.
Opvallend is de geringe kennis omtrent de rechtspositie en de verschillen in
rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen. Vooral respondenten
uit Marokko die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, geven op een aantal stellingen omtrent de rechtspositie vaak het antwoord
`weet niet'. Bijna de helft van hen zegt niet te weten of de rechtspositie van
Marokkanen even sterk is als die van Nederlanders. Naast deze algemene
stelling beantwoordt men ook onderdelen van de rechtspositie onjuist of
weet men niet of de stelling juist is. Een uitzondering moet daarbij worden
gemaakt voor de stelling `Als je een Nederlands paspoort hebt, hoef je geen
visum meer te hebben als je door West-Europa reist'. De percentages respondenten uit de verschillende groepen die deze vraag met `juist' beantwoorden, variëren van 83% (Kaapverdianen die niet voor de Nederlandse
nationaliteit hebben gekozen) tot 97% (Marokkanen die wel voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen).
Bij de beschrijving van de verschillen tussen respondenten die wel en die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is een aantal stellingen gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bij sommige stellingen valt
geen verschil te ontdekken. Voor andere geldt dat slechts voor de respondenten uit bepaalde herkomstlanden. Op de stelling `Mensen uit ... (land
van herkomst) die een Nederlands paspoort hebben gekregen, hebben minder contact met hun eigen gemeenschap' antwoorden respondenten uit Turkije en Marokko die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
vaker het met de stelling eens te zijn dan degenen die die keuze wel hebben
gemaakt. In de gemeenschappen waar naturalisatie op grotere schaal voorkomt, de Tunesische en Kaapverdiaanse, zijn weinig mensen te vinden die
zeggen het met deze stelling eens te zijn.
In moslimkringen wordt wel vernomen dat een `goede moslim' de nationaliteit zou moeten hebben van een land waarin voornamelijk moslims wonen. Bij de respondenten afkomstig uit Turkije, wordt bij deze stelling (die
alleen is voorgelegd aan respondenten die op een eerdere vraag antwoordden moslim te zijn) het meest verschillend geantwoord. Van degenen die
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niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 30% het met
deze stelling eens te zijn, tegen 7% van degenen die hiervoor wel hebben
gekozen. Het feit dat personen uit Turkije die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, in principe afstand moeten doen van de
Turkse nationaliteit, zou dit grote verschil kunnen verklaren. Bij respondenten uit Tunesië en Marokko, die bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit de oorspronkelijke nationaliteit behouden, zijn de verschillen
minder groot (tussen de 18% en 30%).
Ten slotte willen wij hier aandacht besteden aan de stelling `Al heb je
een Nederlands paspoort, je blijft toch altijd ... (Turk, Marokkaan, Tunesiër of Kaapverdiaan)'. Van het totaal aantal respondenten dat heeft gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, is 80% en van degenen die hiervoor niet
hebben gekozen, 90% van mening dat verandering van nationaliteit geen
invloed heeft op het gevoel tot welke groep je werkelijk behoort. Voor alle
onderscheiden (sub)groepen is de beantwoording van deze stelling ongeveer
te vergelijken met de hier genoemde percentages.

Voorwaarden en samenhangende factoren
Voor een deel valt het niet-kiezen voor de Nederlandse nationaliteit al te
verklaren door het feit dat men niet weet dat verkrijging van de Nederlandse nationaliteit mogelijk is. Tussen de groepen bestaan daarbij zeer grote
verschillen. Een derde van de Marokkaanse respondenten die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, wist niet van die mogelijkheid.
Bij de respondenten uit Turkije is dat 20%. Voor degenen uit Tunesië en
uit Kaapverdië ligt dit percentage rond de 10%.
Voor de respondenten die weten dat het mogelijk is om de Nederlandse
nationaliteit te verkrijgen, maar hier niet voor hebben gekozen, blijkt het
zeer moeilijk te zijn om eisen te noemen die aan naturalisatie zijn gesteld.
Relatief vaak worden eisen genoemd die ook daadwerkelijk aan naturalisatie worden gesteld: Nederlands kunnen spreken, een aantal jaren in Nederland wonen en geen strafrechtelijk verleden hebben. Daarnaast wordt echter
een aantal eisen genoemd die in werkelijkheid niet worden gesteld, zoals
het kunnen lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bij Kaapverdianen
valt op dat zowel de respondenten die wel als de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zeer vaak het hebben van
werk noemen als eis voor het kunnen naturaliseren.
Bij de respondenten uit Marokko en Turkije valt het grote verschil in
taalbeheersing op tussen de respondenten die wel en degenen die niet de
Nederlandse nationaliteit hebben. Dit geldt zowel voor de mondelinge beheersing van de Nederlandse taal als het kunnen lezen van Nederlandstalige
teksten. Voor de respondenten uit Tunesië is de beheersing in beide groepen goed, voor degenen uit Kaapverdië matig. Bij de respondenten uit Marokko en Turkije is dit grote verschil mogelijk te verklaren door het feit dat
de respondenten die de Nederlandse nationaliteit hebben, vaker een taalcursus hebben gevolgd.
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Aan de genaturaliseerde respondenten is een aantal vragen omtrent de procedure voorgelegd. Deze wordt over het algemeen niet ingewikkeld gevonden. Wel worden de meeste respondenten op een of andere wijze bijgestaan
tijdens de procedure. De lengte van de procedure levert voor de respondenten de meeste problemen op.
Daarnaast bestaat onduidelijkheid omtrent de zogenaamde afstandseis.
Tot 1 januari 1992 bestond voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door middel van naturalisatie, in principe de eis dat men afstand moest
doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Wat betreft de door ons onderzochte groepen gold deze eis niet voor Marokkanen en Tunesiërs, omdat
het door de wetgeving in het land van herkomst onmogelijk is om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen. Toch zegt 6% van de respondenten
uit Marokko en 18% uit Tunesië afstand te hebben gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. Van de respondenten uit Kaapverdië, die door de wetgeving in het land van herkomst automatisch de nationaliteit verloren, zegt
23% geen afstand te hebben gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. De
grootste problemen doen zich echter voor bij de respondenten afkomstig uit
Turkije. In principe moesten zij tot 1 januari 1992 afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Deze eis werd echter niet gesteld, indien de
aanvrager in Turkije problemen kon verwachten die verband hielden met
bezit van onroerend goed of het krijgen van een erfenis. In de tijd dat de
interviews werden afgenomen, werd in de Tweede Kamer juist gesproken
over het verlaten van de afstandseis. Dit kan in ieder geval bij de respondenten uit Turkije tot verwarring hebben geleid. Van degenen die de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, zegt 53% afstand
te hebben gedaan van de Turkse nationaliteit. Overigens meldt slechts 21 %
van de Turken de afstandseis als vereiste voor naturalisatie.

Motieven pro en contra naturalisatie
In deze samenvatting is uitgebreid gesproken over de verschillen tussen de
respondenten die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. De reden daarvoor is dat deze beschrijving in achtergrondvariabelen meer zegt over de verschillen dan de motieven die worden
aangevoerd.
De meest aangevoerde doorslaggevende redenen om te kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit zijn van rechtspositionele aard. De rechtspositie in
het algemeen en de mogelijkheid om zonder visum door West-Europa te
kunnen reizen worden daarbij als specifieke redenen genoemd.
Situationele motieven worden zelden als voornaamste motief genoemd.
Onderzoekstechnisch is het, door de aard van dit soort van motieven, niet
mogelijk om situationele motieven te categoriseren. Daardoor zijn ze niet
in een omvattende analyse van de verschillende soorten van motieven te
gebruiken. Hier volstaan we met de opmerking dat voor de respondenten
die een situationeel motief als doorslaggevend hebben genoemd, ook andere
motieven een rol hebben gespeeld in het afwegingsproces.
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Een persoonlijke verbondenheid met Nederland is zelden de voornaamste
reden om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Ongeveer 1% van
het aantal redenen dat als het meest belangrijk wordt opgegeven om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit (sommigen noemen meer redenen),
heeft betrekking op het feit dat men zich `Nederlander' voelt. Ook als aan
de respondenten die zijn genaturaliseerd, wordt gevraagd of zij zich nu ook
een beetje `Nederlander' voelen, blijkt dit zelden het geval te zijn. Enerzijds komt dat omdat men zich nog verbonden voelt met het land van herkomst, anderzijds omdat men zegt zich niet `Nederlander' te kunnen voelen, als men nog steeds als buitenlander wordt behandeld. Het feit dat de
kinderen al zo lang in Nederland wonen, dat die zich meer `Nederlander'
voelen of waarschijnlijk in Nederland zullen blijven wonen, speelt wel een
belangrijke rol in de keuze voor de Nederlandse nationaliteit (ongeveer
60% van de respondenten).
Een combinatie van de door de genaturaliseerden genoemde motieven
die een rol hebben gespeeld, leert dat er op individueel niveau geen verschil
bestaat in dit afwegingsproces. De motieven van rechtspositionele aard die
een positieve of negatieve invloed hebben op de beslissing om al dan niet te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit en de motieven van culturele aard
met een positieve of negatieve invloed op het afwegingsproces, zijn hiertoe
gecategoriseerd en door middel van niet-lineaire analysemethoden (Homals
en Princals) geanalyseerd. Uit de scores van de individuele respondenten
blijkt dat respondenten uit het ene land van herkomst niet structureel anders
scoren dan degenen uit een ander land. Indien het land van herkomst als
aparte variabele in de analyses wordt ingevoerd, dan blijkt dat in ieder geval het patroon van genoemde motieven voor de respondenten uit de verschillende landen ongeveer gelijk is. Wel worden door respondenten uit
Marokko relatief veel motieven genoemd die in het afwegingsproces een rol
hebben gespeeld en door die uit Kaapverdië relatief weinig. De respondenten uit Turkije en Tunesië scoren hiertussenin.
De redenen om niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit zijn bijzonder divers. Een grote groep zegt geen voordelen te zien in de Nederlandse nationaliteit of die nationaliteit `niet nodig' te hebben. Vooral door
Turkse en Marokkaanse respondenten worden daarnaast culturele motieven
genoemd: de cultuur en/of het geloof staan het niet toe.
De respondenten die nu niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit
zouden dat mogelijk wel doen onder andere omstandigheden. Voor gezinshereniging zou een groot deel van deze respondenten overgaan tot naturalisatie. Bij de Tunesiërs is echter een relatief grote groep te onderscheiden
die onder geen enkele omstandigheid zou overgaan tot naturalisatie. Dit kan
samenhangen met het in deze groep ingeburgerde verschijnsel naturalisatie:
de groep die zegt niet te naturaliseren, heeft een duidelijke keuze gemaakt
voor het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit. Dit kan samenhangen
met de hierboven geconstateerde concrete plannen omtrent terugkeer naar
Tunesië.
Kaapverdianen nemen de beslissing om over te gaan tot naturalisatie
zeer gemakkelijk. Het begrip `werk' speelt daarbij voor hen een uiterst be-
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langrijke rol. Een zeer groot deel van de niet-genaturaliseerde Kaapverdianen was inmiddels bezig met de procedure. Onder Turken en Marokkanen
kan de grootste groep `twijfelaars' worden gevonden. Bij de respondenten
uit Turkije kan dat onder andere samenhangen met de afstandseis. Van degenen die zeggen liever niet de Nederlandse nationaliteit te hebben, stelt
twee derde wel tot naturalisatie over te gaan indien zij de oorspronkelijke
nationaliteit zouden kunnen behouden (Deze vraag is niet gesteld aan respondenten die zeiden `absoluut niet' de Nederlandse nationaliteit te willen
hebben.)

Tot besluit
Op grond van de motieven die worden aangevoerd kan niet eenduidig worden opgemaakt waarom vreemdelingen in het algemeen overgaan tot naturalisatie. Het patroon van genoemde motieven die een rol hebben gespeeld
in het afwegingsproces, verschilt niet sterk voor de respondenten uit de
onderscheiden herkomstlanden.
Achtergrondvariabelen lijken daarentegen wel duidelijkheid te geven omtrent de vraag wie wel en wie niet kiest voor naturalisatie. Factoren in het
land van herkomst, de maatschappelijk positie in Nederland en de oriëntatie
op Nederlanders en de eigen gemeenschap spelen daarbij een grote rol,
hoewel deze per land van herkomst kunnen verschillen.
Daarnaast speelt de kennis die men heeft van naturalisatie en de rechtspositie en in het bijzonder de verschillen in rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen een grote rol. Vaak is deze kennis afwezig of heeft
men een verkeerde inschatting van de rechtspositie. Dat blijkt niet alleen
uit dit onderzoek, maar ook uit vragen die ten behoeve van het onderhavige
onderzoek in een ander onderzoek zijn opgenomen. De helft van die respondenten (jonge, in Nederland wonende Turken) die zeggen niet te zullen
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, weet ook geen voordeel te noemen dat verbonden is aan het verkrijgen van die nationaliteit.
Het lijkt erop dat de keuze voor de Nederlandse nationaliteit bepaald
wordt door gepercipieerde voordelen, die vaak op een praktisch niveau liggen. Om deze voordelen te kunnen onderkennen is een kennis van de
rechtspositie die men als vreemdeling heeft en van het verschil in rechtspositie tussen vreemdelingen en personen met de Nederlandse nationaliteit,
onontbeerlijk, naast kennis over de (mogelijkheid van) naturalisatie. Die
kennis blijkt in veel gevallen niet of onvoldoende aanwezig. In andere gevallen blijkt de kennis die men van de rechtspositie denkt te hebben, niet
juist te zijn. Op basis van deze gebrekkige kennis is een op feiten gebaseerde afweging om wel of niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit
niet mogelijk. Het verbeteren van de kennis van de rechtspositie bij minderheden lijkt een zinvoller taak voor de overheid dan het geven van voorlichting over naturalisatie. De keuze voor de Nederlandse nationaliteit kan
dan door de individuele vreemdeling op grond van persoonlijk gepercipieerde voor- en nadelen worden gemaakt.

1 Inleiding en onderzoeksopzet

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In de Rijkswet op het Nederlanderschap is een aantal bepalingen opgenomen
waarin de mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen,
worden uitgebreid. Van deze mogelijkheden werd en wordt op zeer grote
schaal gebruik gemaakt, maar in ieder geval tot 1989 juist niet door de twee
grootste doelgroepen van het minderhedenbeleid: Turken en Marokkanen.
In 1989, 1991 en 1992 is er sprake van een zeer grote toename van het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit. In 1990 vond echter een
daling plaats ten opzichte van het jaar daarvoor. Het CBS verklaart de stijgingen in 1989 en 1991 door ambtelijke inhaalmanoeuvres ten opzichte van
voorgaande jaren.' Legebeke (1990) noemt deze per jaar sterk wisselende
aantallen zelfs jojoën met een `instrument' voor integratie. Ondanks de
schommelende aantallen lijkt er toch op langere termijn een stijging te zijn
van het totaal aantal wijzigingen van de nationaliteit (zie figuur 1, p. 12).
Blijkbaar zijn ook andere factoren dan uitsluitend inhaalmanoeuvres verantwoordelijk voor deze toename. Vooral onder de Marokkanen en in 1992
onder Turken is de stijging van het totaal aantal naturalisaties opmerkelijk
(Tas, 1993). Ondanks een absolute en procentuele stijging van het aantal
verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit onder Turken en Marokkanen, blijven deze aantallen nog steeds ver achter bij die van vele andere
groepen vreemdelingen. In 1991 verkregen 4,6% van de in Nederland wonende Marokkanen en 2,9% van de in Nederland wonende Turken de Nederlandse nationaliteit.2 Bij Tunesiërs bijvoorbeeld, van wie wordt verondersteld dat deze qua religie en cultuur vergelijkbaar zijn met Marokkanen,
was het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit ruim tweemaal
zo hoog als onder Marokkanen (11,1%). Van de in Nederland wonende
Kaapverdianen, die sinds 1985 lange tijd de ranglijst van het percentage
verkrijgingen aanvoerden, verkreeg in 1985 ruim de helft en in 1991 bijna
20% de Nederlandse nationaliteit.
Om na te gaan waarom Turken en Marokkanen relatief minder vaak gebruik maken van de mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen dan vele andere groepen vreemdelingen, werd het nodig geacht een
onderzoek te verrichten naar de vraag waarom sommige (groepen) vreemdelingen wel en andere niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. In 1986

'
2

CBS, Maandstatistiek bevolking, nr. 6, 1990, p. 6 en nr. 5, 1992, p. 17
Indien in dit rapport wordt geschreven over Turken, Marokkanen enzovoorts, wordt daarmee bedoeld dat zij uitsluitend de nationaliteit van het land van herkomst hebben, tenzij
anders vermeld.
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Figuur 1: Geselecteerde aantallen verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit (1985-1992)
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verzocht de Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) om een onderzoek naar de motieven van vreemdelingen om al dan niet te kiezen voor
naturalisatie. In 1987 werd opnieuw om een onderzoek gevraagd, waarbij
de nadruk lag op eventuele knelpunten in de wetgeving. In het Concept-Onderzoekprogramma Minderhedenbeleid 1989 is op verzoek van de ACOM
ten slotte een onderzoek opgenomen waarbij de nadruk opnieuw lag op de
motieven voor naturalisatie. De opdracht voor het onderzoek is uiteindelijk
bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie terechtgekomen. In dit rapport worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd.

1.2 Naturalisatie binnen het minderhedenbeleid
Op 1 januari 1993 bevonden zich volgens een voorlopige opgave van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 756.500 niet-Nederlanders legaal
in Nederland.' Daarmee vormden zij ongeveer 5 % van de totale bevolking.
De grootste groepen vreemdelingen waren de Turken (213.000) en de Ma-

3

CBS, voorlopige opgave; op de datum van afsluiting van dit rapport, waren de definitieve
aantallen nog niet gepubliceerd.
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rokkanen (165.000). Tien jaar geleden (1 januari 1983), waren er 546.500
niet-Nederlanders legaal in Nederland, oftewel 3,8% van de totale bevolking. Hieronder waren 154.200 Turken en 101.500 Marokkanen.' Inmiddels is algemeen erkend dat een groot aantal van de in Nederland' verblijvende vreemdelingen permanent hier zal blijven 'wonen.'
De vreemdelingen (ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben) die na 1945 naar Nederland zijn gekomen, behoren voor een groot
deel tot de `doelgroepen' van het minderhedenbeleid. Van het begrip minderheden wilde de regering blijkens de Minderhedennota bewust geen definitie geven. Het beleid dat op grond van deze nota werd geformuleerd, richt
zich op `woonwagenbewoners en legaal hier verblijvende leden van etnische minderheidsgroepen, waaronder worden begrepen: Molukkers, ingezetenen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst, buitenlandse werknemers
en hun gezinsleden afkomstig uit wervingslanden, zigeuners en vluchtelingen'.' In het regeringsstandpunt ten aanzien van het WRR-rapport `Allochtonenbeleid' worden deze groepen opnieuw genoemd als behorende tot het
minderhedenbeleid.7 Het beleid `blijft zich richten op legaal in Nederland
verblijvende leden van minderheidsgroepen, en richt zich op bestrijding van
achterstelling, verbetering van hun rechtspositie, vermindering van achterstanden en bevordering van participatie en emancipatie. Het kabinet houdt
vast aan de doelgroepen en doelstellingen van de Minderhedennota. i8 De
hoofddoelstelling wordt omschreven als: `Het minderhedenbeleid is gericht
op de totstandkoming van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroeperingen ieder afzonderlijk en als groep
een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben.`

Het minderhedenbeleid vindt zijn legitimatie vooral in drie verontrustende verschijnselen: 1. de geringe maatschappelijke participatie en het dreigend isolement van de minderheden, 2. hun zwakke rechtspositie en de door
hen ondervonden achterstelling en discriminatie en 3. hun sociale en economische achterstand (Entzinger, 1990, p. 257).
In de Minderhedennota stelde de regering dat een achterblijvende rechtspositie het voeren van een actief minderhedenbeleid bemoeilijkt en dat het
onaanvaardbaar is dat onze samenleving nog na een reeks van jaren grote
groepen ingezetenen zou omvatten, waarvan de rechtspositie in vergelijking
met andere ingezetenen sterk zou achterblijven. `Daarom kiest de regering
ervoor leden van minderheidsgroeperingen een zoveel mogelijk gelijke
rechtspositie te garanderen.i10 De Rijkswet op het Nederlanderschap wordt
in deze Minderhedennota, die verscheen voor het in werking treden van de
wet, al van bijzondere betekenis voor het minderhedenbeleid genoemd.

4
516
7

CBS, Maandstatistiek bevolking, nr. 6, 1984, p. 31
zie bv. Tweede Kamer, 1982-1983, 16 102, nrs. 20-21, p. 11 (Minderhedennota)
Tweede Kamer, 1989-1990, 21472, nr. 2, p. 9

8 Tweede Kamer, 1989-1990, 21 472 en 20 941, nr. 5, p. 2
9 Tweede Kamer, 1982-1983, 16 102, nrs. 20-21, p. 10
10 Tweede Kamer, 1982-1983, 16 102, nrs. 20-21, p. 92
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Vanuit de samenleving als geheel verdient het immers de voorkeur dat zo
weinig mogelijk personen die permanent in Nederland zullen wonen, de
status van vreemdeling behouden."
Sinds het verschijnen van de Minderhedennota en het in werking treden van
de Rijkswet op het Nederlanderschap op 1 januari 1985, is het verschijnsel
naturalisatie in toenemende mate in de belangstelling komen te staan, zowel
in Nederland als in andere landen in Europa. In het regeerakkoord van het
huidige CDA-PvdA-kabinet wordt gesteld: `Het is ook belangrijk te bevorderen dat die allochtonen die zich blijvend in Nederland vestigen ook de
Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen zonder teveel rompslomp en kosten.' 12 De WRR pleit in zijn rapport `Allochtonenbeleid' voor het voortzetten van dit beleid en in de nieuwe beleidsnota `Recht in beweging' 13 nemen
de bewindslieden van justitie zich voor een bijdrage te leveren aan de integratie van toegelaten vreemdelingen in de Nederlandse samenleving, onder
andere door het zoveel mogelijk bevorderen van naturalisatie tot Nederlander van vreemdelingen die in deze samenleving zijn ingeburgerd. In de Notitie meervoudige nationaliteit/kiesrecht voor vreemdelingen wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit beschouwd als `een zinvolle en passende juridische bevestiging en voltooiing van het proces van voortschrijdende participatie en integratie in de Nederlandse samenleving'." Daartoe
moeten onnodige drempels op de weg naar de Nederlandse nationaliteit worden weggenomen. Een van de maatregelen die in dat kader is genomen, is
het verlaten van de eis dat men voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit in principe al het mogelijke moet ondernemen om de oorspronkelijke te verliezen. Deze eis staat nog in de Rijkswet op het Nederlanderschap, maar wordt, anticiperend op een wetsvoorstel dat momenteel in voorbereiding is, vanaf 1 januari 1992 in de praktijk niet meer gesteld.`

1.3 Categoriseren van motieven
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de vraag waarom sommige (groepen) personen wel en anderen niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit,
is nog niet eerder uitgevoerd. Volgens Hammar (1990, p. 85) is ook in andere landen weinig of geen sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
de redenen voor verkrijging van de nationaliteit van dat land. Het ontbreken van eerder onderzoek maakt het onmogelijk om terug te grijpen op een
bestaand theoretisch concept. Op basis van artikelen, beperkte studies en
oriënterende gesprekken is het echter wel mogelijk om een aantal motieven

WRR, 1979, p. XXIX
Tweede Kamer, Bijlagen II, 1989-1990, 21 132, nr. 7, p. 30
Tweede Kamer, 1990-1991, 21 829, nr. 2
Tweede Kamer, 1990-1991, 21 971, nr. 14, p. 4
Circulaire van de staatssecretaris van Justitie, d.d. 20-12-1991 (Kosto, 1992)
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die personen aanvoeren om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, te inventariseren. De argumenten zijn genoemd in:
- het advies van de Federatie Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON),
het samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs (SMT) en het Inspraakorgaan Turken (IOT) naar aanleiding van het onderzoeksvoorstel
van de ACOM;
- het `Buitenlanders Bulletin' van mei 1988 (interviews met vijf Turkse inwoners van Nederland);
- het advies van de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)
aan de regering in mei 1990;
- de memorie van toelichting bij het voorstel voor een `Wet gelijke behandeling immigranten', zoals opgenomen in de congresbundel `Gelijk geregeld' (1984) van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.
Daarnaast is gebruik gemaakt van argumenten die zijn vernomen in gesprekken met contactpersonen van diverse belangenverenigingen. Deze argumenten zijn geïnventariseerd en als volgt gecategoriseerd:
- motieven die voortkomen uit zeer persoonlijke levensomstandigheden
(verder `situationele motieven' genoemd);
- motieven die voortkomen uit culturele achtergronden;
- rechtspositionele motieven.
De motieven kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben
op de beslissing om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Hieronder zal kort worden aangegeven op grond van welke criteria de genoemde motieven zijn gecategoriseerd.`

1.3.1 Situationele motieven
Situationele motieven zijn motieven die voortkomen uit zeer persoonlijke
levensomstandigheden. De term persoonlijke motieven zal zoveel mogelijk
worden vermeden, omdat ieder motief in principe persoonlijk te noemen is.
Een voorbeeld van een situationeel motief is: `Ik heb helemaal geen familie
meer in het land van herkomst. Ik zal dus wel hier blijven wonen: Daarom
kan ik net zo goed de Nederlandse nationaliteit aannemen.'

1.3.2 Culturele motieven
Vanuit de cultuur in het land van herkomst kunnen normen en waarden een
rol spelen die de keuze voor de Nederlandse nationaliteit bemoeilijken.
Waarschijnlijk zal dat vaker het geval zijn als aan de nationaliteit van een
bepaald land meer waarde wordt gehecht dan alleen het formele staatsbur-

16 De gecategoriseerde motieven zijn opgenomen in bijlage 2.
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gerschap. ` In een cultuur waarin geloof en staat aan elkaar zijn gekoppeld
(al dan niet officieel), kan het opgeven van de nationaliteit gezien worden
als een `verraad' aan het geloof.
Aan de andere kant kan, juist indien de cultuur van het- land van herkomst sterk afwijkt van de Nederlandse, een langdurig verblijf in Nederland
leiden tot een vervreemding van de oorspronkelijke cultuur. Een gevolg van
deze vervreemding kan zijn dat men zich op een gegeven moment meer betrokken voelt met Nederland en de Nederlandse cultuur en deze betrokkenheid formaliseert door het kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.

1.3.3 Rechtspositionele motieven
Veel gecategoriseerde motieven hebben betrekking op de verschillen in
rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen. Het bestaan van die
verschillen kan reden zijn voor zowel het kiezen voor de Nederlandse nationaliteit als het behouden van de eigen nationaliteit. Het versterken van de
rechtspositie van vreemdelingen in het kader van het minderhedenbeleid kan
aanleiding zijn om vanuit rechtspositioneel oogpunt geen voordeel te zien in
de keuze voor de Nederlandse nationaliteit." Het verschil in rechtspositie
tussen Nederlanders en vreemdelingen speelt om deze redenen een belangrijke rol in dit onderzoek. In het standpunt van de regering wordt het van
belang geacht dat vreemdelingen een zo sterk mogelijke rechtspositie hebben, maar dienen de meest essentiële rechten en plichten aan de Nederlandse nationaliteit te zijn verbonden en slechts door de keuze voor de Nederlandse nationaliteit te worden verkregen.` Zo moet volgens de regering
voor het verkrijgen van kiesrecht op provinciaal en nationaal niveau ook in
de toekomst het hebben van de Nederlandse nationaliteit een voorwaarde
blijven.
De Grondwet, de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap bepalen formeel het onderscheid tussen Nederlanders en vreemdelingen. De verschillen in rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen
worden op diverse plaatsen in de wet- en regelgeving duidelijk, bijvoorbeeld bij de uitoefening van het kiesrecht en het kunnen vervullen van bepaalde functies die te maken hebben met de uitoefening van het overheidsgezag, zoals functies bij de politie, de rechterlijke macht en de krijgsmacht.
Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit heeft echter niet alleen
positieve gevolgen voor de rechtspositie. Iemand die de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, kan in principe bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen voor een remigratieregeling. Ook worden soms geluiden gehoord dat
personen die de Nederlandse nationaliteit hebben, problemen ondervinden
als zij naar het land van herkomst reizen, omdat de autoriteiten aldaar de
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Voor het verschil hiertussen en de consequenties, zie o.a. Van den Bedem (1992).
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Deze opvatting is bv. door de regering naar voren gebracht in UCV 64, 1 maart 1984.
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keuze voor een andere nationaliteit niet zouden waarderen. Ten slotte kunnen personen die de Nederlandse nationaliteit verkrijgen en daarnaast de
oorspronkelijke nationaliteit behouden, problemen ondervinden ten gevolge
van die dubbele nationaliteit.20
Naast de gevolgen voor de rechtspositie in Nederland en het land van
herkomst die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet te kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit, dient aandacht te worden besteed aan internationale ontwikkelingen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan de ontwikkelingen in het huidige Europa, dat steeds meer één wordt. Los van de
vraag of de verschillen in rechtspositie tussen EG-onderdanen en niet-EGonderdanen nog groter zullen worden, zal het hebben van de nationaliteit
van een van de EG-lidstaten in belang toenemen?'

1.4 Andere factoren
In een onderzoek naar de redenen om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit kan men niet volstaan met een inventarisatie van de genoemde motieven. Enerzijds is het niet waarschijnlijk dat één motief volstaat om een keuze te maken tussen wel of niet verzoeken om de Nederlandse nationaliteit, maar zal de beslissing het resultaat zijn van een afwegingsproces, waarin vele motieven tegen elkaar worden afgewogen. Anderzijds
is het waarschijnlijk dat niet alleen motieven, maar ook andere aspecten een
rol spelen in dit afwegingsproces. Hamman (1990, p. 98) geeft een overzicht
van de factoren die volgens hem van invloed zijn op de beslissing om te kiezen voor een bepaalde nationaliteit en die in een sociaal-wetenschappelijke
studie zouden moeten worden getoetst. Deze factoren zijn:

1. Algemeen:
- in het emigratieland: sociaal-economische, politieke en andere achtergrondfactoren, de politiek met betrekking tot emigratie en nationaliteit;

- in het immigratieland: sociaal-economische, politieke en andere achtergrondfactoren, de politiek met betrekking tot immigratie en nationaliteit.
2. Plannen en ideeën omtrent terugkeer:
- emigratieprojecten: redenen voor emigratie, plannen voor terugkeer
enzovoorts;
- immigratieprojecten: plannen om in het ontvangende land te blijven,
inclusief de lengte, plannen om te integreren en misschien voorgoed
te blijven.

3. Opvattingen over voor- en nadelen die het gevolg zijn van een verandering in nationaliteit:
- in relatie tot het emigratieland;

20 zie paragraaf 2.2.2
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Op de internationale ontwikkelingen wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4.
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- in relatie tot het immigatieland;
- in relatie tot derde landen.
4. De lengte van verblijf in het ontvangende land.22
5. De mogelijkheid van dubbele nationaliteit.
Enerzijds zijn er dus argumenten die op individueel niveau een rol spelen,
anderzijds moet gekeken worden naar factoren die een rol spelen op nationaal niveau. In een onderzoek naar de redenen om al dan niet te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit voert het echter te ver om de immigratiepolitiek van Nederland en de emigratiepolitiek van vele verschillende landen te onderzoeken. Wel kan worden gekeken naar de perceptie die potentiële naturalisandi (personen die voor naturalisatie in aanmerking komen)
van deze politiek hebben. Het is immers juist de perceptie van het gevoerde
beleid die een invloed heeft op het afwegingsproces van de potentiële naturalisandus. Zo zal bijvoorbeeld de inschatting van de mogelijkheid om in
het land van herkomst een bestaan op te bouwen een belangrijker rol in remigratieplannen spelen dan de feitelijke sociaal-economische toestand in het
land van herkomst.
Voor een onderzoek naar de redenen van vreemdelingen om al dan niet te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, kunnen twee (toetsbare) factoren
worden onderscheiden, die naast de in paragraaf 1.3 beschreven motieven
een rol spelen in het afwegingsproces. Deze factoren worden onderscheiden
in `voorwaarden voor naturalisatie' en `samenhangende factoren'. Een aantal van de door Hammar (1990) onderscheiden factoren wordt hieronder begrepen. Zo vallen de factoren `lengte van verblijf in het ontvangende land'
en `mogelijkheid van dubbele nationaliteit' en de politiek met betrekking tot
nationaliteit onder de voorwaarden voor naturalisatie. In de oriënterende
studie en in gesprekken met sleutelinformanten bleken daarnaast factoren
een rol te spelen die niet door Hammar worden genoemd. Deze factoren
hebben voor een groot deel te maken met de inschatting die personen hebben van de naturalisatieprocedure. Deze factoren zullen hieronder besproken worden als `samenhangende factoren'.

1.4.1 Voorwaarden voor naturalisatie
De wettelijke vereisten voor naturalisatie en de naturalisatieprocedure zullen een rol spelen in het afwegingsproces. Om door middel van naturalisatie
de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen zal immers aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Zo dient men redelijk de gesproken Ne-

22 Deze factor veronderstelt een samenhang tussen het aantal jaren dat een migrant in het
land woont en naturalisatie. Naarmate een groep migranten die in een bepaald jaar in een
land zijn komen wonen (een cohort), langer in dat land woont, zullen er steeds meer personen in dat cohort overgaan tot naturalisatie (zie Hammar, 1990, p. 98; DeSipio, 1987;
Evans, 1987).
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derlandse taal te beheersen.` Ook wordt een zekere mate van inburgering
in de wet als eis gesteld. Indien men daaraan niet voldoet, of niet denkt te
voldoen, zal dat invloed hebben op de beslissing om al dan niet een naturalisatieverzoek in te dienen. Een belangrijke rol in het onderzoek speelt de in
de wet genoemde eis dat men al het mogelijke moet doen om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven indien men de Nederlandse nationaliteit wil
verkrijgen. Deze eis werd als een belangrijk obstakel ervaren en wordt per
1 januari 1992 niet meer gesteld. Op het verlaten van deze eis wordt in het
volgende hoofdstuk nader ingegaan.
Naast de wettelijke vereisten zal de naturalisatieprocedure een rol spelen
in de beslissing om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Zo kan de duur van de procedure invloed hebben op de afweging om een
naturalisatieverzoek in te dienen. Ook het feit dat men moet betalen voor
de procedure, zou de beslissing kunnen beïnvloeden. Ten slotte kan de toetsing van de wettelijke vereisten invloed hebben op het afwegingsproces. De
toetsing moet los gezien worden van de wettelijke vereisten en de procedure. Bij de toetsing wordt in dit onderzoek vooral gelet op de inschatting die
men heeft van de wettelijke vereisten en de procedure. Daarbij kan opnieuw
worden gedacht aan de taaleis en de inburgeringseis, maar ook aan het onderzoek naar een mogelijk strafblad. Ook hier geldt dat niet alleen gekeken
dient te worden naar de feitelijke regels, maar ook naar de ideeën die men
daarover heeft. (Misschien denkt men niet voor de Nederlandse nationaliteit
in aanmerking te komen, omdat men weleens is betrapt op het fietsen zonder achterlicht!)

1.4.2 Samenhangende factoren
Onder samenhangende factoren verstaan wij die aspecten die niet uit een
persoonlijke afweging van argumenten voor of tegen het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit voortkomen en ook niet direct te maken hebben
met de gestelde vereisten voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit,
maar die toch invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke beslissing om
al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Een belangrijke factor in dit onderzoek is kennis. Men moet bekend zijn
met de mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en de
eventuele gevolgen hiervan. Als men niet bekend is met deze mogelijkheden
en gevolgen, zal dit het afwegingsproces beïnvloeden, zo er al sprake van
een afwegingsproces kan zijn. Deze kennis is voor een groot deel afhankelijk van voorlichting. Zowel vanuit de Nederlandse overheid als vanuit de
eigen gemeenschap kan richting worden gegeven aan deze voorlichting. De
Nederlandse overheid kan verkrijging van de Nederlandse nationaliteit stimuleren, terwijl juist de eigen gemeenschap dit zou kunnen afraden. In dat
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In het wetsvoorstel, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, wordt
de 'taaleis' verduidelijkt (zie hoofdstuk 2).
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geval is het mede afhankelijk van de binding met Nederland èn met de eigen
gemeenschap, hoe de uiteindelijke beslissing zal uitpakken.

1.5 Probleemstelling
Bovenstaande opmerkingen leiden tot de volgende algemene probleemstelling. Welke invloed hebben argumenten van situationele, culturele en rechtspositionele aard op de afweging van vreemdelingen om al dan niet te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit?
Uitgaande van deze algemene probleemstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd:
1. Welke situationele motieven spelen een rol in de afweging om al dan
niet een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de Nederlandse nationaliteit?
2. In welke mate spelen culturele achtergronden. een rol in de afweging om
al dan niet een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de
Nederlandse nationaliteit?
3. Welke rechtspositionele motieven spelen een rol in de afweging om al
dan niet een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de Nederlandse nationaliteit?
4. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan situationele motieven in die
afweging?
5. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan culturele achtergronden in die
afweging?
6. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan rechtspositionele motieven in
die afweging?
7. Kan voor verschillende groepen vreemdelingen worden aangegeven hoe
de afweging tussen de verschillende soorten van motieven verloopt?

8. Welke invloed heeft de Rijkswet op het Nederlanderschap (gehad) op de
afweging tussen de verschillende soorten van motieven?
9. In welke mate heeft het minderheden- en vreemdelingenbeleid invloed
(gehad) op de afweging tussen de verschillende soorten van motieven?
De probleemstelling en de onderscheiden onderzoeksvragen blijven gebaseerd op motieven, ondanks de voorwaarden voor naturalisatie en de samenhangende factoren die ook een rol spelen in het afwegingsproces. De reden
daarvoor is dat het afwegingsproces uiteindelijk toch een individueel keuzemoment bevat, waarin persoonlijk gepercipieerde motieven de doorslag geven. De voorwaarden voor naturalisatie en de samenhangende factoren worden geacht slechts een indirecte invloed te hebben op dat keuzemoment, De
uiteindelijke beslissing is steeds gebaseerd op de-gepercipieerde-motieven.
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1.6 Afbakening van het onderzoeksterrein
De in de vorige paragraaf geformuleerde probleemstelling en onderzoeksvragen nopen tot een afbakening van het onderzoeksterrein. Hoewel uitgebreid is betoogd dat de keuze voor de Nederlandse nationaliteit persoonsgebonden is, is het, in ieder geval beleidsmatig gezien, interessant om te bezien waarom de naturalisatiegeneigdheid in de ene groep zo afwijkt van die
in een andere. Om groepen te kunnen vergelijken moet een keuze worden
gemaakt uit de verschillende doelgroepen van het minderhedenbeleid. Gezien het feit dat juist de twee grootste doelgroepen van het minderhedenbeleid, Turken en Marokkanen, in ieder geval tot 1989 relatief ver zijn achterbleven bij de verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit, is het vooral interessant om na te gaan waarom juist zij in mindere mate kozen voor
de Nederlandse nationaliteit.
Bij het onderzoek dienen echter ook, vooral ter vergelijking, andere
groepen vreemdelingen te worden betrokken. In dit onderzoek is gekozen
voor personen uit Tunesië en uit Kaapverdië. De Tunesiërs zijn in dit onderzoek betrokken omdat zij, ondanks een veronderstelde vergelijkbaarheid
met Marokkanen qua cultuur en geloof, in veel grotere mate gebruik maken
van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Door
deze groep in het onderzoek te betrekken kan eventueel meer informatie
worden verkregen omtrent de rol van de cultuur en de godsdienst in het besluit om al dan niet voor de Nederlandse nationaliteit te kiezen. De Kaapverdianen zijn in het onderzoek betrokken, omdat deze groep wel op zeer
grote schaal gebruik maakt van de mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. In 1985, het jaar waarin de Rijkswet van kracht
werd, verkreeg meer dan de helft van de in Nederland wonende Kaapverdianen de Nederlandse nationaliteit (50,6%). Sindsdien blijft het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit bijzonder hoog. In Nederland
bedraagt het aantal personen afkomstig uit Kaapverdië, ongeveer 10.000.
Van hen heeft slechts 20% de Kaapverdiaanse nationaliteit. Een schatting
van het percentage dat over de Nederlandse nationaliteit beschikt, is moeilijk te maken, omdat een aantal personen afkomstig uit Kaapverdië, de Portugese nationaliteit heeft.' De reden hiervoor is dat Kaapverdië pas sinds
1975 een onafhankelijk land is, daarvoor was het een Portugese kolonie.
Indien over dit rapport gesproken wordt over Kaapverdianen, worden daarmee dus personen bedoeld die afkomstig zijn uit Kaapverdië èn de Kaapverdiaanse nationaliteit hebben.
Daarnaast zijn niet alle regelingen in het onderzoek betrokken. Er zijn
vele wijzen waarop men de Nederlandse nationaliteit kan verkrijgen. In
hoofdstuk 2 worden deze regelingen nader toegelicht. Voor de doelgroepen
van het minderhedenbeleid zijn echter vooral de optieregeling en de naturalisatie van belang, omdat juist deze regelingen voor een ieder die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen, toegankelijk zijn. Voor een sociaal-we-

?a informatie afkomstig van de Rotterdamse Federatie van Kaapverdiaanse organisaties
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tenschappelijk onderzoek komen de diverse optieregelingen echter niet in
aanmerking, omdat (nog) weinig van deze regelingen gebruik is gemaakt.
In hoofdstuk 4 zal wel aandacht worden besteed aan de verschillende optieregelingen en het gebruik hiervan, maar verder dan het presenteren van
cijfers en het interpreteren van het relatieve gebruik daarvan kan in dit rapport niet worden gegaan, zodat de nadruk op de naturalisatie zal liggen.

1.7 Methoden van onderzoek
Een grootschalig onderzoek naar redenen van vreemdelingen om al dan niet
te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit is in Nederland niet eerder uitgevoerd. Weliswaar heeft Van den Brink (1990) verslag gedaan van een
onderzoek, maar dit had betrekking op achttien gesprekken met vluchtelingen uit dertien verschillende landen. Daarnaast hebben vluchtelingen, volgens de auteur, zeer specifieke redenen om al dan niet te kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit.` Een gedegen voorstudie was dan ook nodig
om een onderzoek op te zetten naar de redenen om al dan niet te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit. Deze voorstudie bestond uit een literatuuronderzoek en gesprekken met sleutelinformanten. Ook is gekeken naar
de mogelijkheid een dossierstudie uit te voeren. Tijdens een oriënterend onderzoek in Amsterdam bleek echter dat er van 200 verzoeken die medio
1990 in behandeling waren, slechts twee een motivatie hadden die verder
reikte dan het beheersen van de Nederlandse taal en de intentie om in Nederland te blijven wonen. Daarnaast wordt voor het indienen van het naturalisatieverzoek in toenemende mate met standaardformulieren gewerkt,
waaruit geen persoonlijke motivatie is te distilleren. Om deze redenen is
besloten geen grootschalig dossieronderzoek op te zetten.
Het literatuuronderzoek behelst een kennismaking met de relevante wetgeving en een analyse van de bestaande literatuur op het gebied van naturalisatiebeleid en (voor zover relevant) van het vreemdelingen- en minderhedenbeleid. Daarbij is ook gekeken naar de ontwikkelingen in Europa. Naast
dit literatuuronderzoek is een aantal gesprekken gevoerd met sleutelinformanten. Deze waren in de eerste plaats vertegenwoordigers van belangenorganisaties van de onderscheiden groepen. Daarnaast is gesproken met
andere betrokkenen bij het naturalisatiebeleid en de naturalisatieprocedure.
Dit vooronderzoek heeft geleid tot een grootschalige enquête onder de
vier onderscheiden groepen. In totaal zijn 604 enquêteformulieren in de
analyses gebruikt. Van iedere groep is het aantal personen dat de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeveer even groot als de groep die uitsluitend
de eigen nationaliteit heeft. Centraal in deze enquête staan de redenen die
de respondenten aanvoeren om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit. Daarnaast is een aantal vragen opgenomen met betrekking tot
de voorwaarden voor naturalisatie en de hierboven beschreven samenhan-

25 Van den Brink, 1990, in het bijzonder p. 33
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gende factoren. Centraal daarbij staat steeds de individuele beleving van
deze factoren, omdat deze als cruciaal in het afwegingsproces van de individuele naturalisandus wordt beschouwd. Een beschrijving van de resultaten
van dit onderzoek zal het belangrijkste deel van dit rapport vormen. Alvorens echter deze resultaten te presenteren, zal aandacht worden besteed aan
een aantal aanverwante onderwerpen, die noodzakelijk zijn om een beeld te
krijgen van het theoretisch kader waarbinnen het vraagstuk van naturalisatie
geplaatst moet worden.

1.8 Indeling van het rapport
Niet iedere lezer van dit rapport zal vertrouwd zijn met het terrein van naturalisatie. Om die reden is besloten niet alleen de resultaten van de enquête
te presenteren, maar ook een beschrijving te geven van het kader waarbinnen de naturalisatie zich afspeelt. In dit hoofdstuk is al een deel van dat kader aangegeven. In hoofdstuk 2 zal een beschrijving worden gegeven van
de juridische aspecten van de Nederlandse nationaliteit en naturalisatie.
Omdat naturalisatie niet alleen in Nederland een onderwerp van discussie vormt, maar ook in vele andere landen en op supranationaal niveau
(vooral in het kader van de EG en de Raad van Europa) zal in hoofdstuk 3
worden ingegaan op ontwikkelingen in Europa. Het gebruik van optieregelingen in Nederland zal in hoofdstuk 4 worden beschreven. Naast naturalisatie is het optierecht namelijk een belangrijke wijze van verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit. Om een volledig beeld te schetsen van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit is het noodzakelijk om ook aan deze
wijze van verkrijging aandacht te besteden. Omdat, ten gevolge van de
daarvoor geldende vereisten, (nog) slechts weinigen van het optierecht gebruik hebben gemaakt, is het echter niet mogelijk om een grootschalig onderzoek te houden onder personen die van het optierecht gebruik hebben
gemaakt. Een hoofdstuk over optie is echter wel van belang, omdat het in
de toekomst een belangrijke rol kan gaan spelen bij de verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit.
Na deze hoofdstukken volgt een beschrijving van de resultaten van de
enquête. In hoofdstuk 5 zal eerst een methodische verantwoording van de
enquête worden gegeven. In hoofdstuk 6 wordt de populatie beschreven.
Aangegeven wordt welke verschillen er bestaan tussen degenen die wel en
degenen die niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. In hoofdstuk 7
worden de voorwaarden voor naturalisatie en de samenhangende factoren
die bij het afwegingsproces een rol kunnen spelen, behandeld. In hoofdstuk
8 volgt een beschrijving van de motieven die de respondenten hebben om al
dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Op grond van de uitkomsten worden in hoofdstuk 9 van dit rapport de verschillende onderzoeksvragen en de probleemstelling beantwoord. Daarnaast wordt een typologie gegeven van de groepen personen die al dan niet kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit en *zal een aantal problemen nader worden besproken.

2 De Rijkswet op het Nederlanderschap

Het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit is geregeld in
de Rijkswet op het Nederlanderschap (RwNed.), die op 1 januari 1985 in
werking trad.26 Deze wet vervangt de Wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap (WNI) van 1892.27 Deze vervanging werd om een aantal redenen
noodzakelijk geacht. Zo wordt in de preambule verwezen naar een aantal
door Nederland bekrachtigde verdragen die mede aanleiding hebben gegeven tot de vervanging van de oude wet. De verdragen die worden genoemd,
zijn het op 30 augustus 1961 te New York tot stand gekomen Verdrag tot
beperking der staatloosheid (Trb, 1967, 124), het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van
meervoudige nationaliteit en betreffende de militaire verplichtingen in geval
van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en de op 13 september 1973
te Bern tot stand gekomen Overeenkomst inzake beperking van het aantal
gevallen van staatloosheid (Trb, 1974, 32). Naast deze verdragen speelde
het streven om te komen tot een formele gelijkheid tussen man en vrouw in
het recht een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe wet. Onder het regime van de wet van 1892 werd de Nederlandse nationaliteit door
afstamming in principe slechts toegekend aan wettige of erkende natuurlijke
kinderen van een Nederlandse vader (art. 1 sub a WNI). Indien het kind onwettig en niet erkend was, was verwerving van de Nederlandse nationaliteit
via de moeder (iure sanguinis a matre) mogelijk indien de moeder tijdens
de geboorte de Nederlandse nationaliteit had (art. 1 sub c). In de nieuwe
Rijkswet op het Nederlanderschap ontleent een kind nu in alle gevallen de
nationaliteit aan de Nederlandse moeder (art. 3 lid 1 RwNed.).
Ook in het kader van het minderhedenbeleid was een wijziging van de
wet gewenst. In de Minderhedennota van 1983, waarop het minderhedenbeleid is gestoeld, werd de Rijkswet op het Nederlanderschap `voor het minderhedenbeleid van bijzondere betekenis' geacht?' Tijdens de behandeling
van de wet in de Tweede Kamer zijn enige veranderingen doorgevoerd in
het kader van het minderhedenbeleid. De voornaamste daarvan is het optierecht voor de tweede generatie (art. 6 lid 1 sub a). In Nederland geboren
kinderen van vreemdelingen kunnen, indien zij sinds hun geboorte in Nederland hebben gewoond, tussen hun 18e en hun 25e jaar door middel van
een verklaring, de zogenaamde optie, de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, zonder dat zij daarvoor hun oude nationaliteit hoeven op te geven. Dit
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betekent overigens niet dat zij in alle gevallen een dubbele nationaliteit verkrijgen, maar het verlies van de oorspronkelijke nationaliteit is bij optie afhankelijk van de wetgeving in het land waarvan men de nationaliteit had.

2.1 Uitgangspunten van het geldende Nederlandse nationaliteitsrecht
`Als uitgangspunten van de nieuwe Nederlandse nationaliteitswet kunnen
we noemen: het ius sanguinis a patre et a matre met daarnaast een spoor
van ius soli, het "système dualiste" ten aanzien van de nationaliteit van de
gehuwde vrouw en de bestrijding van apatridie aan de ene kant en van
meervoudige nationaliteit aan de andere kant.`
Het ius sanguinis a patre (kinderen van een Nederlandse vader hebben de
Nederlandse nationaliteit) vormde in 1892 een van de hoofdbeginselen van
het Nederlandse nationaliteitsrecht, en blijft onder de nieuwe wet gehandhaafd. Het ius sanguinis a matre bestond voorheen slechts in uitzonderingsgevallen, maar is onder de nieuwe wet volledig tot ontwikkeling gekomen.
De gewenste gelijkstelling van man en vrouw heeft aan deze ontwikkeling
ten grondslag gelegen. Dit komt tot uitdrukking in artikel 3 lid 1: een kind,
geboren uit hetzij een Nederlandse vader, hetzij een Nederlandse moeder,
heeft de Nederlandse nationaliteit, ongeacht waar het wordt geboren.
lus soli is de tegenhanger van het ius sanguinis. Het ius sanguinis laat de
nationaliteit afhangen van de nationaliteit van (een van de) ouders, het ius
soli van de plaats waar het kind wordt geboren. Nederland kent geen echte
ius soli regeling, hoewel één bepaling daar toch in ieder geval iets van weg
heeft. Een kind dat in Nederland is geboren en een in Nederland wonende
ouder heeft, heeft de Nederlandse nationaliteit als de moeder van die ouder
in Nederland woonde ten tijde van de geboorte van haar kind (art. 3 lid 3).
Deze regeling wordt door Jessurun d'Oliveira (1989, p. 358) een ius soli
uitzondering genoemd op het stelsel dat in principe op ius sanguinis is gebaseerd. Volgens de Groot is dit echter geen ius soli regeling omdat niet de
geboorte van het kind in Nederland doorslaggevend is, maar het land waar
een ouder en de moeder van deze ouder woonden. Deze regeling wordt
daarom door de Groot betiteld als `ius domicilii' (De Groot, 1989, p. 206).
Derde-generatie-immigranten verkrijgen door deze regeling automatisch de
Nederlandse nationaliteit.
Ten aanzien van vondelingen geldt een praesumptio iuris sanguinis, het
gevonden kind wordt aangemerkt als kind van een Nederlander. Indien binnen vijf jaar blijkt dat het kind door geboorte uitsluitend een vreemde nationaliteit bezit, vervalt de Nederlandse nationaliteit (art. 3 lid 2).
Tot 1964 verkreeg een niet-Nederlandse vrouw die huwde met een Nederlandse man, automatisch de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse
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vrouw die met een vreemdeling huwde en daardoor diens nationaliteit verkreeg, verloor automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dit stelsel wordt
`système unitaire' genoemd. Vanaf 1964 bestond, na een wijziging van de
wet op 14 november 1963 (Stb. 467), voor niet-Nederlandse vrouwen die
met een Nederlander huwden, nog wel de mogelijkheid om gemakkelijk,
door middel van optie, de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Ook een
Nederlandse vrouw behield de Nederlandse nationaliteit, indien zij met een
niet-Nederlandse man huwde, zelfs als zij daardoor diens nationaliteit verwierf. Sedert 1 januari 1985 is het `système unitaire' geheel vervangen door
het `système dualiste'. Een niet-Nederlandse man of vrouw met een Nederlandse partner kan op dezelfde wijze, dat wil zeggen door middel van een
verlichte naturalisatieprocedure, de Nederlandse nationaliteit verkrijgen (art.
8 lid 2). Hetzelfde geldt ten aanzien van ongehuwd samenwonenden (art. 8
lid 4).
Onder invloed van het Verdrag van New York (Trb. 1967, 124) en de
overeenkomst van Bern (Trb. 1974, 32) is in de nieuwe Rijkswet op meer
principiële wijze dan voorheen uiting gegeven aan de wens om staatloosheid
(apatridie) te bestrijden. Het tegengaan van apatridie komt zowel tot uiting
bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (art. 6 lid 1 sub b: het
na drie jaar verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit voor in Nederland
geboren staatlozen door het afleggen van een optieverklaring) als bij het
verliezen van de Nederlandse nationaliteit (art. 14 lid 2: `Geen verlies van
het Nederlanderschap uit welken hoofde ook heeft plaats indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.').
Meervoudige nationaliteit (bipatridie of polypatridie) werd lange tijd als
zeer ongewenst beschouwd. In de wet van 1892 bepaalde artikel 7 in lid 1
en 3 dat het Nederlanderschap verloren gaat door vrijwillige verkrijging van
een andere nationaliteit. Ook de *considerans van de nieuwe Rijkswet gaat
uit van het streven naar een zo beperkt mogelijk aantal gevallen van bipatridie. Zo wordt verwezen naar het Verdrag van Straatsburg (Trb. 1964, 4),
dat het zoveel mogelijk beperken van het aantal gevallen van bipatridie regelt, hetgeen onder andere tot uiting in artikel 9 lid 1 sub b, volgens welke
een naturalisatieverzoek wordt afgewezen indien de naturalisandus niet bereid is al het mogelijke te doen om zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit
te verliezen. Toch staat de bestrijding van de bipatridie haaks op een aantal
andere regels in de nieuwe Rijkswet. Vooral artikel 3 lid 1 opent de deur
naar vele gevallen van bipatridie. Kinderen uit internationaal-gemengde huwelijken zijn bipatride. De gelijke behandeling van man en vrouw verdiende volgens velen echter de voorkeur boven de bestrijding van bipatridie.
Dat was in dezen ook het standpunt van de wetgever.» Ook het optierecht
voor de tweede generatie, dat niet in het wetsontwerp stond, maar op aandrang van de Tweede Kamer alsnog in de wet werd opgenomen, betekende
een uitbreiding van het aantal (potentiële) gevallen van bipatridie. Immers,
degenen die opteren voor de Nederlandse nationaliteit, behouden hun oor-

30 Tweede Kamer, zitting 1981, 16 947 (R 1181), nrs. 3-4, pp. 7-9
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spronkelijke nationaliteit indien deze niet automatisch verloren gaat door de
werking van de buitenlandse nationaliteitswet.
In het kader van het opheffen van verschillen in rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen, wordt vaak gewezen op het positieve effect
dat het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit zou kunnen hebben. Indien het mogelijk zou zijn naast de oorspronkelijke nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, zou men aanspraak kunnen maken op
faciliteiten die alleen openstaan voor Nederlanders, zonder de oorspronkelijke nationaliteit, en de volgens velen daaraan verbonden identiteit, op te
geven. Tot voor kort hield de regering vast aan de onwenselijkheid van bipatridie, onder andere omdat dubbele nationaliteit een onduidelijke situatie
zou scheppen. Inmiddels heeft de regering dit standpunt echter verlaten (zie
hierover paragraaf 2.2.2).

2.2 De wettelijke regels met betrekking tot de nationaliteit
2.2.1 Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit
De Rijkswet op het Nederlanderschap stelt bepalingen omtrent het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit. In de wet worden de drie
manieren waarop de Nederlandse nationaliteit kan worden verkregen, geregeld. In de eerste plaats is dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van rechtswege (artt. 3-5). Deze verkrijging geldt voor:
- kinderen van Nederlanders;
- in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba gevonden kinderen die worden aangemerkt als het kind van een Nederlander, tenzij binnen vijf jaar blijkt dat het kind uitsluitend een vreemde nationaliteit heeft;
- kleinkinderen van een vrouw die ten tijde van de geboorte van een kind
in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba woonde, mits dit
kind van die vrouw, de ouder van het kleinkind, ten tijde van de geboorte eveneens in het Koninkrijk woont;
- minderjarige vreemdelingen die door een Nederlander worden erkend of
gewettigd, en hun kinderen;"
- minderjarigen die in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba
door een Nederlander worden geadopteerd en hun kinderen.
Naast verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van rechtswege bestaat
de mogelijkheid van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door optie
(art. 6). Het opteren geschiedt door het afleggen van een daartoe strekkende
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In het wetsvoorstel, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, wordt
voorgesteld om de automatische verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door erkenning of wettiging te schrappen. De reden daarvoor is dat men oneigenlijke gebruik van
deze regelingen wil voorkomen. In plaats van de automatische verkrijging wordt een optierecht voorgesteld voor minderjarige kinderen die gedurende drie jaar na de erkenning
of wettiging verzorging en opvoeding heeft genoten van de Nederlander door wie hij is
erkend of wiens kind hij door wettiging is geworden (art. 6 lid 1 sub c).
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verklaring tegenover een bevoegd ambtenaar (meestal een ambtenaar van
de gemeente). Opteren voor de Nederlandse nationaliteit is mogelijk voor:
- meerderjarige vreemdelingen die in Nederland, op de Nederlandse
Antillen of op Aruba zijn geboren, daar sedert hun geboorte wonen en
de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt;
- mensen die in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba zijn
geboren, daar minstens drie jaar wonen en de leeftijd van 25 jaar nog
niet hebben bereikt, mits zij sedert de geboorte staatloos zijn.
Voor minderjarigen moet de verklaring worden afgelegd door de wettelijke
vertegenwoordiger. Degenen die opteren voor de Nederlandse nationaliteit,
hoeven, evenmin als personen die door erkenning, wettiging of adoptie de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen, daarbij niet hun oude nationaliteit op
te geven (zie verder hoofdstuk 4).
Ten slotte kan het Nederlanderschap verleend worden (artt. 7-13). Deze
verlening noemt men naturalisatie, en hierom dient door de naturalisandus
te worden verzocht. Volgens artikel 8 van de wet moet aan een aantal eisen
zijn voldaan, wil men zich als vreemdeling tot Nederlander kunnen laten
naturaliseren. Deze eisen zijn:
- De verzoeker moet meerderjarig zijn (lid 1 sub a). Onder meerderjarigheid worden in deze wet personen van 18 jaar of ouder verstaan. Ook
gehuwden zijn meerderjarig (lid 1 sub b).
- Er mag geen bezwaar zijn tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba (lid 1 sub b).
- De verzoeker moet ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan het
verzoek in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba 'woonplaats of werkelijk verblijf hebben gehad' (lid 1 sub c). Deze eis geldt
niet voor oud-Nederlanders en verzoekers die de staat van Nederlands
onderdaan-niet-Nederlander hebben bezeten krachtens de bij Rijkswet
van 14 september 1962, Stb. 358 ingetrokken Wet van 10 februari 1910,
Stb. 55. Ook geldt deze eis niet voor vreemdelingen die drie jaar of langer zijn gehuwd met een Nederlander, of verzoekers die tijdens hun
meerderjarigheid zijn erkend, gewettigd of geadopteerd door een Nederlander (lid 2). Een termijn van twee jaar geldt voor degenen die in totaal
tien jaar in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba hebben
gewoond (lid 3). Een termijn van drie jaar geldt voor de ongehuwde
vreemdeling die ten minste drie jaar in Nederland met een ongehuwde
Nederlander in een duurzame relatie samenleeft (lid 4).32
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In het voorstel van Rijkswet, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, dat op 25 februari 1993 naar de Tweede Kameri's gézonden, wordt overigens het
begrip `woonplaats of werkelijk verblijf' gewijzigd. Men4ient `toelating en hoofdverblijf'
te hebben gehad. Onder `toelating' wordt verstaan: instemming van het bevoegd gezag
met het bestendig verblijf van de vreemdeling in Nederland, op de Nederlandse Antillen
of op Aruba en onder `hoofdverblijf': de plaats waar een persoon zijn feitelijke woonstede
heeft. De reden voor de wijziging is blijkens de memorie van toelichting `het algemeen
principe van het geïntegreerde vreemdelingenbeleid ook voor het nationaliteitsrecht uit te
werken'.
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- De verzoeker moet in de Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse of de
Arubaanse samenleving als ingeburgerd beschouwd kunnen worden. De
normen hiervoor zijn het beschikken over een redelijke kennis van de
Nederlandse taal (of de naast het Nederlands gangbare taal als de verzoeker op de Nederlandse Antillen of Aruba woont) en zich ook overigens
in de Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse of de Arubaanse samenleving hebben doen opnemen (lid 1 sub d).33
Wil een verzoek om naturalisatie worden ingewilligd, dan dient in ieder geval aan de hierboven vermelde eisen te zijn voldaan. Het voldoen aan deze
eisen leidt echter niet automatisch tot inwilliging van het verzoek. In artikel
9 van de wet staan enkele bepalingen op grond waarvan een verzoek om
naturalisatie moet worden afgewezen:
- indien op grond van het gedrag van de verzoeker ernstige vermoedens
bestaan dat hij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden,
de volksgezondheid of de veiligheid van het koninkrijk (lid 1 sub a);
- indien een verzoeker niet het mogelijke heeft gedaan om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen dan wel niet bereid is het mogelijke te
zullen doen om, na de totstandkoming van de naturalisatie, die nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd;34
- indien de verzoeker op wie een van de uitzonderingen van artikel 8 lid 2
van toepassing is, woont in het land waarvan hij onderdaan is.
In de door het ministerie van Justitie opgestelde `Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap' worden deze eisen nader
gespecificeerd?-' Onder het vermoeden dat de vreemdeling gevaar oplevert
voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van Nederland dient te worden verstaan `persoonlijk gedrag dat een
actuele bedreiging vormt voor de openbare orde'. Met betrekking tot de redenen die redelijkerwijs niet verlangd konden worden om afstand te doen
van zijn oorspronkelijke nationaliteit, werd onder andere verwezen naar
vreemdelingen die zich `om begrijpelijke redenen' niet in verbinding wilden
stellen met het land van herkomst. Dat gold bijvoorbeeld voor vluchtelingen. Ook van personen uit bijvoorbeeld Griekenland, Iran, Marokko en Tunesië wordt geen afstand van de oorspronkelijke nationaliteit vereist bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Deze landen accepteren immers
geen verklaring van afstand van hun onderdanen (Heijs, 1988, p. 11). Gevolgen met betrekking tot bezittingen en te verwachten erfenissen in het
buitenland, zoals die voor bijvoorbeeld Turken gelden, zijn volgens de
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Ook deze terminologie is in het voorstel van Rijkswet aangepast. In plaats van een redelijke kennis van de Nederlandse taal dient men te beschikken over een `voor het maatschappelijk verkeer voldoende kennis van de Nederlandse taal'. Welke consequenties dit heeft
voor de feitelijke kennis die men dient te hebben en voor de toetsing daarvan, valt momenteel nog niet aan te geven.
zie echter paragraaf 2.2.2
Deze handleiding is o.a. gepubliceerd in Brinkman (1985).
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handleiding daarentegen als regel geen reden om van de eis van afstand af
te zien. De handleiding geeft wel als voorbeeld voor het afzien van de eis
van afstand het verlies van een pensioen of uitkering als gevolg van het verlies van nationaliteit. Buiten de handleiding om heeft het toenmalige hoofd
van de afdeling nationaliteit en burgerlijke staat gesteld dat, als met bijvoorbeeld een notariële akte kan worden aangetoond dat te verwachten erfenissen of bezittingen gevaar lopen, geen afstand van nationaliteit zou worden
gevraagd.»

2.2.2 Erkenning van de dubbele nationaliteit
Voor zover naturalisatie de laatste jaren in de belangstelling heeft gestaan,
is dat voornamelijk naar aanleiding van de afstandseis geweest. De afstandseis werd door velen als een belangrijk obstakel gezien op weg naar verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. De regering hield tot voor kort echter hieraan vast. Sinds enige jaren is er echter sprake van een verschuiving
in het officiële standpunt en per 1 januari 1992 wordt de afstandseis feitelijk niet meer gesteld. In het momenteel in behandeling zijnde wetsvoorstel
houdende wijziging van de Rijkswet, wordt voorgesteld de afstandseis weg
te laten. Gezien het belang van deze wijziging, ook in het kader van de in
Nederland geldende uitgangspunten ten aanzien van het nationaliteitsrecht,
wordt daarom in deze paragraaf apart aandacht besteed aan het verlaten van
de afstandseis.
In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt het belangrijk geacht
`te bevorderen dat die allochtonen die zich blijvend in Nederland vestigen,
zonder teveel rompslomp en kosten de Nederlandse nationaliteit kunnen
krijgen.'37 Toch stond de regering tot voor kort nog niet sympathiek tegenover het idee om de eis dat bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit
in principe afstand moet worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit, te verlaten. In het regeringsstandpunt naar aanleiding van het WRRrapport `Allochtonenbeleid' stelde de regering dat er `juridisch ernstige bezwaren bestaan tegen de dubbele nationaliteit, omdat dat voor de betrokkenen negatieve gevolgen van publiek- en privaatrechtelijke aard met zich
mee kan brengen.` Op de vraag welke negatieve gevolgen dubbele nationaliteit met zich mee kan brengen39, werden genoemd:
- publiekrechtelijk: het in meer dan een land aan dienstplicht zijn onderworpen;
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Zie `Buitenlanders Bulletin', mei 1988, p. 9. Overigens is de hoofdafdeling Rechtspersonen, nationaliteit en burgerlijke staat sinds 1 maart 1993 gesplitst. De afdeling Nationaliteit is ondergebracht bij de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en
heeft twee onderafdelingen: Nationaliteitsaangelegenhedenen Naturalisatie.

Tweede Kamer, Bijlagen II, 1989-1990, 21 132, nr. 9, p. 43
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privaatrechtelijk: op personen met meer dan een nationaliteit kunnen
verschillende, soms conflicterende rechtsstelsels van toepassing zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het namenrecht (acceptabele voornamen,
verschil in familienaam, naam gehuwde vrouw), het huwelijksrecht (leeftijd, toestemming, echtscheiding) en het erfrecht;
buitenlands beleid: diplomatieke of consulaire bijstand aan een bipatride
Nederlander die in een ander land verblijft, kan niet of nauwelijks worden verleend.40
Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen naar aanleiding van het
regeringsstandpunt werd toegezegd dat het kabinet in het najaar van 1990
een standpunt zou bepalen op basis van een inventarisatie van de argumenten pro en contra meervoudige nationaliteit.` Erkend werd wel dat het
behoud van de oorspronkelijke nationaliteit op zichzelf niet is uitgesloten.
`Er doen zich echter moeilijkheden voor bij het aanleggen van criteria terzake.i42 In de Rijksbegroting 1991 werden concrete maatregelen aangekondigd om naturalisatie te bevorderen: de mogelijkheden om de afstandseis
verder te versoepelen worden onderzocht evenals de mogelijkheden om gerichte voorlichting te geven. Ook de personeelsformatie van de voormalige
onderafdeling Nationaliteit van de hoofdafdeling Rechtspersonen, nationaliteit en burgerlijke staat is uitgebreid om naturalisatieverzoeken vlotter te
kunnen behandelen.43
In de `Notitie betreffende de relatie tussen nationaliteit en positieve actiebeleid' van 16 augustus 1990 verwees de regering nog naar de behandeling
van het voorstel van wet voor de Rijkswet op het Nederlanderschap in
1984, waarin een meerderheid van de leden van de Tweede Kamer van mening was dat dubbele (of meervoudige) nationaliteit zoveel mogelijk moet
worden tegengegaan. `Hoewel men zich terdege bewust was van het feit dat
het bezit van meer dan een nationaliteit, vaak uit emotionele, maar ook uit
praktische overwegingen, door naturalisandi op prijs gesteld kan worden
heeft men de nadelen of bezwaren die aan het hebben van een dubbele
nationaliteit kleven, laten prevaleren.` De conclusie in deze notitie is dan
ook dat dubbele nationaliteit alleen onder individueel bepaalde omstandigheden wordt geaccepteerd. `Bij naturalisatie wordt om die reden de voorwaarde gesteld dat verzoeker al het mogelijke in het werk moet stellen zijn
oorspronkelijke nationaliteit kwijt te raken.'45
Een maand later echter, tijdens de uitgebreide commissievergadering van
de vaste commissie voor het minderhedenbeleid, stelde dezelfde bewindspersoon (de minister van Binnenlandse Zaken): `De kwestie van het in
meer situaties dan nu het geval is, toestaan van het verkrijgen van de dub-

40/41142 Tweede Kamer, 1989-1990, 21 472 en 20 941, nr. 5, p. 11
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Tweede Kamer, 1990-1991, 21 800, nr. 2, hoofdstuk VI, p. 33
44145

Tweede Kamer, 1989-1990, 21 682, nr. 1, p. 6

De Rijkswet op het Nederlanderschap

33

bele nationaliteit, heeft de aandacht van de regering.'46 Verwezen werd
wel naar het Verdrag van Straatsburg, waaraan de regering zich gebonden
achtte.47 Omdat echter een commissie van deskundigen van de Raad van
Europa zich boog over een aanvullend protocol op dit Verdrag, werd gewezen op een mogelijke verruiming van de Nederlandse houding.48 In de commissievergadering werd door de leden Apostolou en Van Es een motie ingediend, waarin de regering verzocht werd `de eis van afstand doen van de
oorspronkelijke nationaliteit in heroverweging te nemen.'49 De bewindspersoon beschouwde de motie als een uiting van een in de Kamer veranderde
opvatting ten aanzien van de afstandseis en beschouwt dat `als een ondersteuning en een positieve prikkel van positieve aard in de komende discussie'.50 Uiteindelijk is deze motie niet in stemming gebracht, omdat een van
de indieners, de heer Apostolou, de door de regering toegezegde nota wilde
afwachten.51
Op 29 en 31 mei 1991 verschenen de nota Rechtspositie en sociale integratie52 en de Notitie meervoudige nationaliteit/kiesrecht voor vreemdelingen53. In het bijzonder in de laatste notitie werd door de regering erkend
dat er de laatste jaren een kentering in het denken over dubbele nationaliteit
heeft plaatsgevonden. `Daaraan zal niet vreemd zijn dat samenleving, administratie en rechter in toenemende mate zijn geconfronteerd met meervoudige nationaliteit en dus gedwongen waren om op de daaruit voortvloeiende
problemen antwoorden te vinden.'-" `Ook kan men zich afvragen of in de
huidige tijd de weging van voor- en nadelen die voor de betrokkenen zelf
uit het bezit van een meervoudige nationaliteit voortvloeien niet aan hem
zelf moeten worden overgelaten, zodat de desbetreffende nadelen niet langer
voor de overheid een argument kunnen vormen om meervoudige nationaliteit tegen te gaan (...).' `Dit proces werd nog versterkt doordat ongeveer
tegelijkertijd in bredere kring het besef begon door te dringen dat het op
ruimere schaal toestaan van meervoudige nationaliteit mogelijk goede diensten zou kunnen bewijzen bij de verwezenlijking van het overheidsstreven
naar integratie en participatie van vreemdelingen in onze samenleving.`
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UCV 48, 17 september 1990, p. 34
De Groot is overigens van mening dat het desbetreffende artikel (art. 9 lid 1 sub b,
RwNed.) zou kunnen vervallen, zonder dat Nederland het Verdrag van Straatsburg (in de
huidige versie) hoeft op te zeggen (zie L. Jordens-Cotran, 1991).

48 Zie hoofdstuk 3 voor een nadere uitwerking van de Raad van Europa en het aanvullend
protocol.
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Op deze wijze introduceerde de regering het voornemen om de eis dat men
in principe afstand moet doen van de oorspronkelijke nationaliteit bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit te laten vallen. 56 De belangrijkste
reden hiervoor was dat het kabinet ernst wilde maken met het verlagen van
de drempel voor naturalisatie en dat het kabinet er niet van overtuigd is
`dat de vereiste mate van gewetensnood adequaat in regelgeving kan worden geformuleerd en met een voldoende mate van objectiviteit kan worden
getoetst.'57
Tijdens de vergadering van de Vaste Commissie voor het minderhedenbeleid op 9 september 1991 werd onder andere gesproken over de Nota
Rechtspositie en sociale integratie en de Notitie meervoudige nationaliteit/
kiesrecht voor vreemdelingen.S8 Het kamerlid Wiebenga diende tijdens die
vergadering een motie in, waarbij werd gepleit voor het afzien van een wijziging van het naturalisatiebeleid voorafgaande aan een wijziging van de
Rijkswet op het Nederlanderschap, waarin het door de regering aangekondigde schrappen van de afstandseis zou worden geregeld. In de motie noemt
hij als voornaamste redenen dat het onderhavige onderzoek naar de motieven om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit op dat moment nog gaande was en het feit dat vooruitgelopen werd op een wetswijziging, waarvoor het parlement en de Raad van State normaal gesproken een
aantal inspraakmogelijkheden hebben. Ook het CDA-kamerlid Soutendijkvan Appeldoorn vond het vooruitlopen op de behandeling van de wet `op
dit moment een stap te ver' gaan.59 Een belangrijk punt in haar betoog luidde dat er een keuzemoment in de gedachtengang van de potentiële naturalisandus moet zijn: `Als ik het goed begrijp, is de staatssecretaris van plan
om nu al elk aangevoerd bezwaar als voldoende te kwalificeren.`
Uiteindelijk werd toch een motie ingediend waarin enerzijds werd voorgesteld om de afstandseis te laten vallen, maar anderzijds het keuzemoment
te behouden. De motie Apostolou/Soutendijk-van Appeldoorn luidde:
'-Overwegende dat de regering voornemens is bij naturalisatie de eis van
afstand van de oorspronkelijke nationaliteit te laten vervallen;
- van mening dat dit voornemen een individueel keuzemoment moet blijven inhouden en derhalve niet per definitie tot meervoudige nationaliteit
hoeft te leiden;
- van mening dat het nodig is dat dit voornemen een wettelijke basis krijgt;
- van oordeel dat het overgangsbeleid gekenmerkt mag worden door een
zekere versoepeling van de huidige afstandseis, waarin ook zorgvuldige
voorlichting aan betrokkenen van de voor- en nadelen van meervoudige
nationaliteit een prominente rol spelen;
- verzoekt de regering op de meest korte termijn met een wetsvoorstel te
komen en gaat over tot de orde van de dag.'61
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Het wetsvoorstel waarin de afstandseis wordt geschrapt, is op 25 februari
1993 naar de Tweede Kamer gestuurd, maar op 1 januari 1992 is het overgangsbeleid reeds in werking getreden. In een circulaire van de staatssecretaris van Justitie, ook gepubliceerd in Het Personeel Statuut van maart
1992, wordt het nieuwe beleid uitgelegd. Tijdens het onderzoek door de
gemeente (zie paragraaf 2.3) zal moeten blijken dat de verzoeker op de
hoogte is van de voor- en nadelen van het eventuele behoud van de oorspronkelijke nationaliteit. Daartoe worden enige vragen in de Staat van inlichtingen opgenomen. `Indien betrokkene na beantwoording van deze vragen aangeeft geen afstand te willen doen, zal dat geen beletsel meer zijn
voor naturalisatie tot Nederlander'.
Ten overvloede zij hier opgemerkt dat deze beleidswijziging alleen geldt
voor degenen die tot op heden afstand moesten en konden doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Voor diegenen die geen afstand konden doen, verandert er niets door deze wijziging. Personen die op grond van de wetgeving in het land waarvan zij de oorspronkelijke nationaliteit bezaten, door
naturalisatie tot Nederlander die nationaliteit automatisch verloren, blijven
dat doen.

2.2.3 Verlies van de Nederlandse nationaliteit
Het verlies van de Nederlandse nationaliteit is geregeld in hoofdstuk 5 van
de Rijkswet op het Nederlanderschap. De voornaamste regel luidt dat geen
verlies van de Nederlandse nationaliteit plaatsheeft, indien staatloosheid
daarvan het gevolg zou zijn. Daarmee heeft de wetgever een garantie ingebouwd, waarmee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die internationale
verdragen op dit punt stellen. Er is momenteel een aantal manieren waarop
men de Nederlandse nationaliteit kan verliezen.
- Het Nederlanderschap gaat verloren indien de familierechtelijke betrekking op grond waarvan men het Nederlanderschap bezit, vervalt. Hierbij
moet men vooral denken aan gevallen als ontkenning van vaderschap.
- Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren door het
vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit, door het afleggen van
een verklaring van afstand, of in geval van dubbele nationaliteit, indien
men gedurende tien jaar woonplaats heeft in het land waar men geboren
is en waarvan men tevens de nationaliteit bezit, tenzij dit gebeurt in
dienst van het Koninkrijk of een internationaal orgaan. Ook verliest men
volgens de regels van de Rijkswet het Nederlanderschap, indien men na
de naturalisatie tot Nederlander niet al het mogelijke doet om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen; dit moet dan wel gebeuren door
middel van een Koninklijk Besluit tot intrekken van de naturalisatie.62
- Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren door erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling of indien de ouders op

62 Ook deze regel is met de beleidswijziging per 1 januari 1992 komen te vervallen.
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een van bovengenoemde wijzen het Nederlanderschap verliezen. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien een van beide ouders het Nederlanderschap behoudt.
Met betrekking tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit is in het
wetsvoorstel houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap
een wijziging van de regelgeving met betrekking tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit aangekondigd.ó3 Er bestaat in dit voorstel een direct
verband tussen het verlaten van de afstandseis bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit en het verlies van de Nederlandse nationaliteit bij verkrijging van een andere nationaliteit. Voorgesteld wordt namelijk om de
Nederlander die een andere nationaliteit verkrijgt, in de toekomst ook de
Nederlandse nationaliteit te laten behouden. De Nederlandse nationaliteit
zou in dat geval alleen verloren gaan door een verklaring van afstand, of,
indien hij of zij een dubbele nationaliteit heeft en gedurende tien jaar buiten
Nederland woont. Indien de Nederlander de nationaliteit van een van de
lidstaten bij het Verdrag van Straatsburg verkrijgt, verliest men overigens
onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit.'

2.3 De naturalisatieprocedure
Volgens artikel 7 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geschiedt naturalisatie bij Koninklijk Besluit (KB). De minister van Justitie is bevoegd naturalisatieverzoeken af te wijzen of aan te houden (art. 9 lid 4). Aanhouding
van een verzoek kan tweemaal zes maanden na de oorspronkelijke termijn
waarin over het verzoek moet worden beslist, gebeuren. Die oorspronkelijke termijn is een jaar (art. 9 lid 3). Indien besloten wordt tot aanhouding of
afwijzing, kan de verzoeker in beroep gaan bij de afdeling Rechtspraak van
de Raad van State.65
De procedure begint met het indienen van een verzoek aan de Koningin
om het Nederlanderschap door naturalisatie te verlenen. Na ontvangst wordt
een ontvangstbevestiging naar de verzoeker gestuurd. Door het ministerie
van Justitie wordt beoordeeld of het verzoek ontvankelijk is. Indien de verzoeker niet meerderjarig is of zijn verblijf (in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba) van te korte duur is, dan wordt het verzoek niet
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Dit wetsvoorstel is op 25 februari 1993 naar de Tweede Kamer gezonden.

Het zou te ver voeren om in dit rapport nader in te gaan op de consequenties van dit
wetsvoorstel voor de beginselen van het Nederlandse nationaliteitsrecht. Wel dient erop
gewezen te worden dat de `band' die men met Nederland heeft, steeds belangrijker wordt
en ten koste gaat van de beginselen van het ius sanguinis.
Sinds 1 juli 1992 is er in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschriftprocedure van kracht. In een hoorzitting kan de naturalisandus die bezwaar heeft
tegen de afwijzing of aanhouding van het verzoek, zijn of haar bezwaren kenbaar maken.
Indien deze bezwaren ongegrond worden verklaard door de bezwaarschriftcommissie, kan
men daarna in beroep gaan bij de Raad van State. Tot op heden is er echter nog bijzonder
weinig gebruik gemaakt van de bezwaarschriftprocedure.
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verder in behandeling genomen, maar in principe direct niet-ontvankelijk
verklaard.
Indien de verzoeker wel aan de eisen voldoet, wordt een acceptgirokaart
ter betaling van het verschuldigde bedrag (f 400) toegezonden. Na betaling
of verlening van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling, op grond
van artikel 3 van het Besluit Naturalisatiegelden, wordt het verzoek voor
advies gestuurd naar de gemeente waar de verzoeker woont.' Ten aanzien
van vreemdelingen die in het buitenland zijn geboren, worden gegevens
omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden opgevraagd bij de Justitiële
Documentatiedienst in Almelo. Voor de verzoekers die in Nederland zijn
geboren, worden deze gegevens opgevraagd bij de rechtbank van het arrondissement waarin de verzoeker geboren is.
In de huidige procedure vraagt het ministerie van Justitie aan de burgemeester advies omtrent het verzoek. Tot 1987 werd door de vreemdelingendienst een `staat van inlichtingen' ingevuld. Dit door het ministerie van
Justitie opgestelde formulier bevatte vragen omtrent de persoonsgegevens,
de gezinssituatie, de verblijfstitel, eventueel gepleegde strafbare feiten, sociale contacten met Nederlanders en kennis van de Nederlandse taal. Vooral omdat de kennis van de Nederlandse taal moest worden getoetst, meende
een meerderheid van de Tweede Kamer dat het beter was het onderzoek
door burgerlijke autoriteiten te laten verrichten (Heijs, 1988, p. 14). Dit
laatste werd door de staatssecretaris van Justitie in 1987 in een circulaire
onderkend.' In de praktijk komt het erop neer dat een ambtenaar van de
geméentesecretarie, afdeling burgerzaken, een gesprek heeft met de vreemdeling en zich door de vreemdelingendienst laat informeren over de verblijfstitel en de gedragingen van de verzoeker. De taaleis is een relatieve
eis. Aan mensen boven de 55 jaar die na hun 50' jaar Nederland zijn binnengekomen en vrouwen van hier verblijvende buitenlandse werknemers,
mogen niet al te hoge eisen worden gesteld.68
Nadat het onderzoek bij de gemeente is voltooid, wordt de ingevulde
staat van inlichtingen teruggestuurd naar het ministerie van Justitie.` De
officier van justitie van het arrondissement waartoe de gemeente, waarin de
verzoeker woont, behoort, wordt door het ministerie om advies gevraagd
indien uit het advies van de gemeente of uit het uittreksel van de rechtbank-
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Per 1 maart 1993 zijn de tarieven gewijzigd. Er geldt een tarief van f 500, per verzoek.
Indien twee partners tegelijk een verzoek indienen, wordt eenmalig dit tarief gerekend,
terwijl medenaturalisaties van minderjarige kinderen kosteloos zijn. Indien het inkomen
van de verzoeker en zijn eventuele partner niet hoger is dan de gezinsuitkering ingevolge
de Algemene Bijstandswet, dan geldt een minimumtarief van f 125.
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De Nederlandse Nationaliteitswetgeving. Editie Schuurman & Jordens, p. 215

69

Met ingang van 1 januari 1992 is de staat van inlichtingen veranderd. Men hoeft geen afstand meer te doen van de oorspronkelijke nationaliteit, maar wel dient men aan te geven
of men op de hoogte is van de consequenties van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit voor de huidige nationaliteit, de gevolgen van een eventuele meervoudige nationaliteit en of men, gelet op de consequenties, toch wil vasthouden aan het verzoek tot naturalisatie.
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gegevens van de Justitiële Documentatiedienst blijkt dat er strafbare feiten
zijn gepleegd. Indien het verzoek voor inwilliging vatbaar is, wordt een ontwerpbesluit gemaakt, met daarin de personalia van een aantal verzoekers.
Dit rapport gaat naar het Kabinet der Koningin. Het KB wordt ondertekend,
waarna de naturalisatie een feit is.
Concluderend kan gesteld worden dat de procedure die geldt ten aanzien
van naturalisatie onder de Wet op het Nederlanderschap op een aantal punten is vereenvoudigd. Het onderzoek door de officier van justitie naar de
kennis van de Nederlandse taal, die onder de oude wet nog regelmatig
plaatsvond, vindt alleen nog plaats indien de verzoeker het niet eens is met
het oordeel van de plaatselijke ambtenaar over die kennis. Verder raadpleegt het ministerie de officier van justitie alleen nog als er strafbare feiten
zijn gepleegd, terwijl de officier van justitie onder de Wet op het Nederlanderschap alle staten van inlichtingen moest beoordelen. Ook de vernieuwde
`staat van inlichtingen', geldend sinds 1987, heeft de procedure vereenvoudigd. In de nieuwe staat is een aantal vragen vervallen en een aantal gewijzigd. Zo wordt tegenwoordig niet meer naar de motieven voor het naturalisatieverzoek gevraagd, terwijl dat voor 1987 wel gebeurde.

3 Nationaliteit in internationaal
perspectief

In het vorige hoofdstuk zijn de regels met betrekking tot verkrijging en
verlies van de Nederlandse nationaliteit beschreven. Het verdient echter
aanbeveling om ook aandacht te besteden aan het begrip nationaliteit vanuit
een internationaal perspectief. Het is namelijk in dat perspectief dat vele
nationaliteitsrechtelijke consequenties duidelijk worden. Daarnaast is het van
belang een aantal internationale, vooral Europese ontwikkelingen te vermelden, die zijdelings betrekking hebben op het begrip nationaliteit. Velen vrezen dat ontwikkelingen op deze terreinen ertoe zullen leiden dat er een
steeds groter verschil ontstaat tussen de onderdanen van deze landen en de
burgers die niet-onderdaan zijn.70 Ook indien de verschillen in rechtspositie
niet groter worden, zal door feitelijke ontwikkelingen het belang van het
hebben van de nationaliteit van een der lidstaten toenemen. Dit zou de naturalisatiegeneigdheid van de burgers-niet-onderdanen kunnen beïnvloeden.

3.1 Apatridie en bipatridie
Naar Nederlands staatsrecht heeft het bezit van de Nederlandse nationaliteit
een belangrijke betekenis. Ook in volkenrechtelijk opzicht heeft het hebben
van de nationaliteit van een bepaald land echter consequenties. Iemand die
een nationaliteit heeft, kan over het algemeen bijvoorbeeld niet worden gedwongen het land waarvan hij of zij de nationaliteit heeft, te verlaten. Daarnaast heeft iemand met de nationaliteit van een bepaald land meestal een
onaantastbaar recht om te allen tijde in dat land terug te keren.
Ieder land heeft in principe de mogelijkheid om zelfstandig de regels te
stellen omtrent nationaliteit. Omdat verschillende landen uiteenlopende regels ten aanzien van nationaliteit hanteren, bestaat de mogelijkheid dat sommige mensen géén en andere meer nationaliteiten hebben. Beide situaties
worden traditioneel als ongewenst beschouwd. Dubbele (bipatridie) of meervoudige nationaliteit (polypatridie) is afhankelijk van de wetgeving van
meer landen. Indien het land van herkomst het bijvoorbeeld wettelijk of
praktisch onmogelijk maakt om afstand te doen van de nationaliteit, beschikt
men, indien men de nationaliteit van een ander land verkrijgt, over een
dubbele nationaliteit.
Apatridie wordt nog steeds als een ongewenst verschijnsel beschouwd.
Via internationale verdragen en wijzigingen in de nationale wetgeving tracht
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men staatloosheid dan ook zoveel mogelijk uit te bannen. Indien individuen
niet over een nationaliteit beschikken, kunnen zij ieder land uitgezet worden. Omdat geen land verplicht is deze mensen op te nemen, kan feitelijke
uitzetting echter juist een groot probleem vormen. Daarnaast hebben staatlozen vaak geen stemrecht, worden zij van veel functies uitgesloten en kunnen zij geen beroep doen op (internationale) rechtsprocedures. In de Nederlandse wet is het voorkómen van apatridie voorzien in artikel 14 lid 2, dat
stelt: `Geen verlies van het Nederlanderschap uit welken hoofde dan ook
heeft plaats indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.'
Over de bipatridie zijn de meningen in de loop der jaren daarentegen gewijzigd, zowel nationaal (paragraaf 2.2.2) als internationaal (paragraaf 3.2).

3.2 De Raad van Europa
Op het gebied van naturalisatie en nationaliteit heeft de Raad van Europa
een aantal activiteiten ontplooid. De enige conventie met betrekking tot nationaliteit is het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag
betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende de militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit
(Trb. 1964, 4). Dit verdrag werd reeds genoemd als een van de verdragen
die hebben geleid tot de totstandkoming van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De nadruk in dit verdrag ligt op de vrijheid van het individu om
de nationaliteit van zijn of haar eigen keuze te verkrijgen (Frowein en Stein,
1987, p. 1736). Hoofdstuk 1 van dit verdrag bepaalt dat indien een onderdaan van een partij vrijwillig de nationaliteit van een andere partij verkrijgt,
hij of zij de oorspronkelijke nationaliteit verliest. Partij bij dit hoofdstuk
zijn Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en België. Hoofdstuk II
stelt dat een onderdaan van twee partijen mag kiezen in welk land hij de
dienstplicht wil vervullen. Naast de hiervoor genoemde landen zijn bij dit
hoofdstuk ook Groot-Brittannië, Ierland en Spanje partij.
Naast dit verdrag heeft de Raad van Europa een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot nationaliteit en naturalisatie. Deze zijn niet dwingend opgelegd, maar de meeste aangesloten staten trachten hiermee, bij de
totstandkoming van regelgeving, toch rekening te houden. Twee aanbevelingen zijn voor dit onderzoek het meest belangrijk. De aanbeveling van de
Raadgevende Vergadering van 13 januari 1984, nr. 915 (1981) behandelt de
situatie van migranten om economische redenen (de zgn. `gastarbeiders'),
en pleit ervoor mogelijkheden voor naturalisatie voor deze groep migranten
te creëren. Aanbeveling 956 (1982) van 9 november 1982 beveelt hetzelfde
aan voor vrouwen van migranten. Aanbeveling R (84) 9 van de Raad van
Ministers ten slotte, roept op de naturalisatie voor tweede-generatiemigranten op twee manieren eenvoudiger te maken: in de eerste plaats in het migratieland en in de tweede plaats met betrekking tot het herkrijgen van de
oorspronkelijke nationaliteit.
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In het kader van deze regelingen is regelmatig gepleit voor de dubbele nationaliteit. Binnen de Raad van Europa is een `Comité van deskundigen over
meervoudige nationaliteit' bezig om overeenstemming te bereiken over een
verruiming van de verdragsbepalingen van het verdrag van Straatsburg.
Vooral de mogelijkheden van dubbele nationaliteit voor echtgenoten van onderdanen van de lidstaten, hun kinderen en de tweede generatie migranten
zouden moeten worden uitgebreid (Jórdens-Cotran, 1990, p. 87).
Op 7 december 1992 is een tweede protocol aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa, waarin een aantal wijzigingen
van de het verdrag is opgenomen. Vanaf 2 februari 1993 staat dit protocol
open voor ondertekening. Frankrijk en Italië hebben het op die datum reeds
ondertekend. De wijzigingen verruimen de mogelijkheden van de dubbele
nationaliteit. De gronden die worden aangevoerd voor deze verruiming zijn:
- het grote aantal migranten dat zich permanent in de lidstaten van de
Raad van Europa heeft gevestigd en de noodzaak om de integratie van
vooral de tweede generatie door verkrijging van de nationaliteit van de
lidstaat te voltooien;
- het grote aantal internationaal-gemengde huwelijken in de lidstaten en de
noodzaak om de verkrijging van de nationaliteit door een van de partners
te vergemakkelijken en de mogelijkheid te creëren de kinderen de nationaliteit van beide ouders te laten verkrijgen, zodat eenheid van nationaliteit binnen het gezin wordt bevorderd;
- het feit dat behoud van de oorspronkelijke nationaliteit een belangrijke
factor is in het bewerkstelligen van deze doeleinden.`
Dat de ontwikkeling in het denken over dubbele nationaliteit in de Raad
van Europa een soortgelijke is geweest als die in Nederland, wordt nadrukkelijk in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel erkend.'
Overigens kan deze ontwikkeling niet in alle lidstaten van de Raad van
Europa worden geconstateerd. In Zweden leek lange tijd de wens te bestaan
om in Europees verband de dubbele nationaliteit te erkennen. Met het aantreden van een conservatieve regering in de zomer van 1991 is dit standpunt echter verlaten.73 Zweden staat nu, evenals de overige Scandinavische
landen, afwijzend tegenover de dubbele nationaliteit. Deze landen zijn met
Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten, het felst tegen de
dubbele nationaliteit.

3.3 Europese ontwikkelingen
Met betrekking tot migratie voltrekken zich op dit moment zeer grote veranderingen in Europa. Per 1 januari 1993 zijn er formeel geen interne be-
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perkingen meer voor personenverkeer en verkeer van goederen en diensten
tussen de aangesloten landen. Dit betekent dat iedere burger van een EGland zich in ieder ander EG-land zal mogen vestigen. Dit geldt echter niet
voor inwoners met een nationaliteit van een niet-EG-land, waardoor het thema nationaliteit in dit kader van zeer grote betekenis is. Helaas wordt deze
betekenis binnen de EG niet als zodanig erkend. Men houdt zich slechts bezig met de integratie van de EG-landen zelf en niet met de gevolgen voor
inwoners van EG-staten die niet over de nationaliteit van een van die staten
beschikken. `The Community rules on freedom of movement are indeed
aimed at removing all forms of discrimination on nationality, but by gaining
recognition for the status of "citizen of Europe" rather than by naturalization' (Frowein en Stein, 1987, pp. 1800-1801).
Dit betekent dat ieder land zelf de regels moet stellen omtrent de naturalisatie van de ingezetenen die de nationaliteit van het land hebben. Ook met
betrekking tot de regels die gesteld worden met betrekking tot het toelatingsbeleid van vreemdelingen, worden in de verschillende landen andere
regels gesteld. Zo heeft Frankrijk een zeer uitgebreide visumplicht, terwijl
het visumbeleid van Duitsland en de Benelux-landen met elkaar in overeenstemming is gebracht.
Dit alles heeft nogal wat consequenties voor de rechtspositie van ingezetenen van EG-landen die niet over de nationaliteit van de desbetreffende
landen beschikken. In de eerste plaats zijn zij in een aantal landen aan een
visumplicht gebonden; in de tweede plaats kunnen zij zich niet zo gemakkelijk in een ander EG-land vestigen als inwoners die over de nationaliteit
van een EG-land beschikken. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben,
indien een bedrijf de vestigingsplaats in een ander EG-land kiest. In dat geval zullen wel de EG-onderdanen mee kunnen verhuizen, maar degenen die
niet over zo'n nationaliteit beschikken, zullen moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor `derde-landers' van het betreffende land. Dit zal in
veel gevallen een feitelijke verhuizing naar een ander land onmogelijk maken. Daarnaast geldt dat de verschillende landen ten aanzien van diverse
groepen vreemdelingen een visumplicht hanteren. Dat geldt vooral voor inwoners van ex-koloniën. Na het wegvallen van de controle aan de landsgrenzen, is toezicht op deze specifieke groepen visumplichtigen niet meer
mogelijk, indien zij in een EG-land binnenkomen, waar geen visum verplicht is.
Het verbeteren van de rechtspositie van vreemdelingen in Nederland zal
bij het bestrijden van achterstelling niet helpen, zolang op dit terrein geen
overeenstemming bestaat tussen de EG-landen. Ook met betrekking tot
eventuele visum- en identificatieplichten in de verschillende landen bestaan
ongelijke verhoudingen in het Europa van na 1992. Omdat de binnengrenzen verdwijnen, zal alleen nog controle mogelijk zijn aan de buitengrenzen
(waaronder ook luchthavens als Schiphol gerekend moeten worden). Daarnaast zal het binnenlands toezicht zodanig geïntensiveerd moeten worden dat
daarmee het wegvallen van de grenscontrole op ongewenste vreemdelingen
opgevangen kan worden (Lewin, 1989, p. 211).
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Deze vraag speelt niet alleen voor de Nederlandse wetgever een rol, maar
heeft ook internationale consequenties. Voor ieder van de EG-landen geldt
immers dat, als een vreemdeling in een van de EG-landen is toegelaten, hij
of zij dan, zonder controle, door de hele EG kan reizen.
De ontwikkelingen in de EG leiden ertoe dat het hebben van de nationaliteit van een der lidstaten steeds belangrijker wordt. Ook in het kader van
het Verdrag van Schengen en het ondertekenen van een akkoord tussen de
EG en de landen van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) tot instelling van een Europese Economische Ruimte (EER) op 2 mei 1992 moet echter worden gedacht aan een toenemend belang van de nationaliteit van een
Europees land. Vele van deze ontwikkelingen zijn nog in volle gang en het
is hier niet de meest aangewezen plaats om uitgebreid op de huidige stand
van zaken in te gaan, terwijl die zich elk moment kan wijzigen.
Een beschrijving van de stand van zaken wordt onder andere gegeven door
Boeles (1992). Zijn conclusie naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen
luidt: `Een scheiding tussen bevoorrechte Westeuropeanen en de anderen
kondigt zich aan. Het gebied, waarbinnen voor onderdanen van de betrokken landen vrij verkeer van economisch actieven bestaat, breidt zich uit naar
de Europese Economische Ruimte, gevormd door de landen van de EG en
de EVA. Een aantal van de EVA-landen heeft al belangstelling voor een
EG-lidmaatschap getoond. Voor de personen van onderdanen van derde landen ten opzichte van de EER staat de in de verdragen van Schengen en Dublin gevolgde aanpak centraal. De ruimte die overblijft om in het nationale
recht van de aangesloten staten aan een eigen migratierecht vast te houden
wordt geleidelijkaan minder' (p. 83).
In ieder geval kan worden geconcludeerd dat het hebben van de nationaliteit van een van de lidstaten, of in breder verband, van een Europees land,
steeds belangrijker wordt. Het nader bestuderen van de verkrijging van de
nationaliteit van een van die landen wordt daardoor gerechtvaardigd. Dit
verklaart mogelijk een deel van de aandacht die momenteel in Nederland,
maar ook in andere landen in Europa aan het verschijnsel naturalisatie
wordt besteed.

3.4 Europees burgerschap
In paragraaf 3.3 is gesproken over Europese ontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn op het onderscheid tussen burgers van Europese, in het bijzonder EG-landen, en de 'derde-landers'. De ontwikkelingen op deze terreinen
zijn nog volop gaande, zodat geen definitieve uitspraken over de uitkomsten
kunnen worden gedaan. Datzelfde geldt voor de formalisatie van het begrip
`burgerschap van de Unie', dat is geïntroduceerd in het Verdrag van Maas-
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tricht, ook wel Unie-Verdrag genoemd (de artikelen 8 tot en met 8E).74
Volgens dit verdrag wordt het burgerschap van de Unie toegekend aan die
personen die de nationaliteit van een der lidstaten hebben (Bleeker, 1993,
p. 268). Het vaststellen van regels voor de toekenning van die nationaliteit
blijft overigens behoren tot de competentie van de individuele staten. Het
bezit van het burgerschap van de Unie heeft een aantal consequenties:
- iedere Unie-burger heeft het recht om vrij te reizen op het grondgebied
van de lidstaten en daar te verblijven onder voorbehoud van het Verdrag
en de uitvoeringsbepalingen;

- de Unie-burger krijgt in de lidstaat waar hij of zij verblijft, actief en
passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en bij de verkiezingen
voor het Europees parlement;
- de Unie-burger kan zich in derde landen wenden tot de diplomatieke kanalen van andere lidstaten indien de lidstaat, waarvan hij of zij onderdaan is, daar niet is vertegenwoordigd;
- de Unie-burger krijgt het recht zich te wenden tot het Europees Parlement of de Europese Ombudsman. Deze mogelijkheid bestaat overigens
voor een ieder die verblijf houdt op het grondgebied van een van de lidstaten.
Ook in het Europees Verdrag wordt dus een formele tweedeling gemaakt
tussen burgers die de nationaliteit van een van de lidstaten hebben en de
`derde-landers'. Evenals de eerder besproken ontwikkelingen zou de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht het belang van het hebben van
de nationaliteit van een der lidstaten kunnen doen toenemen.
Tegelijkertijd zijn er binnen de lidstaten ontwikkelingen gaande die wijzen op een afnemend belang van het hebben van de nationaliteit van een
specifieke lidstaat (zie De Groot, 1993). Het zou in dit hoofdstuk echter te
ver voeren om daar nader op in te gaan.

74

Op het moment dat deze tekst werd afgesloten, had men in Denemarken zojuist, via een
referendum, ingestemd met het aangepaste Verdrag van Maastricht, waarbij een uitzondering was gemaakt voor het Europees burgerschap, en had in Groot-Brittannië het Lagerhuis in eerste instantie ingestemd met het verdrag.

4 Gebruik van optieregelingen

In dit rapport ligt de nadruk op verkrijging van de Nederlandse nationaliteit
door middel van naturalisatie. Er bestaat echter een aantal optieregelingen
op grond waarvan verkrijging van de Nederlandse nationaliteit mogelijk is.
De betrekkelijk geringe aandacht voor het verkrijgen van die nationaliteit
door middel van het uitbrengen van een `daartoe strekkende verklaring' (art.
6 lid 1 RwNed.) is te verklaren door de betrekkelijk geringe rol die de optie
op dit moment speelt in het totaal aantal verkrijgingen van de Nederlandse
nationaliteit. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de optieregelingen die
momenteel in de Nederlandse nationaliteitswetgeving zijn opgenomen en het
gebruik ervan. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden voor
tweede-generatiemigranten van Marokkaanse en Turkse herkomst om door
middel van het uitoefenen van een optierecht de Nederlandse nationaliteit te
verkrijgen. De aantallen (potentiële) optanten van Kaapverdiaanse en Tunesische herkomst zijn te gering om uitspraken over te doen. Waar mogelijk
worden wel vergelijkingen met andere wervingslanden gemaakt.

4.1 Bestaande optieregelingen
Het optierecht vormt een tussenweg tussen het verkrijgen vab de Nederlandse nationaliteit van rechtswege en naturalisatie (De Groot, 1989, p. 216).
Bij het optierecht zoals dat nu in Nederland bestaat, worden formele eisen
gesteld, maar indien een persoon daaraan voldoet, is het geheel aan de optiegerechtigde om te beslissen of hij/zij al dan niet voor de Nederlandse nationaliteit kiest. Er wordt niet getoetst op niet-objectiveerbare criteria als
het beheersen van de taal of een bepaalde mate van inburgering. Overigens
is het wel mogelijk niet-objectieve voorwaarden aan een optierecht te verbinden, zoals bij de door de regering gesuggereerde optieregeling voor personen die langer dan 15 jaar in Nederland verblijven. Aan dat optierecht
zou volgens het voorstel de voorwaarde worden verbonden dat geen bezwaar
mag bestaan tegen verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd.75 Deze procedure zou, door de gestelde voorwaarden, in plaats van een optierecht dan
ook een versoepelde naturalisatieprocedure genoemd kunnen worden.`

75

Tweede Kamer, 1990-1990, 21 971, nr. 14, p. 11

76

De voorwaarde dat geen bezwaar mag bestaan tegen verblijf voor onbepaalde tijd is ook
een van de voorwaarden voor naturalisatie. Na vijftien jaar verblijf in Nederland mag een
zekere mate van taalbeheersing en inburgering worden verondersteld, zodat de eisen voor
deze optieregeling feitelijk dezelfde zijn als die voor naturalisatie. De inburgering en de
taalbeheersing zouden alleen niet worden getoetst.
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Het feit dat bij naturalisatie niet-objectieve criteria worden gesteld en bij
optie niet, leidt ertoe dat voor verschillende groepen personen verschillende
regimes gelden. Bij het invoeren van een aan niet-objectieve voorwaarden
gebonden optierecht zou daarbij nog een derde categorie ontstaan, die qua
criteria tussen het onvoorwaardelijke optierecht en de naturalisatieprocedure
in staat.
Volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap komt het optierecht permanent toe aan een aantal categorieën personen.
- Personen die in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba zijn
geboren en daar sinds hun geboorte hun woonplaats of werkelijk verblijf
hebben en meerderjarig zijn, maar de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt." Doel van deze regeling is het vereenvoudigen van het verkrijgen van het Nederlanderschap voor in Nederland geboren kinderen
van immigranten, de zogenaamde tweede generatie. Deze regeling is in
artikel 6 lid 1 sub a RwNed neergelegd.
- Personen die in Nederland, op de Nederlandse Antillen of op Aruba zijn
geboren, daar minstens drie jaar hebben gewoond en de leeftijd van 25
jaar nog niet hebben bereikt, mits zij sedert hun geboorte staatloos zijn
(art. 6 lid 1 sub b RwNed.).
Daarnaast bestaan twee overgangsregelingen, op grond waarvan bepaalde
personen gebruik konden of kunnen maken van het optierecht om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen of te herkrijgen.
- Een regeling waarvan in de periode 1985-1987 gebruik kon worden gemaakt (art. 27 RwNed.). Deze gold voor kinderen van vrouwen die de
Nederlandse nationaliteit bezaten ten tijde van het uitbrengen van de optie. Ook kinderen van vrouwen die als Nederlandse zijn overleden voordat de optie werd uitgebracht, konden van de optieregeling gebruik maken. De kinderen moesten op 1 januari 1985 jonger zijn dan 21 jaar en
niet gehuwd zijn (geweest). Kinderen tussen 18 en 21 jaar konden zelf
de verklaring afleggen; voor kinderen onder de 18 diende dat door de
moeder of, indien zij was overleden, door de wettelijke vertegenwoordiger te geschieden. De ratio van deze regeling is gelegen in de gelijkstelling van man en vrouw in het nationaliteitsrecht bij de invoering van de
RwNed. Vóór 1985 verkreeg een kind bij geboorte de nationaliteit van
de vader. Vanaf 1985 verkrijgen kinderen zowel de nationaliteit van de
vader als die van de moeder. Omdat dit ongelijkheid tussen kinderen die
voor en die na 1985 werden geboren, met zich mee zou brengen, werd
deze overgangsregeling in het leven geroepen.
- Vrouwen die hun Nederlandse nationaliteit door of in verband met een
huwelijk hebben verloren (art. 28 RwNed.). Voorwaarden voor dit optierecht zijn dat het huwelijk voor 1985 gesloten is en dat het huwelijk inmiddels ontbonden is. De verklaring moet binnen een jaar nadat de ont-

77 Meerderjarig is een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, of voordien in het
huwelijk is getreden (art. 1 sub b RwNed.).
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binding van het huwelijk heeft plaatsgevonden of nadat zij van die ontbinding kennis had kunnen nemen, worden afgelegd.
Voor dit rapport zijn vooral de regelingen op grond van artikel 6 lid 1 sub
a en artikel 27 RwNed. van belang. De eerste regeling geldt voor in Nederland geboren tweede-generatie-immigranten, de tweede regeling voor kinderen van internationaal-gemengde huwelijken, waarbij de moeder over de
Nederlandse nationaliteit beschikte. Van deze beide regelingen is ook het
meest gebruik gemaakt. Van de 2215 Turken en 1160 Marokkanen die in
de periode 1985-1990 gebruik hebben gemaakt van optieregelingen, waren
er ongeveer 10 personen die gebruik van een andere dan deze beide regelingen hebben gemaakt.78

4.2 Het cijfermateriaal79
Met behulp van door het CBS verzamelde gegevens, die in de `Statistiek
van de Autochtone en Allochtone bevolking in Nederland' zijn opgenomen,
is het enigszins mogelijk te bepalen in welke mate in het verleden gebruik
is gemaakt en in welke mate in de toekomst gebruik kan worden gemaakt
van de verschillende wijzen van verkrijging van het Nederlanderschap.80
In het bestand van het CBS is van iedere persoon een aantal gegevens
opgenomen die het mogelijk maken de betrokken groeperingen nader te
specificeren. Voor dit hoofdstuk zijn vooral de gegevens met betrekking tot
het geboorteland en de nationaliteit van de persoon, het geboorteland van
de vader en het geboorteland van de moeder van belang. Daarnaast zou echter nog een aantal gegevens noodzakelijk zijn om precies aan te kunnen geven hoeveel personen voor een bepaalde regeling in aanmerking komen.
Voor gebruik van artikel 27 RwNed. is het noodzakelijk dat de moeder
de Nederlandse nationaliteit heeft. Van de moeders is echter alleen het geboorteland bekend en niet de nationaliteit. Door het hanteren van inhoudelijke argumenten is het echter mogelijk om een indicatie te geven van het gebruik van deze regeling door personen die daarvoor in aanmerking kwamen.
Verder mochten personen die gebruik wilden maken van deze regeling, niet
gehuwd zijn (geweest). Uit gegevens van het CBS blijkt dat per 1 januari
1990 het percentage gehuwden onder Turken tussen 15 en 20 jaar 26% bedraagt en onder Marokkanen 8% (CBS, 1991, tabel 2). Van personen van
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De optieregeling waarvan in deze gevallen waarschijnlijk gebruik is gemaakt, is het overgangsartikel 28 RwNed., volgens welke vrouwen die door een huwelijk de Nederlandse
nationaliteit hebben verloren, deze na ontbinding van het huwelijk kunnen terugkrijgen
met terugwerkende kracht tot op de dag van het huwelijk. De andere optieregeling naast
die van artikel 6 lid 1 sub a, en de overgangsartikelen 27 en 28, te weten artikel 6 lid 1
sub b, wordt hier waarschijnlijk niet bedoeld, omdat deze optieregeling alleen voor staatlozen geldt.

De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens zijn op deels gepubliceerde, deels ongepubliceerde gegevens van het CBS gebaseerd.
80 zie Prins (1991a) voor een artikel over dit bestand
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20 en 21 jaar zijn deze gegevens niet bekend, maar verondersteld mag worden dat ook onder deze groep een aanzienlijk aantal personen gehuwd is. In
de hieronder gepresenteerde berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de potentiële optanten tussen 1985 en 1987 niet gehuwd waren. Door deze aanname is het aantal daadwerkelijke potentiële optanten kleiner dan het aantal
gepresenteerde potentiële optanten en het percentage daadwerkelijke opties
is in werkelijkheid dus hoger.
Voor gebruik van het optierecht op grond van artikel 6 lid 1 sub a moet
de jongere die in Nederland is geboren, ook sedert de geboorte woonplaats
of werkelijk verblijf in Nederland hebben gehad. Het bepalen van de pendelmigratie is noodzakelijk om na te kunnen gaan welk percentage van de
niet-Nederlanders tussen 18 en 25 jaar sedert de geboorte in Nederland een
woon- of werkelijk verblijf heeft gehad. Immers, personen die niet hun
woonplaats of werkelijk verblijf in Nederland hebben gehad, komen, ook al
zijn zij in Nederland geboren, niet voor een optieregeling op grond van artikel 6 lid 1 sub a in aanmerking. De Beer e.a. (1991, pp. 38-49) hebben in
hun analyse van gezinsherenigende, gezinsvormende en retourmigratie van
Turken en Marokkanen aandacht besteed aan de pendelmigratie. Zij komen
tot de conclusie dat 28% van de Turken onder de 21 jaar die immigreerden,
al eens eerder in Nederland heeft gewoond. Voor Marokkanen van die leeftijd ligt dat op 15%. Naborn (1992) komt op grond van een dossierstudie
op 18% Turken en 8% Marokkanen die al eens eerder in Nederland woonden, voordat zij nu immigreerden. Het is overigens niet zo dat al deze personen niet voor een optierecht in aanmerking komen. Er bestaat namelijk
nogal wat discussie omtrent de invulling van het begrip woonplaats of werkelijk verblijf.`
Ondanks het feit dat de gegevens dus niet helemaal volledig zijn, kan
toch een aantal uitspraken gedaan worden omtrent het gebruik van de hier
besproken optieregelingen. Dit zijn dus steeds slechts indicaties van de
daadwerkelijke aantallen potentiële optanten. De absolute aantallen opties
zijn wel precies bekend.'

4.3 Gebruik van de regelingen
4.3.1 In Nederland'-geboren Turken en Marokkanen (art. 6 lid 1 sub a
RwNed.)
Momenteel is zowel de groep Nederlandse ingezetenen van Turkse als van
Marokkaanse herkomst vrij homogeen van samenstelling. Op 1 januari
1990 woonden in totaal 207.001 personen van Turkse herkomst in Neder-

81

82

Zie onder andere De Groot, Personen- en familierecht, aantekeningen 1 en 3a t.a.v. artikel 6 RwNed. Zie ook noot 32.
Deze gegevens worden jaarlijks in de Maandstatistiek voor de bevolking gegeven.
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Figuur 2: Aantal Turken en Marokkanen dat in Nederland is geboren en de leeftijd
van 18 jaar bereikt
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land.83 Van deze personen zijn er 132.858 in Turkije geboren, zijn beide
ouders in Turkije geboren en zij hebben de Turkse nationaliteit. Van de in
totaal 168.637 personen van Marokkaanse herkomst in Nederland zijn
105.071 personen in Marokko geboren, zijn beide ouders in Marokko geboren en zij hebben de Marokkaanse nationaliteit (zie Prins, 1991b). In de
nabije toekomst is echter een duidelijke verschuiving in die samenstelling te
verwachten. Een steeds groter aantal personen van Turkse of Marokkaanse
herkomst wordt in Nederland geboren (zie figuur 2).
Dit toenemend aantal personen dat in Nederland wordt geboren, zal in
de toekomst zeker invloed hebben op de wijze waarop de Nederlandse nationaliteit kan worden verkregen. Het is namelijk juist deze groep die een beroep kan doen op artikel 6 lid 1 sub a. Het lijkt erop dat ook op vrij grote
schaal van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Het absolute aantal
in Nederland geboren Turken en Marokkanen dat gebruik maakt van de regeling, dient dan verklaard te worden uit het (nu nog) geringe absolute aantal personen dat van de regeling gebruik kan maken.

83 In dit hoofdstuk wordt de terminologie van het CBS aangehouden. Iemand is bijvoorbeeld
van Turkse origine, als deze persoon de Turkse nationaliteit heeft of zelf in Turkije is geboren, of als een van beide ouders in Turkije is geboren.
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Deze conclusie stemt overeen met de stelling die Groenendijk in 1988 poneerde, dat het keuzerecht voor de Nederlandse nationaliteit voor in Nederland geboren kinderen van migranten pas in 1993 zijn vruchten zal gaan afwerpen, omdat dan de vanaf 1975 in Nederland geboren Turken en Marokkanen 18 jaar worden (Groenendijk, 1988, p. 35). Het jaar 1975 wordt vaak
genoemd als het begin van de (primaire) gezinshereniging van migranten
uit de landen rondom de Middellandse Zee (zie bv. Aalberts, 1985).
Een schatting van het percentage optanten van het totaal aantal potentiële
optanten is gemaakt aan de hand van een vrij grove methode. Uitgegaan is
van de bevolking van Turkse en van Marokkaanse nationaliteit tussen 0 en
29 jaar op 1 januari 1990. Per kalenderjaar is vervolgens een telling gemaakt van het aantal personen dat in dat jaar van de optieregeling gebruik
zou hebben kunnen maken; voor het jaar 1985 zijn dat bijvoorbeeld personen die op 1 januari 1990 tussen de 23 en 29 jaar zijn. Daarop is het aantal
opties in 1985 gepercenteerd. Een overzicht van de jaren 1985 tot en met
1991 is in tabel 1 gegeven.` Het blijkt dat vooral bij personen van Marokkaanse herkomst een duidelijke groei zichtbaar is in het percentage opties.
Dat dit percentage bij personen van Turkse herkomst een stuk lager ligt,
kan mogelijk door twee factoren verklaard worden. In de eerste plaats is
het aantal pendelmigranten bij Turken hoger dan bij Marokkanen. Hierdoor
wordt het aantal personen dat gebruik kan maken van het optierecht kleiner.
In de tweede plaats hebben in het bijzonder Turkse jongens problemen met
de dienstplicht, die in twee landen moet worden vervuld. Bij het verkrijgen
van de Nederlandse nationaliteit door middel van een optieregeling blijft
namelijk de oorspronkelijke nationaliteit behouden en zou in twee landen de
dienstplicht moeten worden vervuld.
Op grond van deze gegevens kan worden gesteld dat het aantal optanten
van Turkse en van Marokkaanse herkomst vrij aanzienlijk is en duidelijk
hoger ligt dan de percentages naturalisandi uit deze twee groepen. In de
toekomst kan een veel groter absoluut aantal optanten worden verwacht.
Voor het jaar 2008 is bijvoorbeeld berekend dat er 25.366 Marokkanen en
30.226 Turken in de optiegerechtigde leeftijd zijn.
Voor een vergelijking met optanten uit andere landen komt eigenlijk
alleen Italië in aanmerking, omdat voor de andere wervingslanden absoluut
gezien bijzonder weinig personen voor gebruik van dit optierecht in aanmerking komen. Voor optanten uit Italië is een dalende trend waarneembaar,
van 14% optanten in 1985 tot 1 % in de laatste twee jaar. Als verklaring
voor dit lage percentage kan worden aangevoerd dat Italianen als burgers
van de EG waarschijnlijk minder behoefte hebben aan de nationaliteit van
een EG-land dan bijvoorbeeld Turken of Marokkanen. Door een toenemende integratie van de EG kan de geneigdheid om te opteren voor de Nederlandse nationaliteit voor deze groep zelfs nog afnemen, terwijl deze voor
personen met de nationaliteit van een niet-EG-land daardoor juist toeneemt.

94 zie bijlage 3 voor een technische uitleg
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Tabel 1: Aantallen potentiële optanten en opties op grond van artikel 6 lid 1 sub a RwNed.,
personen tussen 18 en 24 jaar, per 1 januari 1990
jaar

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

potentiële optanten

aantal opties

Turk.

Mar.

Turk.

Mar.

170
234
317
468
844
1273
1920

43
45
63
80
139
235
393

26
45
36
35
90
195
365

0
0
12
8
26
72
129

percentage
Turk.

15
19
11
7
11
15
19

Mar.

0
0
19
10
19
31
33

4.3.2 Kinderen uit internationaal-gemengde huwelijken (art. 27 RwNed.)
Zoals eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven, is de optieregeling voor
kinderen van internationaal-gemengde huwelijken een overgangsregeling geweest, waarvan tussen 1985 en 1988 gebruik kon worden gemaakt. Het behandelen van het gebruik van deze regeling in dit hoofdstuk dient dus voornamelijk om aan te geven in welke mate in het verleden gebruik van deze
regeling is gemaakt; voor ontwikkelingen in de toekomst dient voornamelijk
gekeken te worden naar het gebruik van het optierecht op grond van artikel
6 lid 1 sub a RwNed. Een eerste blik op de aantallen personen die gebruik
van deze regeling hebben gemaakt, doet vermoeden dat sommige groepen
veel meer gebruik van de regeling hebben gemaakt dan andere. Zo hebben
`slechts' 1452 personen van Turkse en 913 van Marokkaanse herkomst gebruik gemaakt van de regeling, terwijl maar liefst 4259 personen met een
in Nederland geboren moeder en een Italiaanse vader van de regeling gebruik maakten. De materie wordt gecompliceerd door het feit dat in het bestand van het CBS alleen het geboorteland van de moeder bekend is en niet
de nationaliteit. Indien de moeder wel in Nederland is geboren, maar niet
over de Nederlandse nationaliteit beschikt, is optie voor haar kinderen op
grond van artikel 27 RwNed. niet mogelijk.
Analyse van de cijfers maakt in ieder geval duidelijk dat internationaalgemengde huwelijken juist onder Turken en Marokkanen weinig voorkomen. In 1990 waren er in Nederland 301 kinderen met de Turkse nationaliteit en een moeder die in Nederland was geboren, in de leeftijdscategorie 5
tot 26 jaar (de leeftijdscategorie van de personen die in de jaren 1985-1987
gebruik van de regeling op grond van artikel 27 RwNed. konden maken).
Voor personen van Marokkaanse en Italiaanse herkomst waren die aantallen
respectievelijk 141 en 2897. Het moge duidelijk zijn dat het bekijken van
alleen de aantallen optanten niet voldoende is.
Uit figuur 2 blijkt echter dat pas vanaf 1990 het aantal in Nederland geboren kinderen ouder dan 18 jaar en van Turkse en Marokkaanse herkomst
begint te stijgen. Het aantal kinderen dat in Nederland geboren is uit een in
Nederland geboren moeder van Turkse of Marokkaanse herkomst, de zoge-
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Tabel 2: Percentages optanten op grond van artikel 27 RwNed.
wervingsland

%

Turkije
Marokko
Italië
Kaapverdië
Joegoslavië
Griekenland
Spanje
Portugal

83
88
60
99
86
89
78
91

naamde derde generatie, was daarom in de periode 1985-1987 nog bijzonder
klein. Het grootste deel van de in Nederland geboren moeders van kinderen
met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit, waren daarom moeders van
Nederlandse afkomst en met de Nederlandse nationaliteit. De kinderen zijn
in dat geval uit internationaal-gemengde huwelijken geboren en konden gebruik maken van het optierecht op grond van artikel 27 RwNed. Onder die
veronderstelling kunnen wij het percentage gerealiseerde opties berekenen
door het aantal opties in de jaren 1985-1987 te delen door het aantal in Nederland wonende Turkse respectievelijk Marokkaanse kinderen van moeders
die over de Nederlandse nationaliteit beschikken plus het aantal gerealiseerde opties. De percentages voor de verschillende wervingslanden zijn weergegeven in tabel 2.
Het gebruik dat van de optieregeling is gemaakt, is blijkens deze
percentages onder alle groepen erg hoog, ook onder personen van Turkse
en Marokkaanse herkomst. Nogmaals willen wij hier echter aangeven dat
deze percentages als indicatie moeten worden beschouwd, omdat niet kan
worden achterhaald hoeveel personen in de periode 1985-1987 voor de
optieregeling in aanmerking kwamen.

4.4 Conclusie
Het gebruik van optieregelingen op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap door personen van Turkse en Marokkaanse herkomst is niet
lager dan dat van personen uit de andere wervingslanden. Omdat het aantal
internationaal-gemengde huwelijken tussen personen uit deze landen en Nederlanders echter gering was en omdat kinderen die in Nederland zijn geboren, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, is het absolute aantal
optanten echter nog gering. In de toekomst zal echter, door het toenemend
aantal personen dat de optiegerechtigde leeftijd bereikt, het aantal opties op
grond van artikel 6 lid 1 sub a RwNed. drastisch toenemen. Ook een grotere bekendheid met de mogelijkheid van optie en een grotere acceptatie van
het bezit van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot een steeds groter
aantal opties.

5 Methodische verantwoording

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête. Deze onderzoekmethode is uitermate geschikt voor het ondervragen van een groot aantal
personen en het kwantificeren van de uitkomsten. Indien volstaan zou worden met het ondervragen van een beperkt aantal respondenten, zoals de
sleutelinformanten met wie in de oriënterende fase van het onderzoek is gesproken, dan bestaat de kans dat deze personen een mening geven die niet
voor de hele groep geldt. Ook zijn de uitspraken bij zo'n beperkte opzet
niet te kwantificeren, maar kunnen alleen een indicatieve rol spelen. De gesprekken die gevoerd zijn met sleutelinformanten, zijn dan ook vooral gebruikt om de enquête op te zetten.
Aan het gebruik van een enquête als methode van onderzoek kleven echter bezwaren. Bij een enquête bestaat het gevaar dat een specifieke groep,
om welke reden dan ook, niet aan een enquête mee kan of wil werken. In
het naturalisatie-onderzoek zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan personen die wel zijn genaturaliseerd, maar daar niet voor uit willen komen en
daarom niet meewerken aan het onderzoek.
Het doel van dit hoofdstuk is, gezien bovenstaande opmerkingen, dan
ook tweeledig. In de eerste plaats zal worden beschreven hoe het onderzoek
is opgezet en uitgevoerd. Daarbij worden de in de opzetfase gemaakte keuzes aangegeven en beargumenteerd. Ook zal een feitelijke beschrijving van
de opzet en de uitvoering van het onderzoek worden gegeven. In de tweede
plaats dient te worden aangegeven in welke mate de uitkomsten van het onderzoek generaliseerbaar zijn. Die generaliseerbaarheid is afhankelijk van
de vraag of de steekproef een afspiegeling vormt van de totale populatie en
van de vraag of er een systematische uitval van bepaalde groepen respondenten is geweest (waardoor de respondenten geen afspiegeling meer vormen van de totale populatie).

5.1 De steekproef
Bij de voor dit onderzoek gehouden interviews zijn vier bevolkingsgroepen
onderscheiden. In de eerste plaats zijn dat de twee grootste groepen allochtonen in Nederland, Turken en Marokkanen. In ieder geval tot 1989 maakten deze groepen relatief veel minder gebruik van de mogelijkheid om door
middel van een naturalisatieprocedure de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen dan vele andere groepen. Ter vergelijking zijn twee andere groepen
in het onderzoek betrokken, die ook onder het minderhedenbeleid vallen:
Tunesiërs en Kaapverdianen. De Tunesiërs zijn als vergelijkingsgroep gekozen, omdat verondersteld wordt dat deze groep qua religie en culturele ach-
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tergrond enigszins vergelijkbaar met Marokkanen is, terwijl zij toch relatief
veel vaker gebruik maakt van de mogelijkheid om door middel van de naturalisatieprocedure de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Kaapverdianen
zijn in het onderzoek betrokken, omdat zij in zeer grote mate gebruik maken van deze mogelijkheid.
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is bij de interviews gekozen voor een opzet, waarbij van elk van de onderscheiden groepen de
helft van de respondenten de Nederlandse nationaliteit heeft en de andere
helft niet. Daardoor ontstaat een disproportioneel gestratificeerde steekproef; dit is een steekproef waarin een deelpopulatie veel sterker is vertegenwoordigd dan een andere. Bij de Turken, Marokkanen en Tunesiërs zijn
de genaturaliseerden sterk oververtegenwoordigd, bij de Kaapverdianen
juist de niet-genaturaliseerden, omdat in die groep juist het merendeel, ongeveer 80%, is genaturaliseerd. Deze scheve verdeling maakt dat geen uitspraken over `de' populatie uit een bepaald herkomstland zijn te doen. Van
de personen van Turkse herkomst in Nederland bijvoorbeeld, beschikt ongeveer 8 % en van de personen van Marokkaanse herkomst ongeveer 11 %
over de Nederlandse nationaliteit (al dan niet samen met de oorspronkelijke
nationaliteit). In onze steekproef beschikt van beide groepen echter ongeveer 50% over de Nederlandse nationaliteit. Indien in dit rapport uitspraken
worden gedaan over de respondenten uit een bepaald herkomstland, dient
men zich dus te realiseren dat deze getallen betrekking hebben op de steekproef en niet op de desbetreffende populatie in Nederland.
Voor het naturalisatie-onderzoek is een disproportioneel gestratificeerde
steekproef juist een bijzonder bruikbare vorm van steekproeftrekking, omdat het doel van het onderzoek juist het constateren van verschillen tussen
beide groepen is. De respondenten afkomstig uit een bepaald herkomstland
die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, worden afgezet tegen
de respondenten uit datzelfde land die die keuze niet hebben gemaakt.
Na het bepalen van de bevolkingsgroepen die voor de enquête in aanmerking komen en van de vorm van de steekproef is het trekken van de steekproef de volgende stap in het onderzoek. Voor een goede vergelijking van
de onderscheiden bevolkingsgroepen, te weten Turken, Marokkanen, Tunesiërs en Kaapverdianen, is besloten per groep een selectie te maken van de
steden waar de interviews zouden worden gehouden. Een selectie per bevolkingsgroep is onder andere ingegeven door de zeer verschillende concentratieplaatsen waar de onderscheiden groepen wonen. Indien 80% van de
Kaapverdianen in Rotterdam woont, dient daar in principe ook 80% van de
interviews te worden afgenomen.85 De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn in de steekproef opgenomen, omdat daar
de grootste groepen allochtonen, ook van de door ons onderscheiden groe-

85 De in deze paragraaf vermelde gegevens hebben betrekking op de situatie per 1 januari
1990 en zijn afkomstig uit: CBS (1991). Deze publikatie bevat de meest uitgebreide gegevens omtrent groepen niet-Nederlanders. Verondersteld wordt dat deze situatie sinds die
datum niet al te drastisch is gewijzigd.
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Figuur 3: Overzicht van de gehouden enquêtes, per gemeente en groep
gemeente
Amsterdam
Den Haag
Enschede
Rotterdam
Utrecht

Turken

Marokkanen

*
*
*
*

*
*
*
*

Tunesiërs

Kaapverdianen

*
*
*

pen, wonen. Daarnaast is gekozen voor Enschede als een kleinere gemeente
waarin Turken, Marokkanen en Tunesiërs zijn ondervraagd. Er zijn twee
redenen waarom Enschede is geselecteerd; enerzijds wonen daar relatief
grote groepen Turken, Marokkanen en Tunesiërs, anderzijds werd het als
een voordeel gezien een gemeente in het onderzoek te betrekken die op een
redelijk grote geografische afstand van de vier grote steden is gelegen.
Voor respondenten uit Turkije is een selectie gemaakt uit de steden, naar
verhouding van het aantal Turken dat in die steden woont. Deze criteria
zijn ook gebruikt voor de selectie van gemeenten waar gegevens van personen van Marokkaanse herkomst zijn opgevraagd. Voor personen uit Tunesië
en Kaapverdië, zijn andere selectiecriteria gehanteerd. Het aantal Tunesiërs
en Kaapverdianen bedraagt in Utrecht minder dan 25, waardoor een steekproeftrekking in deze stad niet mogelijk was. In Rotterdam wonen 68 Tunesiërs, hetgeen ook als te klein voor een steekproeftrekking werd beoordeeld.
Uiteindelijk zijn Tunesiërs in Amsterdam, Den Haag en Enschede in de
steekproef betrokken. Voor Kaapverdianen is de verdeling over Nederland
nog schever dan voor Tunesiërs. Bijna 81 % van hen woont in Rotterdam.
Voor het vinden van een kleinere gemeenschap kan alleen gedacht worden
aan Amsterdam (73 personen) en Zaanstad (96 personen). Deze gemeenschappen zijn echter te klein om een steekproef van enige omvang te creëren. Uiteindelijk zijn alleen Kaapverdianen in Rotterdam geïnterviewd. Een
overzicht van de enquêtes is per groep en per gemeente in figuur 3 gegeven.
In de aldus geselecteerde gemeenten wonen 39% van de Turken, 49% van
de Marokkanen, 55 % van de Tunesiërs en 81 % van de Kaapverdianen.
Een derde stap in de steekproeftrekking is het bepalen van het aantal te
houden interviews per gemeente en per groep. Voor het bepalen van het
aantal te houden interviews is gebruik gemaakt van twee criteria:
- er moet een voldoende aantal interviews worden afgenomen om met behulp van statistische analyses betrouwbare uitspraken te kunnen doen;
- het aantal interviews moet haalbaar worden geacht, terwijl een niet al te
groot deel van een bepaalde groepering in een bepaalde gemeente wordt
ondervraagd.
Op grond van deze criteria is besloten het totaal aantal gewenste interviews
onder personen van Turkse en Marokkaanse herkomst op 250 te stellen (van
wie 50% wel en 50% niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt). Voor
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Tabel 3a: Personen afkomstig uit Turkije (252 interviews)
plaats

aantal Turkse
inwoners

% van totaal
in de steden

aantal
interviews

Amsterdam
Den Haag
Enschede
Rotterdam
Utrecht

21.824
14.858
4.170
26.893
7.480

29
20
6
36
10

72
50
15
90
25

totaal

75.225

100

252

% van totaal
in de steden

aantal
interviews

Tabel 3b: Personen afkomstig uit Marokko (250 interviews)
plaats

aantal Marokkaanse
inwoners

Amsterdam
Den Haag
Enschede
Rotterdam
Utrecht

31.578
11.974
1.002
16.090
12.223

43
16
1
22
17

108
40
4
55
43

totaal

72.867

100

250

Tabel 3c: Personen afkomstig uit Tunesië (150 interviews)
plaats

Amsterdam
Den Haag
Enschede
totaal

aantal Tunesische
inwoners

% van totaal
in de steden

aantal
interviews

396
548
396

30
41
30

45
60
45

1.340

100

150

Tabel 3d: Personen afkomstig uit Kaapverdië (150 interviews)
plaats

Rotterdam

aantal Kaapverdiaanse % van totaal
inwoners
1.888

100

aantal
interviews
150

personen van Tunesische respectievelijk Kaapverdiaanse herkomst is het
aantal gewenste interviews op 150 gesteld.
Indien een steekproef wordt getrokken uit de bevolkingsregisters, die
overeenkomt met het percentage in de betreffende gemeente ten opzichte
van het totaal in de geselecteerde gemeenten, dan krijgen we een verdeling
van het aantal te houden interviews als weergegeven in tabel 3. Op grond
van deze verdeling zijn persoonsgegevens opgevraagd bij de bevolkingsre-
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gisters van de gemeenten. Voor niet-genaturaliseerden is daarbij geselecteerd op drie criteria: men moest de nationaliteit hebben van een van de vier
onderscheiden herkomstlanden, men diende 18 jaar of ouder te zijn en ten
minste de afgelopen vijf jaar in Nederland te hebben gewoond. Deze laatste
twee criteria zijn toegevoegd, omdat dit de objectieve eisen zijn die aan potentiële naturalisandi worden gesteld (uitzonderingsregels daargelaten). Voor
het selecteren van genaturaliseerde personen moesten andere criteria worden gehanteerd. De reden hiervoor is dat het bij bevolkingsregisters technisch bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk is om een aselecte steekproef
te vormen van een aantal personen die de Nederlandse nationaliteit hebben
verkregen op basis van een bepaalde regeling en die daarvoor over een specifieke andere nationaliteit hebben beschikt. Uiteindelijk zijn deze personen
ook geselecteerd op drie criteria: geboren zijn in een van de vier onderscheiden herkomstlanden, beschikken over de Nederlandse nationaliteit en
18 jaar of ouder zijn. Hierdoor konden geen personen worden geselecteerd
die in Nederland zijn geboren en op latere leeftijd de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. In de door ons onderscheiden groepen komen echter weinig personen voor die in Nederland zijn geboren en de voor naturalisatie vereiste leeftijd van 18 jaar hebben bereikt (zie hoofdstuk 4).

5.2 De vragenlijst
De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de in de onderzoeksopzet vermelde probleemstelling en onderzoeksvragen. Omdat een zo groot aantal
factoren een rol kan spelen in het afwegingsproces om wel of niet te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit, is ook de vragenlijst nogal uitgebreid. In
de eerste plaats werd enige achtergrondinformatie (leeftijd, burgerlijke
staat, gezinssamenstelling, opleiding, sociaal-economische positie, enz.) gevraagd. Vervolgens werd een aantal vragen gesteld die een indicatie moeten
geven van de mate waarin men zich op Nederland en het land van herkomst oriënteert. Daarna kwam het mediagebruik (tv, krant, enz.) van de
betrokkenen ter sprake. Deze vragen werden mede op verzoek van de directie Voorlichting van het ministerie van Justitie aan de vragenlijst toegevoegd. Na dit algemene deel, dat aan alle geïnterviewden werd voorgelegd,
volgde een deel dat uitsluitend werd voorgelegd aan personen die zeiden
zelf de Nederlandse nationaliteit hebben aangevraagd en een deel dat alleen
werd voorgelegd aan personen die stelden uitsluitend over de `eigen' nationaliteit beschikten.

5.3 Het veldwerk
Het veldwerk is uitbesteed aan het onderzoeksbureau Veldkamp. De vragenlijst is door vertalers van het Vertaalcircuit vertaald in het Arabisch
(voor de Marokkaanse en Tunesische groep), in het Turks en in het Portugees (voor de Kaapverdiaanse groep). Interviewers werden door middel van
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een mondelinge instructie op de hoogte gebracht van de gang van zaken bij
dit onderzoek. Daarnaast werd een schriftelijke instructie opgesteld om te
kunnen raadplegen tijdens het veldwerk. Voor de Marokkaanse en de Turkse groep werd uitsluitend gebruik gemaakt van tweetalige interviewers.
Voor de Tunesische groep is deels gebruik gemaakt van tweetalige Tunesische interviewers, maar omdat het moeilijk bleek om voldoende interviewers uit deze groep te werven, is ook gebruik gemaakt van Marokkaanse
interviewers. Bij de Kaapverdiaanse groep zijn naast Kaapverdiaanse interviewers ook Nederlandse interviewers ingeschakeld, omdat het ook in deze
groep bijzonder moeilijk bleek om voldoende mensen te werven. Uiteindelijk zijn 59 Marokkaanse, 41 Turkse, 11 Kaapverdiaanse, 4 Tunesische en
17 Nederlandse interviewers ingeschakeld om de interviews af te nemen.
Door te werken met een groot aantal interviewers, wordt door iedere interviewer slechts een beperkt aantal interviews afgenomen en kunnen zogenoemde `interviewereffecten' worden voorkomen. De interviews zijn afgenomen tussen oktober 1991 en februari 1992.
Het veldwerk werd voortdurend gecontroleerd. Deze controle had enerzijds ten doel de kwaliteit van de interviews te garanderen, anderzijds werd
nagegaan of de gesprekken wel daadwerkelijk hadden plaatsgevonden. In
de eerste plaats was het de interviewers niet bekend of een proefpersoon
wel of niet over de Nederlandse nationaliteit beschikte. Dit gebeurde om de
privacy van de geïnterviewde te waarborgen, maar ook om interviewers
niet bewust te confronteren met respondenten die er niet voor uit wilden
komen dat zij over de Nederlandse nationaliteit beschikten. In de tweede
plaats was de interviewers wel het geboortejaar, maar niet de geboortedatum
bekend. Aan de hand van deze twee criteria kon worden nagegaan of de interviewer de juiste respondent had ondervraagd. Bij één interviewer werd
een dusdanig aantal afwijkingen geconstateerd dat de door hem ingeleverde
twaalf formulieren niet werden verwerkt. Verder werden geen onnauwkeurigheden van de interviewers geconstateerd. Na verwerking van de gegevens door het onderzoeksbureau werden de databestanden aan het WODC
geleverd.

5.4 De non-respons
In een ideaal sociaal-wetenschappelijk onderzoek zal de steekproef waarmee
wordt gewerkt, een afspiegeling zijn van de totale (deel)populatie en vormen
de uiteindelijk bereikte respondenten een afspiegeling van die populatie. Op
die manier zijn de antwoorden van de respondenten te beschouwen als de
antwoorden voor de gehele (deel)populatie. Helaas zal zo'n situatie in de
werkelijkheid niet of nauwelijks voorkomen. Door een aselecte steekproef
uit de gegevens van de bevolkingsregisters te trekken kan worden verondersteld dat de steekproef in zekere mate een afspiegeling vormt van de totale
populatie, maar bij het bereiken van de respondenten ontstaan gewoonlijk
problemen. Het niet kunnen afnemen van een interview noemt men non-respons. Bij non-respons dient onderscheid te worden gemaakt tussen oneigen-
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Tabel 4: Oneigenlijke non-respons per onderscheiden groep
groep

aantal benaderde
personen

oneigenlijke
non-respons (%)

Turken
genaturaliseerde Turken
Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen

224
253
279
320

9,3
9,1
7,9
5,9

Tunesiërs

137

11,7

genaturaliseerde Tunesiërs
Kaapverdianen
genaturaliseerde Kaapverdianen

132
152
140

6,1
12,5
6,4

1637

9,0

totaal

Tabel 5: Eigenlijke non-respons per onderscheiden groep
groep

aantal bezochte
personen

eigenlijke
non-respons (%)

Turken

203

27,6

genaturaliseerde Turken

230

47,0

Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen

257
301

50,6
55,1

Tunesiërs

121

48,8

genaturaliseerde Tunesiërs

124

53,2

Kaapverdianen

133

59,4

genaturaliseerde Kaapverdianen

131

55,7

1500

45,9

totaal

lijke non-respons (het adres bestaat niet of de respondent is verhuisd) en
eigenlijke non-respons (de respondent is na drie pogingen nog steeds niet
benaderd of de respondent weigert mee te doen). Bij de oneigenlijke nonrespons is het eenvoudigweg niet mogelijk om een bepaald persoon te
bezoeken; bij de eigenlijke non-respons is dat in principe wel mogelijk,
maar wordt toch geen interview afgenomen.
De oneigenlijke non-respons is per onderscheiden groep weergegeven in
tabel 4. Gepercenteerd is op het aantal benaderde personen. Deze non-respons is lager dan die van bijvoorbeeld het zogenaamde SPVA'91-onderzoek
van het Rotterdamse Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek
(Martens e.a., 1992). De voornaamste verklaring voor deze non-respons
moet gezocht worden in recente verhuizingen van personen. In enkele gevallen bleek het door de bevolkingsregisters opgegeven adres niet te bestaan.
De eigenlijke non-respons wordt verklaard door een aantal mogelijke redenen om niet deel te nemen aan het onderzoek. Deze redenen zijn:
- respondent spreekt de taal niet;
- respondent is ziek;
- respondent is onbereikbaar (bv. met vakantie);
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Tabel 6: Weigeringen per onderscheiden groep
groep
Turken
genatural iseerde Turken
Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen
Tunesiërs
genatural iseerde Tunesiërs
Kaapverdianen
genatural iseerde Kaapverdianen
totaal

abs.

%

22
46
34
34
17
31
24
22

10,8
20,0
13,2
11,3
14,0
25,0
18,0
16,8

230

15,3

- respondent is drie keer niet thuis;
- respondent weigert.
Bij het bepalen van de totale eigenlijke non-respons, die in tabel 5 wordt
gepresenteerd, is de oneigenlijke non-respons buiten beschouwing gelaten;
het is een percentage van het aantal bezochte personen. Deze non-respons
is ongeveer even hoog als die van vergelijkbare onderzoeken (Martens e.a.,
1992, p. 79).
Voor het naturalisatie-onderzoek is het van belang om in het bijzonder te
kijken naar het percentage weigeringen om mee te werken aan een interview. Hierboven is immers al enige malen gewezen op de mogelijke angst
van respondenten om toe te geven dat zij over de Nederlandse nationaliteit
beschikken. Bij alle groepen, uitgezonderd de genaturaliseerde Tunesiërs,
blijkt het aantal gevallen dat een respondent driemaal niet thuis was, hoger
te zijn dan het aantal pertinente weigeringen. In tabel 6 wordt het aantal
weigeringen per groep weergegeven. Daarbij is de oneigenlijke respons buiten beschouwing gelaten. Het weigeringspercentage onder personen die over
de Nederlandse nationaliteit beschikken, is over het geheel iets hoger dan
onder degenen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken (16,9%
tegen 13,6%). Dit verschil blijkt geheel verklaard te worden door de groepen uit Turkije en Tunesië. Opvallend is dat onder personen uit Marokko
het aantal weigeringen onder personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, juist iets hoger ligt dan onder personen die wel over de
Nederlandse nationaliteit beschikken.

5.5 Generaliseerbaarheid en validiteit
Nagaan of de informatie die uit een enquête is verkregen iets zegt over uitsluitend de groep geïnterviewden of ook over een grotere groep, is een
moeilijke exercitie. Meestal gebeurt dit door de uiteindelijke respondenten
te vergelijken met de totale populatie op een aantal beschrijvende kenmerken als leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. Deze gegevens zijn echter
voor personen uit de geselecteerde herkomstlanden die over de Nederlandse
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nationaliteit beschikken, niet bekend. Daardoor is niet na te gaan of de uiteindelijk bereikte respondenten qua demografische samenstelling overeenkomen met de totale populatie in Nederland. Generaliseerbaarheid op dat
niveau is dus niet te bepalen. Wel kan mogelijk gegeneraliseerd worden op
het niveau van de gemeenten die in het onderzoek zijn betrokken. Uit de
bevolkingsbestanden van de verschillende gemeenten is immers een aselecte
steekproef getrokken, waarvan men kan veronderstellen dat die een afspiegeling vormen van de in die gemeenten wonende deelpopulaties. Een vergelijking van de uiteindelijke respondenten met de oorspronkelijke deelpopulaties leert dat ten aanzien van de verschillende beschrijvende kenmerken
geen grote verschillen bestaan (zie bijlage 4). In de meeste gevallen verschillen de oorspronkelijke populatie en de respondenten niet meer dan 10%
als wordt gecontroleerd op leeftijd, nationaliteit en land van herkomst. Bij
personen uit Marokko, Tunesië en Kaapverdië die niet over de Nederlandse
nationaliteit beschikken, zijn personen boven de 47 jaar oververtegenwoordigd. Bij personen uit deze landen die wel over de Nederlandse nationaliteit
beschikken, lijken zij juist iets ondervertegenwoordigd te zijn.
Vrouwen zijn bij de groepen afkomstig uit Tunesië, zowel bij degenen
die wel als degenen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken,
duidelijk ondervertegenwoordigd. Voor alle groepen, met uitzondering van
de Tunesiërs, geldt dat gehuwden iets oververtegenwoordigd zijn.
Over het algemeen vormen de respondenten echter een afspiegeling van
de oorspronkelijke populatie, zoals die uit de bevolkingsregisters van de
verschillende gemeenten is geleverd. Uitsplitsing per gemeente is niet goed
mogelijk, omdat de aantallen respondenten dan te klein worden om te kunnen vergelijken. Op grond van deze gegevens gaan wij ervan uit dat in de
hierna volgende hoofdstukken gedane uitspraken over de respondenten gelden voor de verschillende populaties in de door ons geselecteerde gemeenten.

5.6 Nadere schifting na eerste analyses
De hierboven beschreven non-respons en generaliseerbaarheid hebben betrekking op de door het onderzoeksbureau aangeleverde gegevens. Een aantal controlerende analyses maakten het echter noodzakelijk om enkele wijzigingen aan te brengen alvorens de gegevens konden worden geanalyseerd.
Zo bleek een aantal respondenten in de tijd tussen de steekproeftrekking en
het beantwoorden van de vragenlijst de Nederlandse nationaliteit te hebben
verkregen. Van deze personen werd de nationaliteit gewijzigd in de Nederlandse nationaliteit. Belangrijker zijn echter de personen die volgens de bevolkingsregisters wel over de Nederlandse nationaliteit beschikten, maar dat
tegenover de interviewer niet meldden. Omdat, zoals hierboven vermeld,
de interviewers niet op de hoogte waren van de nationaliteit van de respondent, zijn deze geïnterviewd alsof zij niet over de Nederlandse nationaliteit
beschikten. Voor analyses zijn de uitspraken van deze respondenten echter
onbruikbaar. Hoewel in sommige gevallen sprake kan zijn van een admini-
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stratieve fout, waardoor personen ten onrechte de Nederlandse nationaliteit
is toegekend, zijn wij ervan uitgegaan dat deze personen tegenover de interviewer niet erkenden over de Nederlandse nationaliteit te beschikken.
Het gaat daarbij om 2 personen afkomstig uit Tunesië, 5 uit Turkije en 21
uit Marokko. Vooral dit laatste aantal is bijzonder hoog; in 18% van de geslaagde gesprekken zegt de respondent niet over de Nederlandse nationaliteit te beschikken. Het hoge percentage personen afkomstig uit Marokko
dat over de Nederlandse nationaliteit beschikt en daar niet voor uitkomt,
heeft mogelijk consequenties voor de validiteit van de uitkomsten, omdat
het hier blijkbaar gaat om een gevoelig onderwerp, waar niet iedereen openlijk over spreekt. Het is echter niet mogelijk om aan te geven of deze gevolgen anders zijn dan die bij personen afkomstig uit Turkije en Tunesië,
waar het aantal weigeringen onder degenen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken, bijna tweemaal zo hoog is als onder degenen die niet
over de Nederlandse nationaliteit beschikken.
Om de uiteindelijke respondenten zoveel mogelijk overeen te laten komen
met de oorspronkelijke populatie, is na de eerste analyses ook besloten om
personen die niet tot de oorspronkelijke steekproef behoorden, niet in verdere analyses te gebruiken. Uit de veldwerkverslagen van het onderzoeksbureau en uit een aantal analyses bleek dat in een aantal gevallen iemand
anders dan de oorspronkelijk geselecteerde persoon aan het interview had
deelgenomen. In een aantal gevallen werd de vragenlijst beantwoord voor
de oorspronkelijk geselecteerde persoon, in andere gevallen beantwoordde
men de vragenlijst voor zichzelf. Besloten is al deze gevallen buiten de
analyses te houden. Uit bijlage 4 blijkt dat deze operatie nauwelijks gevolgen heeft voor de vergelijking van respondenten met de oorspronkelijke
steekproef op een aantal demografische achtergrondkenmerken. Het beantwoorden van de vragenlijst is blijkbaar niet structureel door een bepaalde
vervangende groep gebeurd (ouders voor kinderen, man voor vrouw, enz.).
Ten slotte zijn die vragenlijsten uit het bestand verwijderd die voor een
groot deel niet waren ingevuld. Een aantal respondenten vond het interview
te lang duren, anderen wilden op een gegeven moment niet verder met het
interview. Uiteindelijk zijn er na de verschillende aanpassingen 604 van de
725 door het onderzoeksbureau gehouden interviews in de analyses betrokken. Voor de verschillende onderscheiden groepen zijn de verschillende fases (uitgezette adressen, geslaagde gesprekken en in de analyse gebruikte
interviews) weergegeven in tabel 7. In de tabel zijn de personen die over
de Nederlandse nationaliteit beschikken, maar niet als zodanig in het bevolkingsregister waren opgenomen, in de analyses geswitched van niet-genaturaliseerd naar genaturaliseerd.86 Daardoor kan het percentage in de analyses
gebruikte interviews bij genaturaliseerde Kaapverdianen boven de 100%
uitkomen. Het percentage geslaagde gesprekken is berekend ten opzichte
van alle uitgezette adressen, dus zowel rekening houdend met eigenlijke als

86 Voor de geslaagde is gepercenteerd ten opzichte van het aantal benaderde personen; voor
de gebruikte interviews ten opzichte van het aantal geslaagde gesprekken.
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Tabel 7: Geslaagde gesprekken en in de analyse gebruikte interviews

groep

benaderd

geslaagd gesprek
abs.
%

gebruikt in analyses
abs.
%

Turken
genaturaliseerde Turken
Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen
Tunesiërs

224
253
279
320
137

147
122
113
117
62

66
48
41
37
45

133
108
86
76
53

90
89
76
65
85

genaturaliseerde Tunesiërs

132

75

43

49

65

Kaapverdianen

152

53

35

44

83

genatu ral i seerde Kaapverd ianen

140

54

39

55

102

1637

743

45

604

81

totaal

oneigenlijke respons. Wordt de oneigenlijke respons buiten beschouwing
gelaten, dan stijgt het percentage geslaagde gesprekken per groep enige
punten. In de tabel is het aantal in de analyses gebruikte interviews aangegeven ten opzichte van het aantal geslaagde gesprekken. Bij beide groepen
afkomstig uit Kaapverdië, is het aantal geslaagde gesprekken relatief klein,
maar zijn vrijwel alle geslaagde gesprekken bruikbaar voor analyses. Bij
personen afkomstig uit Marokko en Tunesië, is vooral bij degenen die over
de Nederlandse nationaliteit beschikken, de uitval relatief groot. Bij Turken, in het bijzonder de groep die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, zijn zowel het aantal geslaagde gesprekken als het aantal interviews
dat in de analyses is gebruikt, relatief groot.

5.7 Conclusie
Er is een vrij grote non-respons, maar deze is niet groter dan in vergelijkbare onderzoeken, De gevoeligheid van het onderwerp kan ertoe hebben
geleid dat personen afkomstig uit Turkije en Tunesië die over de Nederlandse nationaliteit beschikken, vaker weigeren aan het interview deel te
nemen. Marokkanen nemen in dat geval wel deel aan het interview, maar
komen er niet voor uit over de Nederlandse nationaliteit te beschikken.
Ondanks een lage respons vormt de groep respondenten op een aantal
beschrijvende kenmerken wel een afspiegeling van de totale populaties in
de door ons geselecteerde gemeenten. Uitspraken worden daarom geacht te
gelden voor de totale in deze gemeenten wonende populaties.

6 Naturaliseren: wie wel en wie niet?

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de achtergrondfactoren van degenen
die wel en degenen die niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Mogelijk valt daaruit af te leiden waarom sommigen wel en anderen niet kiezen voor die nationaliteit, ongeacht de motieven die zij voor hun keuze opgeven. Ook kunnen de achtergrondfactoren een indicatie vormen voor de
motieven die worden aangevoerd om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Om de achtergrondfactoren van beide groepen te kunnen vergelijken zijn
de respondenten die nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar al
wel bezig zijn met de procedure en degenen die weleens een naturalisatieverzoek hebben ingediend (3 respondenten van de 314 die de Nederlandse
nationaliteit niet hebben) meegerekend bij de respondenten die door een naturalisatieprocedure de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Personen die wel de Nederlandse nationaliteit hebben, maar deze niet zelfstandig
via een naturalisatieprocedure hebben verkregen (bijvoorbeeld door medenaturalisatie of optie) zijn buiten de analyses gelaten. In totaal zijn 257 personen die gekozen hebben voor de Nederlandse nationaliteit en 254 personen die dat niet hebben gedaan, in de analyses betrokken.
De analyses zijn per land van herkomst uitgevoerd. Daarvoor zijn twee
redenen aan te geven. In de eerste plaats kunnen de achtergrondfactoren
per land van herkomst verschillen. Verschillen tussen respondenten uit een
specifiek land zouden dan verloren kunnen gaan in de totalen. In de tweede
plaats bestaat er een methodologisch bezwaar tegen het analyseren van de
factoren voor de gehele groep. Respondenten uit Turkije en Marokko zouden bij die analyses door hun getalsmatige overwicht een zeer zware invloed
hebben op de analyses. Vooral bij de respondenten uit Kaapverdië is een
groot aantal respondenten uit de in dit hoofdstuk te beschrijven analyses
weggelaten. Aan de ene kant is dat het gevolg van het feit dat veel respondenten afkomstig uit Kaapverdië, niet door een zelfstandige naturalisatieprocedure de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen; aan de andere
kant is er een groot aantal personen die nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar inmiddels wel bezig zijn met de procedure en dus feitelijk
al hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Door de kleine aantallen respondenten afkomstig uit Kaapverdië, is het dan ook bijzonder moeilijk om statistisch significante verschillen aan te geven. Alleen zeer duidelijke verschillen tussen de respondenten uit Kaapverdië die wel of niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zullen worden vermeld. Ook
indien de Kaapverdianen als groep duidelijk afwijken van de respondenten
uit de overige drie herkomstlanden, zal dit in de tekst worden vermeld.
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6.1 Factoren in het land van herkomst
De eerste verschillen tussen de respondenten die wel en degenen die niet
voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen, lijken al te liggen in het
land van herkomst. Een groter deel van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is opgegroeid in een stad. Het duidelijkst blijkt dat verschil bij de respondenten afkomstig uit Marokko, waar
80% van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is
opgegroeid in een stad, tegen 62% van degenen die die keuze niet hebben
gemaakt. Ook voor de respondenten afkomstig uit Turkije en Tunesië, is
dat verschil zichtbaar, zij het in mindere mate. Bij de respondenten afkomstig uit Kaapverdië, lijkt het verschil juist andersom te bestaan; een iets
groter aantal van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is opgegroeid in een stad.
Een ander verschil dat is geconstateerd, is het opleidingsniveau in het
land van herkomst. Van de respondenten uit Turkije die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, heeft 47% een vorm van voortgezet onderwijs gevolgd in Turkije, tegen 24% van de respondenten die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Bij de respondenten uit Marokko
is dat respectievelijk 43% en 8% en bij respondenten uit Tunesië 51% en
28%. Voor Kaapverdianen kon geen verschil worden gevonden.
Door sommige auteurs wordt gesuggereerd dat er een zelfstandig verband bestaat tussen de tijd dat men in een land woont en het verkrijgen van
de nationaliteit van dat land (zie bv. Hammar, 1990, p. 104). Dat blijkt
echter niet uit onze analyses. De jaren waarin men naar Nederland is geëmigreerd, zijn op twee wijzen gehercodeerd. Er is een verdeling gemaakt in
decennia (de jaren zestig, zeventig en tachtig) en in de verschillende onderscheiden fasen van migratie: de arbeidsmigratie van 1960 tot 1974, de gezinshereniging van 1974 tot 1979 en de gezinsvorming van 1980 tot heden.
In geen van beide verdelingen is een statistisch verschil gevonden tussen
degenen die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit. Dat geldt voor de respondenten uit alle vier de landen van
herkomst.
Nadere statistische analyse toont echter dat het ontbreken van een zelfstandig verband tussen het aantal jaren dat men in een land woont en het
verkrijgen van de nationaliteit, wordt verklaard door de grote hausse in het
aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit vanaf 1985. Indien een
correlatie wordt berekend tussen het jaar waarin men in principe mag naturaliseren (vijf jaar na binnenkomst in Nederland) en het jaar van naturalisatie, dan is er een zeer klein verband te zien tussen deze twee (correlatie=
0,38). Indien men de periodes v66r 1985 en vanaf 1985 afzonderlijk analyseert, kan vóór 1985 een iets grotere correlatie worden gevonden (0,48),
die echter niet significant is door het beperkte aantal waarnemingen (19 van
de 158 respondenten door wie de benodigde jaartallen waren opgegeven).
In de periode sinds 1985 is de correlatie slechts 0,18. Een combinatie van
deze gegevens leidt tot de veronderstelling dat in de periode vóór 1985 wel
een zelfstandig verband bestond tussen jaar van binnenkomst en jaar van
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naturalisatie, maar dat dit verband teniet is gedaan door de hausse in naturalisaties sinds dat jaar. Omdat in die hausse zowel personen die net aan de
vereiste verblijfstermijn hebben voldaan, als mensen die al zeer lang in Nederland verbleven, de Nederlandse nationaliteit verkregen, verdwijnt het
onderlinge verband. Waardoor de hausse na 1985 is ontstaan, valt op grond
van deze gegevens niet aan te geven.
De voornaamste reden voor migratie naar Nederland is, gezien de voor
deze analyses gemaakte bewerkingen, moeilijk te gebruiken als mogelijke
achtergrondfactor voor het kiezen van de Nederlandse nationaliteit. De respondenten die met de ouders mee naar Nederland zijn meegekomen of later
in het kader van gezinshereniging zijn gekomen, zullen immers relatief vaker de Nederlandse nationaliteit hebben, zonder daar zelfstandig voor te
hebben gekozen. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van medenaturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Wel dient een opmerking
te worden gemaakt over de respondenten afkomstig uit Turkije. Van de respondenten die zelfstandig hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
geeft 14% op als vluchteling of asielzoeker naar Nederland te zijn gekomen,
tegen nog geen 3% van degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Op de vraag, waarom personen die als vluchteling of
asielzoeker naar Nederland zijn gekomen, relatief vaker kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, zal in hoofdstuk 8 worden ingegaan.

6.2 Gezinssituatie
Een aantal mogelijke verschillen tussen degenen die wel en degenen die
niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, kan worden gevonden in de
gezinssituatie. De respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben gemiddeld meer kinderen dan degenen die wel
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Dit verschil is, indien
uitsluitend wordt gekeken naar de respondenten die gehuwd zijn of samenwonen, vooral opmerkelijk bij de respondenten afkomstig uit Marokko en
Tunesië. Voor de respondenten uit Marokko bedraagt het gemiddeld aantal
kinderen van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit 4,4, voor de respondenten die wel hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit is dat 2,8. Voor de respondenten uit Tunesië bedragen die aantallen respectievelijk 3,2 en 2,1. Ook bij Kaapverdianen zijn
de verschillen aanzienlijk, hoewel hier door de geringe aantallen respondenten geen statistische verschil kan worden aangetoond: respectievelijk 2,3 en
4,1. Voor de respondenten uit Turkije is geen significant verschil in het gemiddeld aantal kinderen te zien. Bij deze groep doet zich wel een' ander
verschijnsel voor, dat niet kan worden geconstateerd bij de overige onderscheiden groepen. Van de respondenten uit Turkije die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, is 33,6% niet gehuwd, tegen 7,8% van
de respondenten die die keuze niet hebben gemaakt. Het niet-gehuwd zijn
kan in het geval van de respondenten uit Turkije niet verklaard worden door
een verschil in leeftijd tussen de respondenten die wel en die niet hebben
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gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, gemiddeld respectievelijk 37,8
en 36,1 jaar oud. Van de respondenten die afkomstig zijn uit Marokko en
Tunesië, zijn degenen die gekozen hebben voor de Nederlandse nationaliteit, gemiddeld jonger dan degenen die dat niet hebben gedaan. Voor respondenten uit Marokko zijn de gemiddelde leeftijden respectievelijk 38,3
en 43,0 jaar en voor die uit Tunesië respectievelijk 38,8 en 43,5 jaar. Voor
respondenten uit Kaapverdië, kan geen verschil worden geconstateerd tussen de respondenten die wel en degenen die niet zelfstandig hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit.

6.3 Maatschappelijke positie in Nederland
Voor het bepalen van de maatschappelijke positie die de respondenten in
Nederland innemen, kan een aantal indicatoren worden gebruikt. In de eerste plaats is gekeken naar de opleiding die respondenten hebben gevolgd.
Hierboven is reeds vermeld dat de respondenten die hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit, in het land van herkomst vaker een vervolgopleiding hebben gevolgd dan respondenten die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit. Zij hebben echter ook vaker (een deel van) de opleiding in Nederland gevolgd. Van de respondenten uit Turkije die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft 42% een vorm van opleiding in Nederland gevolgd, tegen 26% van de respondenten die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor de respondenten uit Marokko is dit respectievelijk 39% en 16%, voor de respondenten uit Tunesië
31 % en 26 % en voor degenen uit Kaapverdië 30 % en 13 %. Omdat de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, vaker in
het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd en ook vaker een (deel
van) de opleiding in Nederland, is het uiteindelijke opleidingsniveau voor
beide groepen bijzonder verschillend. Van de Turkse respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft 66% een vervolgopleiding in Nederland gevolgd; van degenen die hiervoor niet hebben gekozen,
is dat 44%. Het percentage respondenten dat heeft gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en totaal geen opleiding heeft gevolgd, bedraagt 10%,
terwijl dat voor de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit 18% bedraagt. De verschillen bij de Marokkaanse respondenten zijn nog groter; 51 % van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft geen opleiding gevolgd, tegen
9% van de respondenten die dat wel hebben gedaan. Een ongeveer even
hoog percentage heeft de koranschool of lager onderwijs gevolgd (± 28%).
Het grote verschil wordt verklaard door de respondenten die een vervolgopleiding hebben gevolgd: 63% van de respondenten die wel en 20% van
degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Bij de
respondenten uit Tunesië zijn de verschillen minder groot. Van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft 10%
geen enkele vorm van onderwijs gevolgd; van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is dat 21 %. Een vorm van
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voortgezet onderwijs is gevolgd door 60% van de respondenten die wel en
40% van degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. De verschillen bij de respondenten uit Kaapverdië zijn het kleinst: 6%
van de respondenten die wel en 13% van degenen die niet hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, hebben geen opleiding gevolgd. Ook de
percentages respondenten die een vorm van voortgezet onderwijs hebben
gevolgd (respectievelijk 50% en 39%), ontlopen elkaar niet veel.
Een andere indicator voor de maatschappelijke positie van de respondenten in de Nederlandse samenleving is het al dan niet hebben van werk en
het niveau van dat werk. Voor de respondenten uit Turkije en Marokko is
er geen significant verschil in het al dan niet werken voor meer dan 19 uur
per week tussen degenen die wel en degenen die niet hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit: respectievelijk 40% en 32% voor de Turkse
respondenten en 49% en 36% voor de Marokkaanse. Bij respondenten uit
Tunesië zijn de verschillen tussen degenen die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, groter: respectievelijk 64%
en 33%; voor de respondenten uit Kaapverdië is dit 59% en 39%.
Bij de respondenten die niet meer dan 19 uur werken, valt vooral bij de
degenen uit Tunesië het enorme verschil op in werkloosheidspercentages.
Van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
zegt een derde niet te werken omdat zij officieel werkloos zijn, terwijl dat
percentage onder degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, 54% bedraagt. Voor de respondenten uit Turkije en Kaapverdië
zijn de verschillen in werkloosheid als reden voor het niet-werken te verwaarlozen (respectievelijk 27% en 24% en 29% en 21 %), terwijl het verschil bij de respondenten uit Marokko precies tegenovergesteld is aan dat
van die uit Tunesië, namelijk 21 % en 44%.
Met uitzondering van de respondenten uit Kaapverdië geldt dat er een
duidelijk verschil in werkniveau is tussen de respondenten die wel en
degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Gezien
het vergelijkbare patroon bij de gevolgde opleidingen, kan dan ook een relatie tussen opleiding en werkniveau worden verondersteld. Van personen
uit Turkije die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt
87 % ongeschoold werk te hebben, tegen 51 % van degenen die hiervoor wel
hebben gekozen. De procentuele verdeling in de tussenliggende onderscheiden werkniveaus (geschoold werk, lager administratief en middelbaar administratief werk) verschilt niet bijzonder, maar wat wel opvalt is dat niemand van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit zegt een hogere functie te vervullen, terwijl een zesde van de
respondenten die wel hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
een hogere functie vervult. Bij de respondenten uit Marokko is het beeld
vergelijkbaar met dat van degenen uit Turkije. Bij de Tunesiërs zijn de verschillen veel groter. Van de respondenten die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, heeft 91 % ongeschoold werk tegen 52% van de
respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit.
Ten slotte is naar aanleiding van de arbeid gekeken naar het werken in
loondienst of als zelfstandige. Reden voor het opnemen van deze vraag is
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de veel gehoorde opmerking dat het met de Nederlandse nationaliteit makkelijker is om zich als zelfstandige te vestigen. Voor drie van de vier groepen is het aantal zelfstandigen echter te klein om hierover uitspraken te
doen. Wel hebben de drie Tunesiërs en de ene Kaapverdiaan die als zelfstandige zijn gevestigd, gekozen voor de Nederlandse nationaliteit; bij de
Marokkanen hebben twee van de zelfstandige ondernemers wel en twee niet
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Alleen bij de Turken is het percentage zelfstandige ondernemers hoog genoeg om een duidelijke uitspraak
te doen. Alle zelfstandige ondernemers in deze groep hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit.

6.4 Oriëntatie op Nederlanders en op de eigen gemeenschap
De oriëntatie op Nederland is op verschillende wijzen getoetst. Zo is onder
andere gekeken naar de mate waarin men `Nederlandse' gelegenheden frequenteert. Hier blijkt dat er voor alle groepen grote verschillen bestaan tussen de respondenten die wel en die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Vooral in het bezoeken van bioscopen en `Nederlandse'
restaurants bestaan verschillen. Indien de vier soorten gelegenheden waarnaar is gevraagd (bioscoop, café, restaurant en discotheek), bij elkaar worden opgeteld, dan blijkt het frequenteren van deze gelegenheden bij Marokkaanse respondenten die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, het meest te verschillen. Van de respondenten die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft 65% de afgelopen
twaalf maanden een of meer van deze gelegenheden bezocht, tegen 39%
van degenen die daarvoor niet hebben gekozen. Voor de respondenten uit
Turkije is dit respectievelijk 70% en 48%, voor degenen uit Tunesië 67%
en 46%, en voor degenen uit Kaapverdië 74% en 61 %.
Degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, gaan ook
vaker met (autochtone) Nederlandse vrienden of bekenden naar dit soort
van gelegenheden. Van de Turkse respondenten die niet hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 60% uitsluitend met Turkse vrienden
en bekenden naar deze `Nederlandse' gelegenheden te gaan, tegen 32% van
de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit.
Deze percentages zijn voor degenen uit Marokko respectievelijk 68% en
19%, uit Tunesië 21% en 21% en uit Kaapverdië 92% en 38%. Vooral
voor degenen uit Kaapverdië geldt dat zowel degenen die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit als degenen die dat niet hebben gedaan,
nauwelijks met uitsluitend Nederlandse vrienden of bekenden de 'Nederlandse' gelegenheden frequenteren. Wel geeft men op, met vrienden en bekenden van zowel Nederlandse afkomst als uit het land van herkomst naar
deze gelegenheden te gaan. Het bezoeken van deze gelegenheden met uitsluitend Nederlandse bekenden, zoals in de andere groepen voorkomt, vindt
door Kaapverdianen echter nauwelijks plaats.
De respondenten uit Kaapverdië hebben wel contacten met Nederlanders,
maar dat vindt dan in de huiselijke sfeer plaats. Van de respondenten die
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hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 62% dat de afgelopen drie maanden Nederlandse vrienden en bekenden bij hen thuis zijn geweest, terwijl 41 % van hen bij Nederlandse vrienden op bezoek zijn geweest. Voor de Kaapverdiaanse respondenten die niet hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit, zijn die percentages 43% en 44%. Wat betreft
het bezoek van Nederlandse vrienden en bekenden, zijn de verschillen tussen de Marokkaanse respondenten die wel en die niet hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit het grootst. Van degenen die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 62% dat zij de afgelopen tijd Nederlandse vrienden en bekenden op bezoek hebben gehad, terwijl 66% bij Nederlandse vrienden op bezoek is geweest. Voor de respondenten die niet
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, bedragen die percentages 38% en 34%. Ook voor de respondenten uit Turkije en Tunesië bestaan
verschillen in het bezoek van en bezoek aan Nederlandse vrienden en bekenden, zij het niet zo uitgesproken als bij degenen uit Marokko.
Opmerkelijk is dat het vaker frequenteren van `Nederlandse' gelegenheden en het vaker optrekken met Nederlandse vrienden en bekenden door
respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit niet ten
koste gaat van de contacten met de eigen gemeenschap. Degenen die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, komen even vaak of nog vaker
in koffiehuizen en buurthuizen en op feesten voor mensen uit het land van
herkomst dan respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit.
Datzelfde verschijnsel doet zich voor bij het lidmaatschap van verenigingen, in het bijzonder bij de respondenten uit Turkije. Degenen die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zijn vaker lid van 'Nederlandse'
verenigingen, maar ook vaker lid van verenigingen voor mensen uit Turkije. Datzelfde verschijnsel doet zich voor bij de respondenten uit Marokko
(hoewel slechts zeer weinigen lid zijn van verenigingen voor mensen uit
Marokko, namelijk 6% van de personen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en 3% van degenen die dat niet hebben gedaan). Bij de
respondenten uit Tunesië zien we wel een verschil in het lidmaatschap van
`Nederlandse' verenigingen, maar niet in het lidmaatschap van verenigingen voor mensen uit het land van herkomst. Dit komt even vaak voor bij
respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit als bij
degenen die die keuze niet hebben gemaakt.

6.5 Oriëntatie op Nederland en het land van herkomst
De mate waarin men zich oriënteert op Nederland en het land van herkomst, zou een indicatie kunnen vormen voor het wel of niet kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit. Immers, wie kiest voor een langdurig of permanent verblijf in Nederland, zal eerder kiezen voor die nationaliteit dan
iemand die van plan is terug te keren naar het land van herkomst.
De meest duidelijke vraag omtrent de oriëntatie is als een stelling geformuleerd. Deze stelling luidt: `Ik voel mij het meest "thuis" in mijn eigen
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land'. Voor de respondenten uit Turkije is het verschil tussen degenen die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en degenen die dat niet
hebben gedaan, het grootst. Van de respondenten die gekozen hebben voor
de Nederlandse nationaliteit, zegt 19% zich in Turkije het meest `thuis' te
voelen. Van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, zegt 38% zich in Turkije het meest 'thuis' te voelen. Van deze
laatste groep zegt 42% het niet met die stelling eens te zijn, tegen 60% van
de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Bij
de respondenten afkomstig uit Marokko, zijn de percentages respondenten
die het niet met deze stelling eens zijn, voor zowel de respondenten die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit als voor degenen die dat
niet hebben gedaan, veel lager. Slechts 16% van de respondenten die niet
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en 30% van degenen die
dat wel hebben gedaan, is het met deze stelling oneens. Een ongeveer even
hoog percentage van de Marokkaanse respondenten dat niet heeft gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit (58%) als van de Turkse respondenten die
dat niet hebben gedaan, zegt zich het meest `thuis' te voelen in het `eigen'
land. Voor de respondenten die wel voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen, is dat percentage met 38% veel hoger dan voor de Turkse respondenten die die keuze hebben gemaakt. Bij de respondenten afkomstig uit
Tunesië, zien we voor de respondenten die zich het meest `thuis' voelen in
Tunesië een vergelijkbaar beeld als bij die uit Marokko (39% van de respondenten die wel en 58% van de respondenten die niet hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, voelt zich het meest `thuis' in Tunesië).
De percentages respondenten die het niet met deze stelling eens zijn, zijn
echter hoger dan bij de respondenten uit Marokko: respectievelijk 39% en
31 %. Opvallend is dat juist onder degenen uit Kaapverdië, waar de naturalisatiegeneigdheid het grootst is, het hoogste percentage voorkomt dat zich
in Kaapverdië het meest thuis voelt. Van de respondenten die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 48 % en van degenen die
dat niet hebben gedaan, 68% zich het meest `thuis' te voelen in Kaapverdië.
Indien een driedeling wordt gemaakt tussen het eens of oneens zijn met
de stelling dat men zich het meest `thuis' voelt in eigen land en een categorie `neutraal of weet niet', dan is alleen bij de respondenten uit Turkije een
significant verschil geconstateerd tussen degenen die wel en degenen die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor de overige
groepen is het zich al dan niet `thuis' voelen in eigen land, blijkbaar geen
afdoende indicatie om aan te geven wie wel en wie niet kiest voor de Nederlandse nationaliteit. Dat blijkt het duidelijkst bij de respondenten uit
Kaapverdië. In deze bevolkingsgroep is de naturalisatiegeneigdheid het
grootst, maar zijn ook de hoogste percentages respondenten die zich het
meest `thuis' voelen in eigen land geconstateerd.
Een andere indicator voor de oriëntatie op het land van herkomst is de wil
om definitief terug te keren naar dat land. Gezien het hierboven geconstateerde verschijnsel dat velen zich het meest `thuis' voelen in het land van
herkomst, is het zinvol om niet alleen te kijken naar de wens om terug te
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keren, maar ook naar de mogelijkheden die men voor een daadwerkelijke
terugkeer ziet.
Zeer duidelijk ziet men bij de respondenten uit Kaapverdië het belang
van het meewegen van de mogelijkheden voor een daadwerkelijke terugkeer. Van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
zegt 35% en van degenen die die keuze niet hebben gemaakt, zelfs 65%
ooit definitief naar Kaapverdië terug te willen keren. Indien echter gevraagd
wordt of men ook mogelijkheden ziet om terug te keren, dan zegt slechts
23 % van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en 20% van de respondenten die die keuze niet hebben gemaakt, daadwerkelijk mogelijkheden te zien om definitief naar Kaapverdië terug te keren. Het resultaat hiervan is dat de remigratieplannen van de respondenten
uit Kaapverdië niet op korte termijn zullen worden uitgevoerd. Van degenen
die zeggen mogelijkheden te zien om terug te keren naar Kaapverdië, zegt
iedere respondent die heeft gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, niet
binnen tien jaar te zullen remigreren. Bij de respondenten die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zijn iets meer respondenten te
vinden die zeggen binnen tien jaar of zelfs binnen vijf jaar te remigreren.
Omdat het echter om zeer weinig respondenten gaat (6), kunnen hier geen
percentages worden vermeld. Andere indicatoren voor de niet-concrete remigratieplannen van de Kaapverdianen is het geringe huizenbezit in Kaapverdië en het beperkte aantal malen dat men de afgelopen vijf jaar in Kaapverdië is geweest. Van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, is 41 % de afgelopen vijf jaar niet in Kaapverdië geweest; van
de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
is dat zelfs 57%. Het gemiddeld aantal malen dat de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit de afgelopen vijf jaar in
Kaapverdië zijn geweest, bedraagt 1,6, voor degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is dat gemiddelde 1,9. (Indien men
de afgelopen vijf jaar meer dan vijfmaal in het land van herkomst is geweest, is dat aantal toch als vijfmaal gecodeerd. Indien iemand immers zeer
regelmatig naar het land van herkomst reist, zou het gemiddelde voor de
gehele groep te zeer beïnvloed worden.) Slechts één respondent die heeft
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en twee respondenten die die
keuze niet hebben gemaakt, bezitten een huis in Kaapverdië.
Een geheel ander beeld zien we bij de respondenten uit de andere drie
herkomstlanden. Voor alle onderscheiden groepen geldt dat zij de afgelopen
vijf jaar gemiddeld tussen de 3,1 en 3,8 maal in het land van herkomst zijn
geweest. Het aantal malen dat men in het jaar van herkomst is geweest, is
voor deze groepen dan ook geen indicator voor het al dan niet kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit.
Dat ligt anders voor het huizenbezit. Meloen en Veenman stellen dat de
vraag of men een eigen huis in het land van herkomst bezit, een zeer hachelijke is, waarop geen antwoord verwacht kan worden. Respondenten zouden immers vrezen voor kortingen op een eventuele uitkering of problemen
in de sfeer van de belastingen (Meloen en Veenman, 1990, pp. 154-155).
Op advies van een medewerkster van het Centrum Buitenlanders West-Bra-
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bant hebben wij deze vraag echter aangepast op een wijze die zeer betrouwbaar lijkt te zijn. In het vragenblok omtrent verblijf in het land van herkomst is de vraag opgenomen waar men verblijft, indien men in het land
van herkomst is: bij familie, in een eigen huis, in een hotel of elders.
Juist het huizenbezit blijkt bijzonder opvallend verdeeld te zijn tussen de
respondenten die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Van de respondenten uit Turkije die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 54% in Turkije in een eigen
huis te verblijven, tegen 37% van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor degenen uit Marokko zijn die percentages respectievelijk 47% en 24% en voor degenen uit Tunesië 33% en 22%.
In het bijzonder voor de respondenten uit Turkije, levert het hoge percentage dat een eigen huis bezit, een interessante vraag op met betrekking
tot de naturalisatiegeneigdheid. Turken die problemen zouden krijgen met
bezit van onroerend goed, hoefden immers niet de eigen nationaliteit op te
geven bij naturalisatie tot Nederlander. De vrees dat men problemen zou
kunnen krijgen, zou in het geval van huizenbezit echter een zekere terughoudendheid met betrekking tot naturalisatie hebben kunnen betekenen.
Vergelijking van het huizenbezit onder respondenten van Turkse afkomst
met de stelling dat men bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit het
recht op een huis of land verliest, wijst er echter op dat deze vrees in ieder
geval niet voor iedereen een rol heeft gespeeld bij de beslissing om niet te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. De helft van de respondenten die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt niet te weten of
men het recht op een eigen huis of land verliest bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, terwijl een kwart zegt dat recht niet te verliezen.
Een kwart van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt het recht op een eigen huis of land te verliezen bij
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.
Het meest duidelijke verschil in de wens om definitief terug te keren naar
het land van herkomst is te zien bij de respondenten uit Tunesië. Van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 17% terug
te willen keren naar Tunesië, van degenen die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit is dat 44%. Daarentegen zegt 60% van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit tegen 28%
van de respondenten die hiervoor niet hebben gekozen, niet terug te willen
keren naar Tunesië. Ook bij de mogelijkheden die men ziet om terug te keren en het tijdstip van terugkeer, ziet men deze verschillen terug. Degenen
die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zien vaker mogelijkheden om terug te keren en zeggen vaker op korte termijn terug te
zullen keren naar Tunesië dan degenen die wel hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit.
Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat bij de Tunesiërs het duidelijkst het beeld naar voren komt dat degenen die besloten hebben permanent in Nederland te blijven, ook kiezen voor de Nederlandse nationaliteit,
terwijl degenen die terug willen naar Tunesië, niet voor de Nederlandse nationaliteit kiezen. Bij de respondenten uit Turkije en Marokko is het beeld
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anders. Van de respondenten uit Turkije zegt 18% van degenen die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en 26% van degenen die dat niet
hebben gedaan, definitief terug te willen keren naar Turkije en 70% respectievelijk 56% wil dat niet. Daarmee geldt dat van zowel de respondenten
die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit als degenen die die
keuze niet hebben gemaakt, de respondenten uit Turkije het meest blijk geven van een permanent verblijf in Nederland uit te gaan. Tussen de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en degenen die
dat niet hebben gedaan, is echter weinig verschil aan te geven in de mogelijkheden die men ziet om terug te keren, indien men die wens kenbaar
heeft gemaakt.
Die verschillen zijn er wel bij de respondenten uit Marokko. De respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit die wel terug
zouden willen naar Marokko (22%) stellen vaker dat er geen mogelijkheden zijn om daadwerkelijk terug te keren naar Marokko. Van degenen die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 64% niet te
weten of er mogelijkheden zijn om terug te keren naar Marokko, tegen
36% van de respondenten die hiervoor wel hebben gekozen. Een eventuele
terugkeer wordt dan ook vaak pas over meer dan tien jaar ingeschat. Hiermee lijken de Marokkaanse respondenten die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, misschien op de respondenten uit Kaapverdië: zij
zouden wel terug willen naar het land van herkomst, maar zien niet echt de
mogelijkheden om terug te keren.

6.6 Opvattingen over de rechtspositie
Speciale aandacht dient te worden besteed aan de (gepercipieerde) rechtspositie van de respondenten. Het opheffen van verschillen in de rechtspositie
tussen Nederlanders en niet-Nederlanders is immers voor de regering reden
om naturalisatie door niet-Nederlanders te stimuleren. Ook blijkt het verbeteren van de rechtspositie door genaturaliseerden vaak de belangrijkste reden voor naturalisatie te zijn geweest. Door de respondenten worden verschillen in de rechtspositie echter lang niet altijd als zodanig ervaren. Aan
de respondenten is een aantal stellingen omtrent de rechtspositie voorgelegd,
met de vraag of deze stellingen juist of onjuist zijn. Interpretatie van een
aantal van deze stellingen is moeilijk, soms omdat voor de verschillende
groepen een verschillend antwoord juist is, soms omdat er niet een juist
antwoord op een bepaalde stelling te geven is (bijvoorbeeld op de stelling
`Als je een Nederlands paspoort hebt krijg je problemen als je naar ...
reist'). Doel van deze stellingen is echter na te gaan of er verschillen bestaan in de ideeën die de respondenten hebben omtrent de rechtspositie van
Nederlanders en niet-Nederlanders, en niet om de kennis van de rechtspositie te toetsen.
Gezien bovenstaande kanttekeningen is het dan ook niet opmerkelijk dat
respondenten op een aantal stellingen geen antwoord wisten te geven. Gemiddeld zeggen de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse
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nationaliteit, bij 2,6 van de 11 stellingen niet te weten of deze juist of onjuist waren. De respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, geven gemiddeld bij 3,3 van de stellingen het antwoord `weet
niet'. Voor het totaal aantal respondenten is dit verschil omtrent de `kennis'
van de rechtspositie dus niet zo groot. Indien gekeken wordt naar de verschillende herkomstlanden, dan valt wel het grote verschil op tussen de respondenten uit Marokko. Degenen uit Marokko die hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, geven gemiddeld 1,3 maal het antwoord `weet
niet', terwijl degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, gemiddeld 4,4 maal `weet niet' antwoorden. Het lijkt erop dat dit in
ieder geval voor een deel te maken heeft met een niet-duidelijk beeld van
de rechtspositie van Marokkanen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Op de stelling `De rechtspositie van Marokkanen is
even sterk als van Marokkanen met de Nederlandse nationaliteit', antwoordt
ruim 43% van de Marokkanen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, niet te weten of die rechtspositie even sterk is, tegen 10%
van de respondenten die hiervoor wel hebben gekozen.
In totaal stelt 55% van de respondenten die hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit en 45% van de respondenten die die keuze niet
hebben gemaakt, dat deze stelling onjuist is. Er is blijkbaar nogal wat onbegrip omtrent het abstracte begrip `rechtspositie' en de elementen die aan
het begrip rechtspositie zijn verbonden. Vele respondenten menen dat de
rechtspositie van Nederlanders en niet-Nederlanders even sterk is, terwijl
zij wel verschillen in onderdelen van de rechtspositie tussen Nederlanders
en niet-Nederlanders weten aan te geven. Van de respondenten afkomstig
uit Turkije, antwoordt 58% van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, dat de rechtspositie niet even sterk is, tegen 48%
van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Ongeveer een derde van de respondenten uit beide groepen vindt dat
de rechtspositie even sterk is.
Van de respondenten afkomstig uit Marokko, hebben we hierboven reeds
het hoge percentage respondenten vermeld dat niet weet of de rechtspositie
even sterk is. Een derde van de respondenten die hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, meent dat deze even sterk is voor Marokkanen
als voor genaturaliseerden, tegen 18% van degenen die die nationaliteit niet
hebben gekozen. Bij de respondenten uit Tunesië en Kaapverdië zijn de verschillen minder groot. Ongeveer de helft van ieder van de vier onderscheiden groepen (naar land van herkomst en al dan niet gekozen voor de Nederlandse nationaliteit) stelt dat de rechtspositie van Nederlanders en nietNederlanders niet even sterk is, terwijl de antwoorden `even sterk' en `weet
niet' rond de 25% liggen.
Indien gekeken wordt naar meer specifieke onderdelen van de rechtspositie,
dan blijken hier en daar grote verschillen tussen de respondenten die wel en
die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Op de stelling
`Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, heb je niets meer met de vreemdelingendienst te maken', antwoordt 86% van de respondenten uit Turkije die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit dat die stelling juist is,
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tegen 62 % van degenen die hiervoor niet hebben gekozen. Voor respondenten uit Marokko zijn die. percentages respectievelijk 69% en 49%, uit Tunesië 71 % en 53 % en uit Kaapverdië 70 % en 48 %. Opvallend is dat 29 % van
de respondenten uit Marokko die gekozen hebben voor de Nederlandse nationaliteit, van mening is dat zij, ondanks het feit dat zij de Nederlandse
nationaliteit hebben of binnenkort zullen krijgen, toch nog met de vreemdelingendienst te maken hebben.
Een zelfde (verkeerde) inschatting van de rechtspositie die men heeft indien men de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, valt voor sommige
groepen op bij de stelling `Als je een Nederlands paspoort hebt, kun je
nooit meer Nederland uitgezet worden'. Bij de respondenten uit Turkije is
de kennis omtrent de rechtspositie beter dan die van de andere groepen.
Volgens 82% van hen is die stelling juist. Van de Turkse respondenten die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 70% dat die
stelling juist is. Voor degenen uit Marokko zijn die percentages 47% en
44%, uit Tunesië 40% en 44% en uit Kaapverdië 36% en 35%. Het percentage respondenten uit Marokko die hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit en die stellen dat men, ondanks het feit dat men de Nederlandse nationaliteit heeft, uit Nederland kan worden verwijderd, is opnieuw opvallend hoog (ruim 27%).
Dat men met de Nederlandse nationaliteit geen visum meer nodig heeft om
binnen de landen van de EG te reizen, is vrij algemeen bekend. De percentages respondenten die deze stelling als juist beantwoorden, variëren van
83% (Kaapverdianen die niet voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen) tot 97% (Marokkanen die wel voor de Nederlandse nationaliteit
hebben gekozen). Moeilijker te beantwoorden is de vraag of men een visum
moet hebben om het land van herkomst binnen te komen, indien men een
Nederlands paspoort heeft. Van de respondenten afkomstig uit Turkije die
gekozen hebben voor de Nederlandse nationaliteit, zegt 65% dat men in dat
geval een visum nodig heeft, tegen 32% van degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit (een derde weet het niet en een derde
zegt dat dat niet hoeft). In het geval van de respondenten afkomstig uit
Turkije, is deze vraag ook zeer moeilijk te beantwoorden. Indien men naast
het Nederlandse paspoort ook het Turkse paspoort heeft behouden, is het in
principe mogelijk om met dat paspoort Turkije zonder visum binnen te komen. In het geval dat men uitsluitend een Nederlands paspoort heeft, is een
visum wel nodig. Een ander probleem doet zich voor bij respondenten uit
Marokko en Tunesië, die wel een dubbele nationaliteit hebben,.maar mogelijk niet in alle gevallen beschikken over twee paspoorten. Voor de respondenten uit die landen levert deze stelling dan ook problemen op. De helft
van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
zegt dat deze stelling juist is, de andere helft zegt dat deze niet juist is.
Slechts 3 % van deze groep zegt niet te weten of men een visum nodig heeft
om Marokko binnen te komen. Bij de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zijn de drie antwoordcategorieën
ongeveer gelijk verdeeld. Een zelfde soort fifty-fifty-verdeling als bij de
groep Marokkanen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
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zien we bij de Tunesiërs die hiervoor hebben gekozen. Bij de respondenten
die niet 'hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt ook de
helft dat het met een Nederlands paspoort nodig is om een visum aan te
vragen. Deze stelling is onjuist volgens 30% van de Tunesiërs die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, terwijl 18% niet weet of
een visum nodig is.
Van de Kaapverdianen, die bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit automatisch de oorspronkelijke nationaliteit verliezen (althans tot de
wetswijziging van 1992), zegt 64% van degenen die hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit, dat men voortaan een visum moet hebben om
Kaapverdië binnen te komen. Een kwart van hen zegt dat een visum niet
nodig is. Bij de Kaapverdianen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is de verdeling van de antwoorden ongeveer gelijk over de
drie antwoordcategorieën verdeeld.
Een ander probleem levert de stelling op dat men bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, de oude nationaliteit moet opgeven. Vooral voor personen uit Turkije zal deze vraag problemen opleveren. In de eerste plaats
werden de interviews gehouden in de periode dat in de Tweede Kamer werd
gesproken over het verlaten van de afstandseis (najaar 1991). In de tweede
plaats was het voor Turken die werden genaturaliseerd, niet in alle gevallen
nodig om de Turkse nationaliteit op te geven. Deze problematische stelling
leverde voor degenen uit Turkije dan ook verschillende antwoorden op. Van
de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zegt
twee derde dat men de oude nationaliteit moet opgeven en een derde meent
van niet. Een interessanter verdeling doet zich voor bij de respondenten uit
Turkije die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Van hen
zegt namelijk 35% niet te weten of men de oorspronkelijke nationaliteit
moet opgeven (39% zegt van wel en 26% van niet). De reden waarom zij
niet weten of de oorspronkelijke nationaliteit moet worden opgegeven, is
zeer interessant in de discussie omtrent het verlaten van de afstandseis om
naturalisatie door niet-Nederlanders te stimuleren. Het is mogelijk dat de
respondenten in verwarring zijn geraakt door de parlementaire discussie die
op dat moment werd gevoerd. Ook kan het zijn dat men van sommige (ex-)
landgenoten heeft gehoord dat deze hun Turkse nationaliteit moesten opgeven, terwijl andere zeiden dat dat niet nodig was. Het is echter ook mogelijk dat men eenvoudigweg niet weet of men bij naturalisatie de Turkse nationaliteit moet opgeven. In dat geval kan het bestaan van de afstandseis tot
1 januari 1992 moeilijk gezien worden als een `belangrijk obstakel' op weg
naar naturalisatie. Op grond van de antwoorden die op deze stelling zijn
gegeven, is echter niet eenduidig aan te geven waarom het antwoord `weet
niet' zo vaak gegeven is door Turkse respondenten die niet hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit.
Een nog hoger percentage respondenten dat zegt niet te weten of men de
oorspronkelijke nationaliteit moet opgeven bij naturalisatie (41 %), bevindt
zich onder de Marokkanen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit. Van deze groep zegt 48% dat men de nationaliteit niet hoeft
op te geven, tegen 11 % die zegt dat dat moet. Opvallend is dat van de
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groep die heeft gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, een, zij het zeer
gering, aantal respondenten zegt dat bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit de Marokkaanse moet worden opgegeven. Van hen zegt inderdaad
een aantal de Marokkaanse nationaliteit te hebben opgegeven; anderen niet,
hoewel zij bij de stelling over het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit hebben geantwoord dat dat wel moet bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Een zelfde beeld zien wij bij de Tunesiërs die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Het gaat ook bij hen echter om
een zeer laag percentage. Bij de Tunesiërs die niet hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit zegt overigens twee derde dat bij verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit, de Tunesische nationaliteit niet hoeft te worden
opgegeven.

6.7 Ten slotte: een aantal stellingen
Aan het eind van de vragenlijst is een aantal stellingen opgenomen, die een
meervoudig doel dienen. In de eerste plaats was daar wetenschappelijke
nieuwsgierigheid omtrent een aantal problemen. In de tweede plaats kon
een aantal vragen met betrekking tot de naturalisatie niet op een andere
plaats in de vragenlijst worden opgenomen. Ten slotte was er een methodologische reden voor het opnemen van deze stellingen in de vragenlijst.
Meloen en Veenman (1990, p. 92) stellen dat veel allochtonen (vooral Turken en Marokkanen) problemen hebben met het beantwoorden van hypothetische vragen. In de vragenlijst die in het onderhavige onderzoek is gebruikt, is echter wel een aantal hypothetische vragen, in de vorm van stellingen, opgenomen. Om de betrouwbaarheid van de antwoorden op die stellingen te toetsen kan een aantal stellingen onder elkaar worden geponeerd
en gekeken worden naar de beantwoording van die stellingen. Indien, zoals
Meloen en Veenman stellen, het beantwoorden van stellingen in het algemeen problemen oplevert, dan valt te verwachten dat de aard van de beantwoording op iedere stelling ongeveer gelijk is, bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging in de categorie `weet niet' of een identieke verdeling in de
categorieën `eens', `neutraal' en `oneens' voor iedere stelling. Dat blijkt niet
het geval te zijn. Bij de door ons gehanteerde indeling van respondenten
die wel en degenen die niet voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen, wordt soms hetzelfde over bepaalde problemen gedacht. In andere gevallen is er een duidelijk verschil in de opvattingen van beide groepen. De
verschillende stellingen geven een beeld van de gevoelens in de diverse
groepen omtrent het allochtonenprobleem in het algemeen en de naturalisatieproblematiek in het bijzonder.
De eerste stelling luidt: `Het is het beste om te trouwen met iemand uit de
eigen gemeenschap'. De respondenten uit Turkije blijken het met deze stelling het meest eens te zijn, alhoewel er een duidelijk verschil is tussen de
respondenten die wel en de respondenten die niet voor de Nederlandse
nationaliteit hebben gekozen. Van de respondenten die voor de Nederlandse
nationaliteit hebben gekozen, is 59% het met deze stelling eens, tegenover
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78% van degenen die die keuze niet hebben gemaakt. Het percentage Marokkaanse respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en die het met de stelling eens zijn, is lager (71 %), maar het verschil met de respondenten die wel hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is groter (48% van hen is het met deze stelling eens). Personen
uit Tunesië en uit Kaapverdië antwoorden liberaler op deze stelling en er is
bij deze groepen geen verschil waarneembaar tussen degenen die wel en
degenen die niet voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen.
De tweede stelling die aan de respondenten is voorgelegd, luidt: 'Jongeren die problemen hebben, kunnen beter door mensen uit de eigen gemeenschap geholpen worden'. Deze stelling heeft niets met de naturalisatieproblematiek te maken en kan dan ook als een controlestelling worden gezien.
In dit geval is voor geen van de vier onderscheiden herkomstlanden een
significant verschil in de beantwoording van de vraag geconstateerd. Wat
opvalt, is het hoge percentage respondenten uit de verschillende groepen
dat het met deze stelling eens is. Van de respondenten uit Turkije is 93%
van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en 91 %
van degenen die dat niet hebben gedaan, het met deze stelling eens. Voor
de respondenten uit Marokko zijn die percentages respectievelijk 97% en
88%, voor de respondenten uit Tunesië 90% en 87% en voor degenen uit
Kaapverdië 79% en 65%.
De derde stelling luidt: `Als je als familie lang in een land woont, moet
ieder lid van die familie die taal leren'. Hoewel verreweg het grootste deel
van de respondenten het met deze stelling eens is, valt vooral het hoge percentage Kaapverdianen (30%) op dat het met deze stelling oneens is.
De vierde stelling heeft wel betrekking op naturalisatie: `Mensen uit ...
(land van herkomst) die een Nederlands paspoort hebben gekregen, hebben
minder contact met hun eigen gemeenschap'. Eerder bleek dat personen die
hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, wel meer contacten hebben met `Nederlanders', maar daarnaast nog evenveel of soms zelfs meer
contacten met personen uit de eigen gemeenschap. Desondanks meent een
aantal respondenten uit Turkije en Marokko die niet hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit, dat het kiezen voor de Nederlandse nationaliteit ten koste zal gaan van contacten met de eigen gemeenschap (resp. 23%
en 15%). Respondenten uit deze herkomstlanden die wel hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, zijn het hier in veel mindere mate mee
eens (resp. 6% en 5%). In de gemeenschappen waar naturalisatie al langer
een geaccepteerd verschijnsel is, de Tunesische en de Kaapverdiaanse, zijn
weinig respondenten te vinden die zeggen dat het kiezen voor de Nederlandse nationaliteit ten koste gaat van de contacten met de eigen gemeenschap.
De vijfde stelling heeft ook betrekking op de naturalisatie en dan meer
specifiek op de gevolgen van het hebben van de Nederlandse nationaliteit:
`Met de Nederlandse nationaliteit (Nederlands paspoort) wordt je minder
gediscrimineerd'. Er zijn maar weinig respondenten die het met deze stelling eens zijn. Ook valt geen verschil te ontdekken tussen de respondenten
die wel en die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Het
voorkómen van discriminatie zal dan ook geen reden vormen voor naturali-
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satie. Discriminatie vindt immers vaak plaats op grond van het uiterlijk en
niet op grond van het paspoort dat men bij zich draagt.
Een hieraan gerelateerde stelling luidt: `Het is makkelijker om werk te
krijgen als je een Nederlands paspoort hebt'. Opvallend is het hoge percentage respondenten uit Kaapverdië dat het met deze stelling eens is: 90% van
de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit en
67% van degenen die dat niet hebben gedaan, zegt dat het met een Nederlands paspoort makkelijker is om werk te krijgen. Deze hoge percentages
hebben mogelijk te maken met het werk dat Kaapverdianen van oudsher
hebben verricht en mogelijk voor een groot deel nog steeds verrichten: de
zeevaart. Hierbij is het immers van belang om een paspoort te hebben dat
toegang geeft tot vele landen. Het verschil met de overige groepen is
opmerkelijk. Bij de Turken kan geen verschil worden geconstateerd; zowel
van de respondenten die wel als van degenen die niet hebben gekozen voor
de Nederlandse nationaliteit, zegt 40% dat het met een Nederlands paspoort
makkelijker is om werk te vinden. Van de respondenten afkomstig uit Marokko, zegt 42% van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit dat het met die nationaliteit makkelijker is om werk te krijgen,
tegen 28% van degenen die hiervoor niet hebben gekozen. Bij de respondenten uit Tunesië is precies het tegenovergestelde beeld zichtbaar: respectievelijk 32% en 43%.
Een probleem dat gerelateerd is aan de keuze voor de Nederlandse nationaliteit is de stelling: `De regering van het land van herkomst vindt het
goed als je de Nederlandse nationaliteit/paspoort krijgt'. Volgens de meeste
respondenten heeft de regering in het land van herkomst er geen moeite
mee, indien men de Nederlandse nationaliteit verkrijgt. De minste problemen met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit bestaan volgens de
respondenten in Tunesië, Turkije en Kaapverdië. Volgens 15% van de Marokkaanse respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, heeft de regering van Marokko er problemen mee als men de Nederlandse nationaliteit verkrijgt. Bij de respondenten die niet hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, is dit slechts 7%, maar dat kan te maken
hebben met het feit dat bijna 20% niet weet hoe de Marokkaanse regering
tegenover naturalisatie staat. Drie kwart van de respondenten die wel en
drie kwart van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, is van mening dat de Marokkaanse regering het goed vindt
als men de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.
Deze stelling is gerelateerd aan een vraag omtrent de rechtspositie: `Als
je een Nederlands paspoort hebt, krijg je problemen als je naar het land van
herkomst reist'. Voor alle vier de herkomstlanden geldt dat tussen de 17%
en de 19% van de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, stelt dat met de Nederlandse nationaliteit problemen kunnen
worden verwacht als zij naar het land van herkomst reizen. Voor de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, geldt dat
tussen de 22% (Kaapverdianen) en 32% (Marokkanen) verwacht problemen
te krijgen indien zij met de Nederlandse nationaliteit naar het land van herkomst zouden reizen. Omdat op de aard van de problemen die men eventu-
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eel verwacht te krijgen, niet verder is ingegaan, zullen wij niet verder gaan
dan het presenteren van deze cijfers.
Een stelling die van belang is voor de respondenten uit Turkije, Marokko en Tunesië, luidt: `Een goede moslim moet de nationaliteit hebben van
een land, waar voornamelijk moslims wonen'. (Deze stelling is alleen voorgelegd aan respondenten die eerder zeiden moslim te zijn.) Bij de respondenten afkomstig uit Turkije, blijkt een duidelijk verschil tussen degenen
die wel en degenen die niet voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen. Van de respondenten die er wel voor hebben gekozen, is 7% het met
deze stelling eens, tegen 30% van degenen die er niet voor hebben gekozen.
Bij de respondenten uit Marokko bedragen die percentages respectievelijk
20% en 27% en bij de respondenten uit Tunesië 18% en 30%. Het moeten
opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit door Turken die kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit, zou dit verschil tussen respondenten uit Turkije enerzijds en Marokkanen en Tunesiërs anderzijds kunnen verklaren.
De laatste stelling die wij willen presenteren, luidt: `Al heb je een Nederlands paspoort, je blijft toch altijd ...' (Turk, Marokkaan, Tunesiër of Kaapverdiaan). Gezien de subjectiviteit van de vraag mag aan de beantwoording
hiervan niet te veel wetenschappelijke waarde worden gehecht, maar wij
willen de beantwoording toch niet geheel achterwege laten. Van het totaal
aantal respondenten dat gekozen heeft voor de Nederlandse nationaliteit, is
namelijk 80% en van degenen die hiervoor niet hebben gekozen, zelfs 90%
van mening dat verandering van nationaliteit geen invloed heeft op het gevoel tot welke groep je werkelijk behoort. Voor de respondenten uit Turkije
en Tunesië is deze verdeling ongeveer vergelijkbaar met die van de totalen.
Voor de respondenten uit Marokko en Kaapverdië geldt echter dat zowel
80% van degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit als
van degenen die die keuze niet hebben gemaakt, zegt dat de nationaliteit
geen verschil uitmaakt.

6.8 Samenvatting
Met betrekking tot de achtergrondfactoren zijn er duidelijke verschillen
aanwijsbaar tussen de respondenten die wel en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Respondenten die hiervoor hebben
gekozen, zijn vaker geboren in een stad en hebben ook vaker een vorm van
voortgezet onderwijs gevolgd in het land van herkomst. (Deze verschillen
kunnen voor respondenten uit Kaapverdië niet worden aangetoond.) Omdat
deze respondenten ook vaker een (deel van) de opleiding in Nederland hebben gevolgd, is het totale verschil in opleidingsniveau aanzienlijk. Ook in
de maatschappelijke positie, gedefinieerd als het hebben van werk en het
niveau van de werkzaamheden, worden verschillen geconstateerd. Hier
geldt dat ook niet voor de respondenten uit Kaapverdië en, wat betreft het
niveau van het werk, ook niet voor degenen uit Turkije.
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Respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben meer contacten met `Nederlanders', terwijl die contacten niet ten koste
gaan van de contacten met de eigen gemeenschap.
Ten aanzien van de wens om terug te keren naar het land van herkomst
bestaan duidelijke verschillen tussen de respondenten uit de onderscheiden
herkomstlanden. Bij Kaapverdianen lijkt sprake te zijn van een soort 'nostalgisch' verlangen om terug te keren. Dit verlangen wordt zelfs vaker genoemd dan door respondenten uit de andere landen, maar eventuele terugkeerplannen zijn nauwelijks concreet. Een tegenovergesteld beeld wordt geconstateerd bij de respondenten uit Tunesïe. Degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben vaak vrij concrete plannen
om binnen tien jaar terug te keren. Marokkanen en Turken nemen een tussenpositie in. Respondenten uit Turkije lijken definitief te hebben gekozen
voor een permanent verblijf in Nederland, hoewel het huizenbezit in Turkije
van respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit,
bijzonder hoog is. Bij Marokkanen bestaat een grote groep respondenten
die wel terug zouden willen keren naar Marokko, maar daartoe geen reële
mogelijkheden zien.
De kennis omtrent de rechtspositie blijkt bijzonder gering te zijn. Dat
geldt voor zowel de respondenten die niet als degenen die wel hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Als gevraagd wordt naar de rechtspositie van vreemdelingen en van personen die de Nederlandse nationaliteit
hebben, stelt slechts 45 % van de respondenten die niet en 55 % van degenen
die wel hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, dat die niet even
sterk zijn. Anderen zeggen dat de rechtspositie even sterk is, maar een veel
groter deel van de respondenten weet niet of er verschillen bestaan. Ook
indien gevraagd wordt naar onderdelen van beide rechtsposities, blijkt daarover veel onduidelijkheid te bestaan.
Ten slotte is een aantal stellingen behandeld die aan de respondenten zijn
voorgelegd. Opvallend is dat relatief veel respondenten uit Turkije en Marokko die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, van mening zijn dat personen uit de eigen gemeenschap, na het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit, minder contact met die gemeenschap hebben. In
de andere twee groepen, waar naturalisatie een meer voorkomend verschijnsel is, komt men deze visie nauwelijks tegen.
De stelling dat het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit tot minder
discriminatie leidt, wordt nauwelijks positief beantwoordt. Wel zijn respondenten uit Kaapverdië en degenen uit Marokko die hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, vaker van mening dat het hebben van de Nederlandse nationaliteit het vinden van werk gemakkelijker maakt.
Problemen bestaan bij het inschatten van de houding van de regering in
het land van herkomst ten aanzien van het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit en het voorzien van moeilijkheden als men met een Nederlands
paspoort naar het land van herkomst reist.
Tussen de 20% en 30% van de respondenten uit Turkije, Marokko en
Tunesië is het eens met de stelling dat een `goede moslim' de nationaliteit
moet hebben van een land waar voornamelijk moslims wonen. Een uitzon-

84

Hoofdstuk 6

dering moet hierbij worden gemaakt voor degenen uit Turkije die hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Van deze groep is slechts 7%
het met de stelling eens. Ook de laatste stelling heeft betrekking op de groep
waartoe men behoort. Van de respondenten die hebben gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit, is 80% en van degenen die dat niet hebben gedaan
90% het eens met de stelling: `Al heb je een Nederlands paspoort, je blijft
toch altijd ...' (Turk, Marokkaan, Tunesiër of Kaapverdiaan). Tussen de
onderscheiden groepen worden in de beantwoording van deze stelling geen
noemenswaardige verschillen geconstateerd.

7 Voorwaarden en samenhangende
factoren

In hoofdstuk 1 is gesteld dat in een onderzoek naar redenen waarom sommige (groepen) personen wel en andere niet kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit, niet kan worden volstaan met een inventarisatie van de motieven die voor een bepaalde keuze worden genoemd. Hiernaast speelt immers
een aantal andere factoren een rol in het afwegingsproces om al dan niet te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Deze factoren zijn onderverdeeld
in voorwaarden die zijn gesteld aan verkrijging van de Nederlandse nationaliteit en samenhangende factoren. Hiervan zijn kennis omtrent vereisten
voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit en de procedure de belangrijkste. In dit hoofdstuk zullen deze factoren worden behandeld. Daarbij zal vooral naar de perceptie van de respondenten worden gekeken, omdat het eerder de perceptie die personen van eisen en de procedure hebben,
is die het afwegingsproces beïnvloedt, dan de feitelijke regels.

7.1 Eisen voor verkrijging
Alvorens men kan beoordelen of men voor naturalisatie in aanmerking
komt, dient men op de hoogte te zijn van de mogelijkheid van verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit. Een grote groep respondenten weet niet
dat dat mogelijk is, zodat een eventuele keuze hiervoor niet relevant is.
Van de respondenten uit Marokko die niet zijn genaturaliseerd en ook nog
niet bezig zijn met de procedure, weet 35% niet dat verkrijging van de Nederlandse nationaliteit mogelijk is. Bij degenen uit Turkije is dit 22%. In
de twee groepen waar naturalisatie een meer voorkomend verschijnsel is,
Tunesiërs en Kaapverdianen, zijn deze percentages lager: respectievelijk 8%
en 13%. Aan verkrijging van de Nederlandse nationaliteit is een aantal
eisen gesteld. In het kort komen deze eisen hierop neer:'
- de verzoeker moet meerderjarig zijn;
- er mag geen bezwaar zijn tegen het verblijf voor onbepaalde tijd;
- de verzoeker moet gedurende een aantal jaren in Nederland hebben gewoond;
- de verzoeker moet in de samenleving zijn ingeburgerd en over een redelijke kennis van de taal beschikken;
- er mogen geen ernstige vermoedens bestaan dat de verzoeker gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de
veiligheid van het koninkrijk.
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In hoofdstuk 2 zijn de eisen nader uitgewerkt.
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Tabel 8: Genoemde eisen voor naturalisatie per onderscheiden groep*, in %
genoemde eis
(aantal respondenten)

1
(78)

2
(55)

3
(53)

4
(41)

5
(36)

6
(39)

7
(10)

8
(28)

Nederlands kunnen spreken
geïntegreerd zijn
geen ernstig delict gepleegd hebben
aantal jaren in Nederland wonen
eigen nationaliteit opgeven
Nederlands kunnen lezen
Nederlands kunnen schrijven
werk hebben
nooit in aanraking met justitie geweest
Nederlandse samenleving kennen
je moet ervoor betalen
anders

73
24
36
81
18
9
6
9
32
13
14
3

56
13
42
73
22
7
9
9
33
11
20
4

72
17
42
81
4
23
19
21
55
17
36
2

76
20
24
76
10
30
24
27
34
5
24
5

69
22
42
50
11
11
6
22
53
19
33
17

72
26
39
77
8
31
18
18
44
15
49
15

70
40
50
80
50
60
50
80
30
20
80
10

54
14
43
68
29
25
14
46
21
4
32
4

* 1. genaturaliseerde Turken
2. Turken
3. genaturaliseerde Marokkanen
4. Marokkanen

5. genaturaliseerde Tunesiërs
6. Tunesiërs
7. genaturaliseerde Kaapverdianen
8. Kaapverdianen

Tot 1 januari 1992 gold naast deze voorwaarden als regel dat de verzoeker
al het mogelijke diende te ondernemen om de oorspronkelijke nationaliteit
te verliezen. Aan de respondenten is gevraagd of zij voorwaarden voor de
naturalisatie konden noemen. (De interviewers hadden nadrukkelijk de opdracht om de diverse voorgecodeerde antwoorden niet op te lezen.)
Van de groep niet-genaturaliseerden zegt 40% geen eisen te kennen die
gesteld worden aan naturalisandi. De overigen noemen voornamelijk: een
aantal jaren in Nederland wonen, Nederlands spreken en geen ernstig delict
gepleegd hebben. Er is een aantal respondenten dat zegt dat het kunnen lezen en schrijven en het hebben van werk eisen zijn voor het kunnen naturaliseren. Opvallend is dat mensen die inmiddels de Nederlandse nationaliteit
hebben, laatstgenoemde eisen ook noemen. Ook deze groep noemt echter
het een aantal jaren in Nederland wonen en het spreken van de Nederlandse
taal het meest. Verder lijkt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan omtrent
de eis dat men geen gevaar mag vormen voor de openbare orde, enzovoort.
Dat men nooit met justitie in aanraking mag zijn geweest, wordt vaker genoemd dan dat men geen zwaar delict gepleegd mag hebben. De betalingseis
wordt door slechts een beperkt aantal respondenten genoemd. In tabel 8 zijn
de percentages genoemde eisen per groep vermeld. Alle genaturaliseerden
noemden eisen. Van de niet-genaturaliseerde Turken wist 49% geen eis te
noemen. Voor Marokkanen, Tunesiërs en Kaapverdianen zijn deze percentages respectievelijk 27%, 20% en 29%.

7.2 Beheersing van de Nederlandse taal
Beheersing van de Nederlandse taal is in dit onderzoek om een aantal redenen een belangrijke factor. In de eerste plaats is een `redelijke' kennis van
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Tabel 9: Onderscheiden groepen en mate van beheersing van de Nederlandse taal, in %
groep

slecht

matig

goed

Turken
genaturaliseerde Turken
Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen
Tunesiërs

40,2
7,0
46,3
8,3
15,1

26,8
24,0
27,5
20,8
18,9

12,8
69,0
7,2
70,8
66,0

0,0

21,3

78,7

Kaapverdianen

17,5

42,5

40,0

genaturaliseerde Kaapverdianen

18,9

35,8

45,3

genaturaliseerde Tunesiërs

de Nederlandse taal88 een eis voor naturalisatie en in de tweede plaats van
belang voor het verkrijgen van kennis omtrent naturalisatie en de naturalisatieprocedure. Zo is het door het ministerie van Justitie uitgegeven informatieblad uitsluitend in het Nederlands verkrijgbaar.
Voor de passieve beheersing van het Nederlands kan een onderscheid
gemaakt worden naar het vermogen om de Nederlandse taal te verstaan en
het vermogen om het te lezen. Beide vormen zijn in het onderzoek opgenomen. Een vraag over het vermogen om de Nederlandse taal te verstaan is:
`Heeft u veel moeite, enige moeite of geen moeite met het Nederlands bij
de volgende zaken:
- boodschappen doen in een kleine Nederlandse winkel (dus niet supermarkt);
- de Nederlandse televisie (bv. journaal of actualiteitenprogramma's) snappen/begrijpen;
- nieuwsberichten op de Nederlandse radio snappen;
- gesprek voeren met een Nederlander;
- telefoongesprek voeren met een Nederlander.'
De subvragen bleken, begrijpelijkerwijs, nauw met elkaar samen te hangen.
Na een aantal statistische analyses is echter besloten om de eerste subvraag
niet voor de beheersing van de Nederlandse taal te gebruiken. In de eerste
plaats is deze vraag inhoudelijk iets anders dan de overige vier en vooral
voor het geven van voorlichting niet echt relevant. In de tweede plaats correleerde juist deze vraag iets minder met de overige vragen. Van de andere
vier variabelen is een `beheersingsschaal' geconstrueerd, waarbij drie waarden aan de variabele beheersing werden toegekend: slecht, matig en goed.
In tabel 9 is de verdeling gegeven van het verstaan van de Nederlandse
taal over de in het onderzoek onderscheiden groepen. Opvallend is het verschil tussen personen die wel en personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Alleen voor degenen uit Kaapverdië bestaat geen verschil. Voor de overige groepen is het verschil significant. Voor de gehele
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Bij de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt voorgesteld om dit begrip te vervangen door het duidelijker geachte 'beschikken over een in het licht van het
algemeen maatschappelijk verkeer voldoende te achten kennis van de Nederlandse taal'.
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Tabel 10: Onderscheiden groep en meest gesproken taal
groep

uit Turkije, genaturaliseerd of bezig met procedure
uit Turkije, niet gekozen voor naturalisatie
uit Marokko, genaturaliseerd of bezig met procedure
uit Marokko, niet gekozen voor naturalisatie
uit Tunesië, genaturaliseerd of bezig met procedure
uit Tunesië, niet gekozen voor naturalisatie
uit Kaapverdië, genaturaliseerd of bezig met procedure
uit Kaapverdië, niet gekozen voor naturalisatie
gekozen voor naturalisatie
niet gekozen voor naturalisatie

voornamelijk
eigen' taal
n
%

(ook) Nederlands
n

%

29
61
15
29
7
17
11
7

63,0
91,0
41,7
74,4
25,0
81,0
47,8
77,8

17
6
21
10
21
4
12
2

37,0
9,0
58,3
25,6
75,0
19,0
52,2
22,2

62
114

46,6
83,8

71
22

53,4
16,2

groep geldt dat het verstaan van het Nederlands samenhangt met de vraag
of men een cursus Nederlandse taal volgt of ooit heeft gevolgd. Voor de
deelgroepen geldt dat echter alleen voor Turken en Marokkanen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Voor de andere groepen is er geen verband tussen het volgen van een cursus en het verstaan van het Nederlands.
Het verschil in beheersing van de Nederlandse taal komt ook tot uiting
in de taal die men gebruikt in het huiselijk en maatschappelijk verkeer. In
de vragenlijst is een aantal situaties opgenomen:
- thuis, met de partner;
- thuis, met de kinderen;
- bij de eigen familie;
- op het werk/met collega's;
- bij vrienden/bekenden.
Hierbij werd gevraagd welke taal men daarin het meest gebruikt: de eigen
taal, de Nederlandse taal of beide even vaak. Voor alle situaties geldt dat
er grote verschillen bestaan tussen de respondenten die wel en degenen die
niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Degenen die zijn
genaturaliseerd of bezig zijn met de naturalisatieprocedure, spreken in alle
situaties veel vaker (ook) de Nederlandse taal dan personen die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Dat geldt voor de personen uit
alle onderscheiden landen van herkomst.
Voor de respondenten die alle vragen hebben beantwoord (niet alle situaties
zijn niet voor iedereen van toepassing), is op grond van de beantwoording
van de vragen een schaal geconstrueerd, die twee waarden heeft: de waarde
1 voor respondenten die in vrijwel alle gevallen de eigen taal spreken en de
waarde 2 voor degenen die in een meerderheid van deze situaties (ook) de
Nederlandse taal spreken. Voor alle onderscheiden groepen blijken grote
verschillen te bestaan tussen de respondenten die wel en de respondenten
die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit (tabel 10).
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Tabel 11: Onderscheiden groepen en vermogen om de Nederlandse taal te lezen, in %
groep
Turken
genaturaliseerde Turken
Marokkanen
genaturaliseerde Marokkanen
Tunesiërs

ja

met moeite

nee

37,9
75,0
34,9
77,6
60,4

20,5
17,6
15,1
11,8
13,2

41,7
7,4
50,0
10,5
26,4

genaturaliseerde Tunesiërs

89,8

4,1

6,1

Kaapverdianen
genaturaliseerde Kaapverdianen

43,2
54,5

29,5
30,9

27,3
14,5

Een tweede element in de beheersing van de Nederlandse taal is het vermogen om Nederlands te lezen. Er zijn twee vragen gesteld om dit vermogen
te toetsen.
- Kunt u Nederlands lezen?

- Leest u voldoende Nederlands om bijvoorbeeld niet-vertaalde formulieren
van de gemeente te kunnen lezen?
Vooral bij Turken en Marokkanen is er een groot verschil in het vermogen
om Nederlands te lezen tussen degenen die wel en degenen die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Bij de Tunesiërs is dat verschil
iets kleiner en bij de Kaapverdianen geheel afwezig. Ook indien gekeken
wordt naar het criterium nationaliteit (beschikt iemand over de Nederlandse
nationaliteit of over de nationaliteit van het land van herkomst), dan is er
een duidelijk verschil (tabel 1l). Voor personen uit Turkije of Marokko is
het verschil tussen degenen die de Nederlandse en degenen die uitsluitend
de oorspronkelijke nationaliteit hebben, significant. Voor personen uit Tunesië of Kaapverdië is dat verschil niet significant. Opvallend is overigens
dat het percentage personen uit Tunesië dat Nederlands leest, bijzonder
hoog is, terwijl dat percentage voor degenen uit Kaapverdië juist laag is.

7.3 Stappen in de naturalisatieprocedure
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de verschillende stappen die in
de naturalisatieprocedure worden doorlopen. De genoemde aantallen en percentages hebben uitsluitend betrekking op personen die door naturalisatie
de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen.
De naturalisatieprocedure begint met het vernemen dat naturalisatie mogelijk is. In alle onderscheiden groepen hoort men voornamelijk op informele wijze in de eigen gemeenschap van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen (tabel 12). Vooral familie en kennissen uit
het land van herkomst vertellen van deze mogelijkheid. Via officiële kanalen wordt men nauwelijks voorgelicht. Ook via de eigen belangenorganisaties verneemt men, met uitzondering van de Tunesiërs, niet dat naturalisatie
mogelijk is. Het feit dat men uit eigen, informele kring moet vernemen dat
het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit mogelijk is, kan mogelijk

90

Hoofdstuk 7

Tabel 12: Personen en instellingen van wie men hoort dat naturalisatie mogelijk is, in %

partner of familie
Ned. bekenden of collega's
bekenden of collega's uit ...
Ned. media en folders
media voor ...
belangenorganisaties
instanties en advocaten
anders

Turken
(n=97)

Marokkanen
(n=55)

Tunesiërs
(n=40)

Kaapverdianen
(n=10)

14,4
17,6
23,7
9,4
10,3
2,1
14,4
8,2

31,5
13,0
44,4
1,9
1,9
0,0
5,6
3,7

12,5
17,5
37,5
2,5
2,5
10,0
0,0
15,0

30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0

Tabel 13: Land van herkomst en personen/instellingen met wie over naturalisatie gesproken
is, in %

land van herkomst

Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdië

Nederlanders

beiden

eigen
gemeenschap

42,5
30,2
29,7
41,7

42,5
43,4
56,8
25,0

14,9
26,4
13,5
33,3

ook verklaren dat zo'n groot aantal respondenten die niet genaturaliseerd
zijn en ook niet bezig zijn met de procedure, niet weet dat het mogelijk is
om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
Om te zien of in dit patroon de laatste jaren veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld door voorlichting of een actieve stimulering door belangenorganisaties, is ook gekeken naar de wijze waarop respondenten die momenteel bezig zijn met de procedure, hebben gehoord van de mogelijkheid
tot naturalisatie. Hoewel het hier gaat om een beperkte groep respondenten,
lijkt het erop dat ook zij in de informele kring en binnen de eigen gemeenschap horen van de mogelijkheid tot naturalisatie.
Een tweede stap op weg naar de naturalisatieprocedure is het spreken
met mensen over de mogelijkheid tot naturalisatie. Daarbij is het opvallend
dat, hoewel men in eerste instantie meestal van personen uit de eigen gemeenschap hoorde dat naturalisatie mogelijk is, men veelal juist met Nederlanders over naturalisatie spreekt. Dit kan te maken hebben met een gebrekkige kennis over de naturalisatie binnen de eigen gemeenschap, maar
ook met een zekere schroom om met personen uit de eigen gemeenschap te
spreken over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (tabel 13). Een
nadere uitsplitsing maakt duidelijk dat het meest met de gemeente contact
wordt opgenomen om over naturalisatie te spreken. Daarnaast wordt veel
gesproken met de partner, vrienden en bekenden.
Over het algemeen vindt men het niet moeilijk om informatie over de
naturalisatieprocedure te krijgen. Van de personen die genaturaliseerd zijn,
heeft 7% moeite gehad met het vinden van informatie. De redenen daarvoor
zijn nogal divers, maar het feit dat niemand wist van de procedure en dat
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de respondent de verstrekte informatie niet begreep, worden het meest genoemd. Hoewel het dus niet moeilijk is -om informatie te verzamelen over
de naturalisatieprocedure, zijn toch de meeste mensen (63%) geholpen bij
de procedure. Het meest gebeurde dat door vrienden, hoewel ook vaak officiële hulpverleners werden ingeschakeld (advocaat, sociaal raadsman/
-vrouw, rechtswinkel). Ook de gemeente hielp regelmatig met de procedure.

7.3.1 Verloop van de procedure
Een betrekkelijk laag percentage (10%) vindt de procedure ingewikkeld.
Voor de helft van hen geldt dit voor de hele procedure, hoewel ook alle onderdelen van de procedure (het schrijven van het verzoek, het indienen van
het verzoek, de betalingsregeling, het gesprek en de verdere afhandeling)
ingewikkeld worden genoemd.
Van de totale groep moest 71 % voor de procedure betalen. Hiervan was
90% van tevoren op de hoogte; 10% werd dus tijdens de procedure met de
betaling geconfronteerd. Overigens vond de helft het bedrag (tot 1 maart
1993 f 400) te hoog en bijna de helft vond het redelijk. Nog geen 3% van
de respondenten vond het bedrag te laag. Ondanks het feit dat het bedrag
door de helft te hoog werd bevonden, was toch 80% bereid dit bedrag te
betalen. Voor een zeer kleine groep was de betalingsregeling reden om opnieuw over het verzoek na te denken en moest bijna 15% geld sparen of lenen om aan de betalingseis te kunnen voldoen.
Het gesprek waarin de taaleis en de inburgeringseis worden getoetst,
werd in 62% van de gevallen op het gemeentehuis gevoerd, in 23% van de
gevallen op het politiebureau, bij de vreemdelingendienst, terwijl ook het
openbaar ministerie (de officier van justitie) en andere plaatsen werden genoemd. In ongeveer de helft van de gevallen werd iemand meegenomen
naar het gesprek. In verreweg de meeste gevallen waren dat de partner en/
of de kinderen voor wie ook naturalisatie was aangevraagd. De aanleiding
voor het gesprek is volgens ruim de helft van de respondenten het toetsen
van de taalbeheersing. Daarnaast werden genoemd het toetsen van de inburgering, de kennis van Nederland en een aantal andere, niet in categorieën
onder te verdelen aanleidingen. Het gesprek blijkt in de meeste gevallen
prettig te zijn verlopen. Men was vooraf niet zenuwachtig en het gesprek
wordt door ruim 70% van de respondenten als prettig of vriendelijk omschreven. Een zeer beperkt aantal respondenten omschrijft het gesprek als
onvriendelijk. In de meeste gevallen is tijdens het gesprek over algemene
dingen gesproken. In een beperkt aantal gesprekken werden kennisvragen
gesteld of werd men gevraagd een stukje voor te lezen. Bijna de helft beseft dat het gesprek van invloed is op de uiteindelijke beslissing omtrent het
verzoek, ruim een derde denkt van niet; de overigen weten het niet.
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Tabel 14: Land van herkomst en respondenten aan wie werd verteld dat ze afstand van de
oorspronkelijke nationaliteit moesten doen, in %
land van herkomst
Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdië

%
79,5
11,1
44,7
76,9

Tabel 15: Land van herkomst en respondenten die zeggen afstand te hebben gedaan van de
oorspronkelijke nationaliteit, in %
land van herkomst
Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdië

%
53,4
5,7
18,4
76,9

7.3.2 De afstand
In ruim de helft van de gevallen is de respondent verteld dat hij/zij afstand
moest doen, of werd hem/haar gevraagd of hij/zij afstand wilde doen van
de oorspronkelijk nationaliteit. Voor de onderscheiden landen van herkomst
zijn er echter verschillen (tabel 14). Het hoge percentage Tunesiërs aan wie
werd verteld dat zij afstand moesten doen of gevraagd of zij afstand wilden
doen, is opvallend, omdat Tunesiërs en Marokkanen geen afstand kunnen
doen van de oorspronkelijke nationaliteit en derhalve ook geen afstand hoeven te doen. Mogelijk heeft dit te maken met de onduidelijkheid die op dit
punt tot voor enige tijd geleden bestond. Overigens verliezen Kaapverdianen
die de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, automatisch de Kaapverdiaanse
nationaliteit (althans tot 1992), terwijl Turken tot voor kort afstand moesten
doen van de Turkse nationaliteit. Uiteindelijk zegt bijna 33% afstand te
hebben gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. Ook hier zijn er weer
duidelijke verschillen (tabel 15).
Met betrekking tot de afstandseis bestaat overigens nogal wat verwarring. Aan de respondenten die niet zijn genaturaliseerd, werd gevraagd wat
de eisen voor naturalisatie zijn. Door alle groepen werd ook de afstand van
de eigen nationaliteit genoemd (tabel 16). Voor Turken geldt hier de eigenaardigheid dat de interviews zijn afgenomen juist in de tijd dat de Tweede
Kamer toestemde in het verlaten van de afstandseis. Het is daarom onduidelijk over welke informatie de respondenten beschikten ten tijde van het interview. Aan de andere kant is het geringe aantal Kaapverdianen dat de afstandseis noemt, opvallend. In ieder geval bestaat er dus in alle groepen
nogal wat onduidelijkheid omtrent de afstandseis.

De personen die zijn genaturaliseerd en afstand hebben gedaan, vonden
het over het algemeen niet vervelend om afstand te doen. Daarvoor is een
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Tabel 16: Land van herkomst en respondenten die het afstand doen van de eigen nationaliteit
noemen als eis voor naturalisatie, in %
land van herkomst
Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdië

%
20,7
8,3
7,3
26,7

aantal redenen aan te wijzen. In sommige gevallen werd erop gewezen dat
de beslissing om afstand te doen al in een eerdere fase van de naturalisatieprocedure werd genomen en dat het, toen het eenmaal zover was, niet zo'n
probleem meer opleverde. In een aantal andere gevallen, voornamelijk bij
vluchtelingen, was men bijzonder blij om afstand. te kunnen doen. Dit heeft
te maken met het gevoel dat men in het land van herkomst een nationaliteit
opgelegd heeft gekregen die men helemaal niet wilde. Ongeveer een derde
van de respondenten vond het heel erg of een beetje vervelend om afstand
te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Daarbij gaat het vaak om emotionele redenen, die worden gekwalificeerd van `een beetje gemis' tot `ik
zag het als landverraad'. Een respondent vond het afstand doen heel vervelend, omdat zijn oude paspoort voor zijn ogen in stukken werd gescheurd
en in de prullenbak werd gegooid.

7.3.3 Contacten met het ministerie
De contacten met het ministerie van Justitie worden, voor zover deze plaatsvinden, als positief ervaren. Het bericht dat het naturalisatieverzoek in behandeling is genomen, is voor slechts 3,4% van de respondenten onduidelijk. Ongeveer de helft van de respondenten die zeggen dit bericht te hebben ontvangen, heeft ook andere brieven van het ministerie gekregen en
voor bijna iedereen zijn die brieven helemaal of in grote lijnen duidelijk.
Een aantal mensen neemt zelf contact op met het ministerie. In 60% van
die gevallen wil men weten hoe lang de procedure nog gaat duren. Daarnaast wordt informatie gevraagd over de procedure in het algemeen of
neemt men contact op om gevraagde informatie te geven. Een kwart van
degenen die contact hebben gezocht met het ministerie, vindt het moeilijk
om contact te krijgen. In 70% van de gevallen werd telefonisch contact gezocht, in andere gevallen gebeurde dat schriftelijk of persoonlijk. In vrijwel
alle gevallen krijgt men de informatie die men zoekt en is die informatie
ook begrijpelijk. Over het algemeen vindt men dat men heel goed of redelijk
goed wordt behandeld, indien men contact opneemt met het ministerie.
Overigens moeten de in deze paragraaf genoemde percentages met enige
terughoudendheid worden geinterpreteerd, omdat het om een bijzonder gering aantal personen gaat. Het algemene beeld is echter wel dat er geen problemen bestaan bij de contacten met het ministerie omtrent de naturalisatieprocedure.
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7.3.4 De folder
De directie Voorlichting van het ministerie van Justitie gaf tot 1 januari
1992 een folder uit omtrent de naturalisatieprocedure.' Deze folder is bekend bij bijna 31% van de genaturaliseerden. Tussen de onderscheiden landen van herkomst zijn wel verschillen aan te duiden. Zo is de folder bekend bij 24% van de genaturaliseerde Turken, 42% van de genaturaliseerde
Marokkanen, 34% van de genaturaliseerde Tunesiërs en 15% van de genaturaliseerde Kaapverdianen. De folder is gelezen door drie kwart van de
personen die de folder kennen. Zij vinden deze moeilijk, maar wel te begrijpen (22%) of helder en duidelijk (62%). Slechts een zeer kleine groep
vindt de folder onduidelijk. Van de niet-genaturaliseerden kent 17% de folder. Het betreft hier vooral de Tunesiërs en de Kaapverdianen. Zij hebben
de folder ook vaker gelezen dan de niet-genaturaliseerde Turken en Marokkanen. Ook de niet-genaturaliseerden die de folder hebben gelezen, vinden
deze voor het overgrote deel helder en duidelijk. Anderen vinden de tekst
moeilijk, maar wel te begrijpen.

7.3.5 Samenvatting
In het algemeen kan gesteld worden dat er op het gebied van naturalisatie
nogal wat onduidelijkheid bestaat. Veel respondenten, vooral Marokkanen
en Turken, weten niet eens dat naturalisatie mogelijk is. De meeste respondenten vernemen op informele wijze in eigen kring van de mogelijkheid tot
naturalisatie. Slechts een minderheid kent de folder over naturalisatie.
De meeste genaturaliseerden zijn geholpen tijdens de naturalisatieprocedure, door vrienden, bekenden of professionele hulpverleners. Over het algemeen wordt de procedure overigens als niet ingewikkeld ervaren. De
contacten met het ministerie worden als positief ervaren en ook het gesprek
levert geen problemen op. De lengte van de procedure is het grootste obstakel. (Dit wordt ook door velen als bijzondere opmerking aan het eind
van het interview gesteld.) Ondanks het feit dat de procedure niet als ingewikkeld of problematisch wordt ervaren, bestaat er veel onduidelijkheid
omtrent de wettelijke vereisten en de procedure in het algemeen.

89 Sinds het feitelijk verlaten van de afstandseis op die datum is de informatie achterhaald en
wordt informatie over de naturalisatie door middel van een zgn. informatieblad verspreid.

8 Naturaliseren: waarom wel of waarom
niet?

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de motieven die de respondenten
aanvoeren om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Het
begrip `motieven', zoals dat in dit rapport wordt gebruikt, is beperkter dan
het begrip `redenen'. Motieven houden een subjectieve betekenis in, terwijl
redenen objectiever zijn. Een reden om niet te kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit kan bijvoorbeeld zijn dat men de mogelijkheid tot naturalisatie
kent, of dat men onvoldoende op de hoogte is van de procedure en daarom
de stap niet neemt. Als motief kan men in dat geval opgeven dat men `de
behoefte niet heeft' of `het nut er niet van inziet'. Er wordt uitsluitend gekeken naar wat de respondenten zelf hebben opgegeven als motief om al
dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor de diverse analyses zijn verschillende groepen onderscheiden. Het is namelijk niet mogelijk
om simpelweg een onderscheid te maken tussen degenen die wel en degenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Sommige respondenten die
de Nederlandse nationaliteit hebben, hebben daar niet bewust voor gekozen,
maar zijn met de ouders mee genaturaliseerd. Andere respondenten hebben
nog niet de Nederlandse nationaliteit, maar hebben daar al wel voor gekozen en zijn bezig met de procedure. Afhankelijk van de vraagstelling zal
daarom worden gewerkt met verschillende categorieën respondenten.

8.1 De keuze voor naturalisatie
De motieven om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit zijn in de onderzoeksopzet onderverdeeld in situationele, culturele en rechtspositionele
motieven. Deze motieven zijn op een aantal manieren in de vragenlijst opgenomen. Aan de respondenten die door de naturalisatieprocedure de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, is gevraagd wat de meest belangrijke reden voor de keuze voor de Nederlandse nationaliteit is geweest.
Daarnaast is een lijst met mogelijke motieven voorgelegd, waarbij de respondenten dienden aan te geven of de afzonderlijke motieven een grote,
een kleine, dan wel geen rol in het afwegingsproces hebben gespeeld.
Aan de respondenten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die
nationaliteit ook niet willen, is gevraagd waarom men dat niet wilde. Aan
degenen die in principe niet de Nederlandse nationaliteit willen, maar die
niet absoluut afwijzen, is gevraagd onder welke omstandigheden men eventueel wel de Nederlandse nationaliteit zou willen verkrijgen. Door deze
vragen is het mogelijk een beeld te krijgen van de motieven die een rol
spelen in het afwegingsproces. Voor de respondenten die de Nederlandse
nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, is het ook mogelijk om na
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te gaan hoe de verschillende motieven pro en contra naturalisatie in het afwegingsproces een rol hebben gespeeld.

8.1.1 Situationele motieven
Situationele motieven zijn in hoofdstuk 1 omschreven als motieven die uit
zeer persoonlijke levensomstandigheden voortkomen. Juist door deze definitie is het niet mogelijk om situationele motieven op te nemen in algemene
categorieën. Culturele en rechtspositionele motieven zijn te veralgemeniseren, waardoor in een interview kan worden gevraagd welke culturele en/of
rechtspositionele motieven een rol hebben gespeeld in het afwegingsproces.
Dat is bij situationele motieven niet mogelijk. Wel is na te gaan voor wie
een persoonlijk motief de meest belangrijke reden is geweest om te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit.
In slechts vier gevallen blijkt een situationeel motief als meest belangrijk
te zijn opgegeven. Drie hiervan hebben betrekking op een specifieke gezinssituatie (in een geval wilde een respondent die mishandeld werd, de positie
ten opzichte van de partner versterken door verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit). In het vierde geval gaat het om een situatie waarin geen specifieke noodzaak bestond om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen,
maar waarin het in de toekomst mogelijk nuttig zou kunnen zijn om deze -te
hebben. (Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij sporters die op
internationaal niveau aan sportwedstrijden mee willen doen.)
Over het algemeen kan echter worden gesteld dat situationele motieven
zelden worden genoemd als de meest belangrijke reden om te kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit. Ook in de gevallen waarin een situationeel
motief als meest belangrijk wordt genoemd, blijken rechtspositionele en
culturele motieven een rol te hebben gespeeld in het afwegingsproces (zie
paragraaf 8.1.4).

8.1.2 Culturele motieven
Onder culturele motieven worden in dit rapport zowel de motieven die te
maken hebben met de binding met het land van herkomst als motieven die
te maken hebben met de binding met Nederland verstaan als reden om al
dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor degenen die door
naturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, zou een sterke
binding met Nederland en een verminderde band met het land van herkomst
een reden kunnen zijn om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. In de
meest verregaande vorm kiest men voor de Nederlandse nationaliteit, omdat
men zich `Nederlander' voelt. Zeven personen geven deze reden op als de
meest belangrijke om zich te laten naturaliseren, ongeveer 1% van het aantal redenen die als `meest belangrijk' worden opgegeven (sommige respondenten noemen meer dan een reden). Dit betreft vrijwel allemaal personen
van Turkse herkomst.
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Dat een persoonlijke culturele binding met Nederland niet een doorslaggevende rol speelt in de beslissing om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, blijkt ook uit de beantwoording van de open vraag: 'Nu u de Nederlandse nationaliteit/paspoort heeft, voelt u zich nu ook een beetje "Nederlander"?i90 De helft van de respondenten zegt zich absoluut niet 'Nederlander' te voelen,` Zij zijn ongeveer gelijk verdeeld over de diverse groepen.
De percentages liggen tussen 44% (Kaapverdianen) en 54% (Turken). Er
zijn ruwweg twee motieven aan te geven voor het zich niet-'Nederlander'
voelen.
Aan de ene kant zijn er de respondenten voor wie de verbondenheid nog
duidelijk bij het land van herkomst ligt. Voor hen gaat het bij naturalisatie
blijkbaar alleen om het paspoort, niet om verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit: `Nee! Het is allemaal maar een formaliteit, dus op papier ben
ik een Nederlander, maar voor mijn gevoel ben ik als Turk geboren en zal
ook als Turk sterven.' Of: `Nee, want ik ben Marokkaan, ik heb alleen een
Nederlands paspoort.' Aan de andere kant zijn er respondenten die zeggen
zich niet Nederlander te kunnen voelen, zolang ze als buitenlander behandeld worden: `Nee, ik word bijvoorbeeld nog altijd bij de Sociale Dienst
gediscrimineerd. Moet paspoort tonen en Nederlander niet.'
Voor de andere helft van de respondenten is het moeilijk aan te geven in
welke mate men zich `Nederlander' voelt. Omdat het hier een - open vraag
betreft, kon men zelf een antwoord formuleren. Hoewel de interviewers was
gevraagd om juist bij deze vraag een beargumenteerd antwoord te vragen,
gaf een aantal respondenten uitsluitend het antwoord `ja'. Door de vraagstelling is niet na te gaan of men zich nu `Nederlander' voelt of `een beetje
Nederlander'. Het zich `Nederlander' voelen komt in ieder geval niet veel
voor. Afgezien van de `ja'-antwoorden, zijn er respondenten die zich een
beetje of `bijna helemaal Nederlander' voelen. Een groep respondenten
geeft nadrukkelijk aan zich tussen twee culturen te bevinden (7% van degenen uit Turkije; voor de respondenten uit Marokko, Tunesië en Kaapverdië
zijn deze percentages 28%, 19% en 17%): `Ik ben in Marokko geboren, dus
ik voel me Marokkaans. Ik woon hier dus ik voel me Nederlander.'
Daarnaast is er een groep respondenten voor wie het begrip nationaliteit
geen betekenis meer heeft. Het begrip wereldburger wordt een aantal malen
genoemd: `Nee, nationaliteit speelt geen rol, ik ben een gewone individu
zoals iedereen.'
Concluderend kan gesteld worden dat het zich `Nederlander' voelen nauwelijks geldt als reden om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.

90 Gedurende het interview diende de interviewer het gebruik van de termen 'nationaliteit' en
'paspoort' aan te passen aan dat van de geïnterviewde. Velen spreken immers niet over
het hebben van de Nederlandse nationaliteit, maar over het hebben van een Nederlands paspoort.
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In een minder verregaande vorm kan van een versterkte binding met Nederland worden gesproken indien men kiest voor de Nederlandse nationaliteit,
omdat men ervan uitgaat dat de toekomst, voor de respondent zelf of voor
diens kinderen, in Nederland ligt. Deze reden vormt 4% van de meest belangrijke redenen (25 respondenten). Deze reden wordt door de Marokkanen het meest genoemd, gevolgd door Tunesiërs en Turken. Respondenten
van Kaapverdiaanse herkomst geven deze reden veel minder vaak op, hetgeen verklaard kan worden uit het feit dat Kaapverdianen vaak het vinden
of hebben van werk als meest belangrijke reden opgeven. De kinderen
lijken een belangrijke rol te spelen in de beslissing om te kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit. Bijna 60% van de respondenten geeft op dat het
feit dat de kinderen al zo lang in Nederland zijn, dat zij zich inmiddels
meer Nederlander dan behorend tot het land van herkomst voelen, een rol
heeft gespeeld in het afwegingsproces.

Ten slotte kan gekeken worden naar de respondenten die gekozen hebben
voor de Nederlandse nationaliteit, omdat zij al lang in Nederland wonen.
Deze reden wordt door 44 respondenten (7% van het totaal aantal redenen)
genoemd als meest belangrijke om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, vooral door respondenten van Marokkaanse en Tunesische herkomst.
Een bijzondere categorie vormen personen uit Turkije die als vluchteling
of asielzoeker naar Nederland zijn gekomen. Een aantal van hen noemt het
feit dat zij van de Turkse nationaliteit af wilden, als belangrijkste reden om
te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Het gaat daarbij om personen
van een etnische minderheidsgroep in Turkije die vinden dat hen de Turkse
nationaliteit is opgelegd.
In het afwegingsproces kunnen culturele motieven een rol spelen die een
keuze voor de Nederlandse nationaliteit bemoeilijken. Zo kan men bijvoorbeeld om rechtspositionele redenen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, terwijl culturele argumenten die in de weg staan. In de lijst met motieven pro en contra naturalisatie zijn vier van die argumenten opgenomen:
- vooroordelen in de eigen gemeenschap in het land van herkomst;
- vooroordelen in de eigen gemeenschap in Nederland;
- de cultuur staat het eigenlijk niet toe;
- het geloof staat het eigenlijk niet toe.
Vooroordelen in de eigen gemeenschap in het herkomstland speelt voor 12%
van de respondenten die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkregen, een grote, voor 17% een kleine en voor 62% geen rol in het afwegingsproces. De overige respondenten weten het niet (meer). Voor respondenten uit Marokko speelt dit argument relatief het vaakst mee, 41 % geeft
op dat dit argument een grote of kleine rol heeft gespeeld. Voor respondenten uit de overige drie landen ligt dit percentage tussen de 23% en 24%.
Grotere verschillen zijn er te zien bij de vooroordelen in de eigen gemeenschap in Nederland. Deze blijken opnieuw het grootst te zijn in de
Marokkaanse gemeenschap: 47% van de respondenten afkomstig uit Marokko, zegt dat dit argument een rol heeft gespeeld in het afwegingsproces.
Voor degenen uit Turkije, uit Tunesië en Kaapverdië is dit respectievelijk
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22%, 37% en 31%. Vooral het voorkomen van vooroordelen in de Kaapverdiaanse gemeenschap is opvallend. Al enige malen is in dit rapport melding gemaakt van de bijzonder hoge naturalisatiegeneigdheid bij personen
uit Kaapverdië. Blijkbaar zijn er toch enige vooroordelen in de eigen gemeenschap in Nederland, hoewel dit argument voor niet één genaturaliseerde Kaapverdiaan een `grote' rol in het afwegingsproces heeft gespeeld.
Dat de cultuur naturalisatie niet toe zou staan, wordt weinig als argument gebruikt. Vooral bij respondenten afkomstig uit Tunesië en Kaapverdië speelt dit argument nauwelijks een rol. Een Tunesiër vertelde mij dat
Habib Bourguiba, president van Tunesië van 1957 tot 1987, zelf getrouwd
was met een vrouw met de Franse nationaliteit. Voor respondenten uit Turkije en Marokko, heeft de cultuur wel een rol gespeeld in het afwegingsproces, hoewel niet vaak een `grote'. Van de respondenten uit Turkije
noemt 20% en van degenen uit Marokko 26% de cultuur als argument.
Van de vier genoemde argumenten heeft het geloof het minst vaak een
rol gespeeld. In totaal 18 van de 191 respondenten (9%) die deze vraag
hebben beantwoord, stellen dat het geloof een rol speelde in het afwegingsproces om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Als de
Kaapverdianen buiten beschouwing worden gelaten, voor wie het geloof absoluut geen rol heeft gespeeld, dan geldt dit voor 10% van de respondenten
die afkomstig zijn uit islamitische landen. Ook indien gekeken wordt naar
het geloof van de respondenten, kan niet gesteld worden dat dat geloof in
belangrijke mate heeft meegespeeld in het afwegingsproces. Van de personen die opgeven moslim te zijn, zegt 11 % dat het geloof een kleine rol in
het afwegingsproces heeft gespeeld; niemand van hen dicht het geloof een
grote rol toe. Ook onder de syrisch-orthodoxe respondenten heeft het geloof nauwelijks meegespeeld.
Uiteraard is er een aantal respondenten die meer dan een van de hierboven
behandelde argumenten hebben genoemd. Om te bezien of er verschillen
zijn tussen de onderscheiden groepen, is geanalyseerd hoeveel verschillende
`cultuur'-argumenten zijn genoemd. Uit die analyse blijkt dat er tussen de
groepen geen significant verschil bestaat in het aantal genoemde cultuurargumenten. Zes respondenten (3% van degenen die deze vraag hebben beantwoord) hebben door middel van de naturalisatieprocedure de Nederlandse
nationaliteit verkregen, ondanks het feit dat alle vier de cultuurargumenten
een rol hebben gespeeld in de afweging om al dan niet te kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit.
Indien onderscheid wordt gemaakt naar respondenten die geen cultuurargumenten hebben genoemd en degenen die dat wel hebben gedaan, is ook
geen statistisch verschil aantoonbaar. De percentages respondenten uit Turkije, Marokko, Tunesië en Kaapverdië die een of meer cultuurargumenten
noemen, zijn respectievelijk 43%, 56%, 46% en 46%. De conclusie op basis van deze analyses luidt dat er voor de onderscheiden groepen respondenten die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen,
geen verschil is in het belang dat culturele argumenten als hierboven omschreven hebben gespeeld in het afwegingsproces.
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8.1.3 Rechtspositionele motieven
Bij de vraag wat de belangrijkste reden is geweest om te kiezen voor de
Nederlandse nationaliteit, werden rechtspositionele motieven het meest genoemd. Daarbij worden de rechtspositie als geheel en onderdelen ervan genoemd. Van de 242 redenen die als `meest belangrijk' worden genoemd,
hebben er 58 (24%) betrekking op de rechtspositie in het algemeen. Een
ongeveer even belangrijke reden is het recht om zonder visum door Europa
te kunnen reizen, dat door 65 respondenten wordt genoemd (35%). Vaak
worden beide argumenten samen genoemd (rechtspositie èn visum); in andere gevallen wordt de mogelijkheid om zonder visum te kunnen reizen genoemd als een specificatie van de verbeterde rechtspositie (rechtspositie,
bijvoorbeeld visum). Voor een aantal respondenten was het verkrijgen van
de Nederlandse nationaliteit om beroepsredenen nodig, juist in verband met
de mogelijkheid om zonder visum te kunnen reizen. Het betreft Kaapverdianen die op de grote vaart werkten of internationale chauffeurs. Andere redenen die als meest belangrijke worden genoemd, zijn de verbeterde mogelijkheden om werk te vinden of een opleiding te volgen, dan wel het recht
daarop te hebben. Deze redenen worden door 30 respondenten (12%) genoemd. Respondenten uit Kaapverdië noemen het vinden van werk als belangrijkste reden om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit vaker dan
andere groepen. Dat heeft mogelijk te maken met het beroep van zeevaarder, dat vroeger vaak door Kaapverdianen werd uitgevoerd. Het hebben
van een paspoort waarmee visumverplichtingen kunnen worden voorkomen,
is in zo'n beroep natuurlijk uiterst belangrijk. Indien ook de dienstplicht
onder de rechtspositie wordt gerekend, hebben nog eens 5 respondenten
een rechtspositioneel motief genoemd als de meest belangrijke reden.
Als een onderscheid wordt gemaakt tussen de culturele en de rechtspositionele motieven, dan blijkt dat 158 motieven (65%) betrekking hadden op
de rechtspositie en 84 motieven (35%) op de band met Nederland en/of het
land van herkomst.
Ook indien gekeken wordt naar de lijst met motieven die mogelijk een
rol hebben gespeeld in het afwegingsproces, blijkt dat rechtspositionele motieven zeer vaak genoemd worden. Voor 90% van de respondenten vormde
de mogelijkheid om zonder visum te kunnen reizen als men de Nederlandse
nationaliteit heeft, een factor, in 76% van de gevallen zelfs een belangrijke.
De sterkere rechtspositie die men als `Nederlander' heeft, speelde voor 66%
een grote en voor 14% een kleine rol. Onderdelen van de rechtspositie
worden ook genoemd. Kiesrecht op provinciaal en nationaal niveau speelde
voor 68% van de respondenten mee en het feit dat men recht op een uitkering behoudt als men terugkeert naar het land van herkomst, voor 30%. Het
verlost zijn van contacten met de vreemdelingendienst speelde een rol voor
60% van de respondenten, 54% stelt dat het moeten hebben van de Nederlandse nationaliteit om voor bepaalde beroepen in aanmerking te komen,
een rol speelde in het afwegingsproces. Ongeveer de helft van de respondenten (48%) meent dat het eenvoudiger is om voor gezinshereniging in
aanmerking te komen indien men over de Nederlandse nationaliteit beschikt
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en liet dat argument meespelen in de' afweging. Ook negatieve argumenten
speelden een rol in het afwegingsproces. Het verliezen van aanspraken bij
een eventuele erfenis had bij 17% invloed op de beslissing. Dit speelde voor
respondenten die afstand hebben moeten doen van de oorspronkelijke nationaliteit (uit Turkije en Kaapverdië) niet vaker een rol dan voor respondenten
die dat niet hoefden te doen. Aangenomen werd dat juist het afstand doen
van de oorspronkelijke nationaliteit eventueel zou kunnen leiden tot het verlies op aanspraken bij erfenis. In de discussie rond de dubbele nationaliteit
werd dit argument vooral door personen uit de Turkse gemeenschap aangevoerd. Bij de respondenten uit Turkije speelde voor 21 % het verlies van
aanspraken bij erfenis een rol in het afwegingsproces, voor de helft van hen
zelfs een grote rol. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze vraag is
voorgelegd aan respondenten die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Het kan zo zijn dat juist degenen die geen erfenis
verwachten en voor .wie dit argument dus niet geldt, gekozen hebben voor
de Nederlandse nationaliteit, ook al ging dat gepaard met verlies van de
Turkse nationaliteit. Ook kan meespelen dat juist personen uit Turkije die
aanspraak konden maken op een erfenis, geen afstand hoefden te doen van
de Turkse nationaliteit, indien zij door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkregen.
De kans om in twee landen opgeroepen te worden voor de militaire
dienst wordt ook vaak genoemd in de discussie over de dubbele nationaliteit. Dit argument speelde in het bijzonder voor respondenten afkomstig uit
Turkije, een rol. Van de mannelijke respondenten stelt de helft dat dit argument een rol speelde in het afwegingsproces. Dit geldt ook voor mannelijke
respondenten uit Marokko en Tunesië (respectievelijk 38% en 26%), hoewel onderdanen uit die landen in principe niet voor de militaire dienst worden opgeroepen indien zij in het buitenland wonen. Mogelijk gaat het bij
deze respondenten om personen die in het land van herkomst de militaire
dienstplicht hebben vervuld en denken in Nederland opnieuw te worden opgeroepen. Ook bestaat de kans dat zij, als zij in Nederland de dienstplicht
hebben vervuld en remigreren naar het land van herkomst, in dat land opnieuw worden opgeroepen.
Een ander negatief aspect aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is het niet meer in aanmerking komen voor een remigratieregeling.
Vooral bij dit motief is een duidelijk verschil aantoonbaar tussen de groepen. Voor Kaapverdianen speelde dit argument niet of wist men zich niet
meer te herinneren of dit argument een rol had gespeeld in het afwegingsproces. Voor ongeveer een kwart van de respondenten uit Turkije speelde
dit argument een grote of kleine rol. Belangrijker was dit argument voor
respondenten afkomstig uit Marokko en Tunesië. Voor 25% van degenen
uit Marokko speelde dit argument een grote rol, voor 20% een kleine. Voor
respondenten uit Tunesië zijn die percentages respectievelijk 29% en 8%.
Deze verschillen zijn waarschijnlijk te verklaren uit de remigratiewensen en
gepercipieerde -kansen van de respondenten uit de verschillende groepen.
Op die remigratiewensen en -kansen is in hoofdstuk 6 ingegaan.
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Ten slotte is gevraagd of men verwacht problemen te krijgen indien men
met de Nederlandse nationaliteit naar het land van herkomst reist. Dit argument wordt niet genoemd door respondenten afkomstig uit Kaapverdië, en
weinig door respondenten afkomstig uit Tunesië: voor 8% speelde dit een
grote rol en voor 8% een kleine. Voor 29% van de respondenten uit Turkije speelde dit argument een grote of kleine rol en voor 34% van degenen
uit Marokko. Een verschil tussen beide groepen bestaat daaruit dat dit argument voor 9% van de respondenten uit Turkije een grote rol speelde, en
voor 17% van de respondenten uit Marokko.

8.1.4 Combineren van soorten van motieven
In dit rapport is steeds betoogd dat de keuze om al dan niet te kiezen voor
de Nederlandse nationaliteit het resultaat is van een afwegingsproces. In deze paragraaf zullen de verschillende soorten van motieven in dat afwegingsproces met elkaar worden geconfronteerd.
Voor het onderling vergelijken van de verschillende soorten, zijn deze
motieven op inhoudelijke gronden bij elkaar gevoegd. Uit 17 motieven die
mogelijk een rol hebben gespeeld in het afwegingsproces, en die hierboven
reeds per motief zijn behandeld, zijn vier categorieën gevormd:
- rechtspositionele motieven die een positieve invloed hebben op de keuze
voor de Nederlandse nationaliteit (7 motieven);
- rechtspositionele motieven die een negatieve invloed hebben op de keuze
voor de Nederlandse nationaliteit (5 motieven);
- culturele motieven die een negatieve invloed hebben op de keuze voor
de Nederlandse nationaliteit (4 motieven);
- één cultureel motief dat een positieve invloed heeft op de keuze voor de
Nederlandse nationaliteit (de kinderen zijn zo lang in Nederland dat ze
zich meer Nederlander dan ... voelen).
Deze lijst is samengesteld op basis van de in bijlage 2 opgenomen argumenten uit eerdere publikaties en op basis van gesprekken met sleutelfiguren.
Doordat gestreefd is naar volledigheid in de opgenomen motieven en niet
naar een getalsmatig overeenkomend aantal motieven per categorie, verschillen de aantallen genoemde motieven per categorie.
Bij het vormen van de categorieën is niet gekeken naar het belang dat ieder van de motieven voor de respondenten heeft gespeeld. De respondenten
konden bij ieder argument aangeven of dit argument een grote, een kleine
of geen rol had gespeeld in het afwegingsproces, of dat zij dat niet meer
wisten. Bij het vormen van de categorieën is een tweedeling gemaakt tussen
`wel een rol' en `geen rol', waarbij de categorie `weet niet meer' is aangemerkt als `geen rol'. Het maken van onderscheid tussen een grote en een
kleine rol zou weinig extra informatie opleveren, omdat sommige respondenten bij ieder argument dat een rol speelde, dit argument een grote rol
toedichtten, terwijl voor andere respondenten ieder argument hoogstens een
kleine rol had gespeeld.
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Tabel 17: Respondenten die minstens één motief hebben genoemd, in %
land van herkomst
RN
Turkije
Marokko
Tunesië
Kaapverdië

71
68
58
24

categorie*
RP
CN

CP

44
56
45
47

48
79
61
31

96
97
95
93

* RN: rechtspositionele motieven die een negatieve invloed hebben op de keuze
RP: rechtspositionele motieven die een positieve invloed hebben op de keuze
CN: culturele motieven die een negatieve invloed hebben op de keuze

CP: culturele motieven die een positieve invloed heeft op de keuze

Situationele motieven zijn niet in de lijst met motieven opgenomen. Hierboven is reeds betoogd dat situationele motieven, door de aard hiervan, niet
in gesloten antwoordcategorieën zijn onder te brengen. Alleen van de vier
respondenten die een situationeel motief als belangrijkste motief opgeven,
is bekend dat een situationeel motief in het afwegingsproces een rol heeft
gespeeld. Ook bij hen blijken culturele en rechtspositionele argumenten
echter een rol te hebben gespeeld in het afwegingsproces. Vooral de positieve rechtspositionele gevolgen van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit spelen voor deze respondenten een rol. Voor één respondent spelen
ook negatieve rechtspositionele gevolgen een rol, door de overige drie worden dergelijke gevolgen niet genoemd. Negatieve culturele argumenten
werden nauwelijks genoemd, terwijl het positieve culturele argument voor
drie van de vier respondenten een rol had gespeeld in het afwegingsproces.
Statistische analyses zijn wel uit te voeren met de gecategoriseerde culturele en rechtspositionele argumenten. Een factoranalyse is uitgevoerd op de
afzonderlijke motieven en vele niet-lineaire analyses (Homals en Princals)
zijn uitgevoerd op de afzonderlijke en de gecategoriseerde motieven. Omdat
het hier nogal ingewikkelde statistische analyses betreft, zullen de resultaten
zoveel en zo duidelijk mogelijk worden verwoord.`
Alvorens de resultaten van deze analyses te bespreken, wordt in een inleidende tabel eerst een globaal beeld van de gecategoriseerde motieven per
herkomstland gepresenteerd (tabel 17). Opvallend is dat vrijwel iedereen
een of meer positieve rechtspositionele redenen heeft genoemd. Daarnaast
is het opmerkelijk dat de percentages respondenten die culturele problemen
voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit noemen, niet zo sterk
verschillen als mocht worden verwacht. Dit neemt niet weg dat het aantal
genoemde motieven dat betrekking heeft op de cultuur, wel kan verschillen. Kaapverdianen zien nauwelijks rechtspositionele bezwaren in het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Uit het feit dat deze bezwaren vrij-
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Voor een beschrijving van niet-lineaire analyses kan worden verwezen naar Van de Geer
(1988). Een zeer duidelijke beschrijving van de betekenis en werking van een factoranalyse staat in Slotboom (1987).
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wel allemaal betrekking hebben op een mogelijke terugkeer naar het lan d
van herkomst, mag worden aangenomen dat de eventuele wens om terug te
keren naar het land van herkomst bij Kaapverdianen minder manifest aanwezig is dan bij respondenten uit de overige groepen.
De samenhang tussen de verschillende motieven valt uit tabel 17 n et op
te maken. Daarvoor zijn meer geavanceerde statistische methodes nodig. In
een factoranalyse tracht men bijvoorbeeld de samenhang tusse ' variabelen
(in dit geval de verschillende motieven) te beschrijven in een kleiner aantal
nieuwe variabelen. Het kan immers zijn dat sommige variabelen nauw met
elkaar samenhangen en zich onderscheiden van de andere variabelen. In de
door ons uitgevoerde analyses blijkt er een vijftal
zulke groepen variabelen (factoren) te zijn. Binnen deze factoren ' er een aantal motieven dat
in belangrijke mate bijdraagt aan het v
en van de factor, zodat bepaalde
motieven vaak samen worden md.
1. De motieven 4, 5, 14,.-15 en 16. Het beeld dat bij deze respondenten bestaat, is er een-van vele financiële consequenties bij het verkrijgen van
de Nederlandse nationaliteit. Ook staat volgens hen het geloof verkrijging van de Nederlandse nationaliteit niet toe. Het enige positieve argument dat in deze lijst sterk samenhangt met de andere, is het behoud van
een uitkering bij terugkeer naar het land van herkomst.
2. De motieven 2, 6, 8 en 10. Dit is een combinatie van factoren waarbij
juist de nadruk ligt op de positieve gevolgen van het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit. De kinderen zijn `vernederlandst', verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit betekent kiesrecht en levert een sterke
rechtspositie op. Een duidelijke praktische noodzaak voor de keuze voor
de Nederlandse nationaliteit is het feit dat deze voor sommige beroepen
nodig is.
3. De motieven 7, 8, 9 en 11. Hierbij zijn er duidelijke culturele problemen bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit,. zowel de cultuur
als de gemeenschap in Nederland en in eigen land staan verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit eigenlijk in de weg. Het feit dat de Nederlandse nationaliteit noodzakelijk is om bepaalde beroepen te kunnen uitoefenen, heeft deze respondenten kennelijk toch doen besluiten om te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
4. De motieven 1, 12 en 17. Dit zijn de meer `praktische' motieven. Men
heeft geen problemen meer met de vreemdelingendienst en men kan zonder visum naar vele landen reizen. (Angst voor) een mogelijk verlies
van een aanspraak op een erfenis staat hier als minpunt tegenover.
5. Naast deze zeer duidelijk onderscheiden factoren wordt één factor voor
een groot deel bepaald door respondenten die problemen hebben met de
mogelijke dubbele dienstplicht (motief 3). Er is een samenhang met de
motieven 8, 11, 12 en 13, maar deze is niet sterk. Dat houdt in dat er
zekere culturele problemen zijn, maar dat een aantal praktische voordelen van de Nederlandse nationaliteit (het kunnen uitoefenen van bepaalde
beroepen, het verlost zijn van contacten met de vreemdelingendienst en
het relatieve gemak van de Nederlandse nationaliteit bij gezinshereniging) zou hebben geleid tot een keuze voor de Nederlandse nationaliteit.
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In de vragenlijst opgenomen motieven
1. geen visum meer verplicht in veel landen
/
2. de kinderen zijn zo lang in Nederland, dat ze zich meer Nederlander dan ... voelen
3. dienstplicht in twee landen
4. recht op uitkering bij terugkeer naar ...
5. geen mogelijkheid meer van remigratieregeling
6. kiesrecht voor provincie en Tweede Kamer
7. vooroordelen in de eigen gemeenschap in ...
8. voor bepaalde beroepen is Nederlandse nationaliteit/paspoort verplicht
9. vooroordelen in de eigen gemeenschap in Nederland
10. een sterke rechtspositie

11. de cultuur staat het eigenlijk niet toe
12. geen problemen meer met de vreemdelingendienst
13. gezinshereniging is makkelijker
14. verlies van uitkering bij terugkeer naar ...
15. problemen als je ... binnenkomt

16. geloof staat het niet toe
17. verlies op aanspraak bij erfenis

Bij het bepalen van de factoren is gekeken naar de samenhang tussen verschillende motieven, niet naar het verschil tussen de herkomstlanden. De
hier genoemde met elkaar samenhangende motieven, gelden voor individuele respondenten. Indien gekeken wordt naar de onderscheiden herkomstlanden, dan kan alleen voor de derde groep van motieven een duidelijk statistisch verschil tussen de herkomstlanden worden geconstateerd. Vooral respondenten afkomstig uit Turkije, blijken deze combinatie van motieven vaak
te noemen, gevolgd door Tunesiërs, Kaapverdianen en Marokkanen. Voor
de overige factoren bestaat geen duidelijk significant verschil tussen de verschillende herkomstlanden, hetgeen wil zeggen dat de samenhangende motieven wel op individueel, maar niet op groepsniveau een rol spelen.
Hetzelfde beeld ontstaat bij het analyseren van de gegevens met behulp
van niet-lineaire analyses. Met behulp van Homals-analyses is getracht de
samenhang tussen de diverse motieven aan te geven; met Princals-analyses
is gekeken naar de categorieën motieven. Bij beide soorten van analyses
komt hetzelfde beeld naar voren, dat overeenkomt met de uitkomsten van
de factoranalyse. Op individueel niveau bestaat geen duidelijk verschil tussen de respondenten uit de diverse herkomstlanden. Indien de scores van
individuele respondenten uit een bepaald land van herkomst een soortgelijk
patroon van genoemde motieven zouden vertonen, dan zouden deze scores
in de vorm van een wolk dicht bij elkaar in een tweedimensionaal veld
moeten worden afgebeeld. Dat is niet het geval. Respondenten uit alle vier
de landen kunnen op elke willekeurige positie in het veld worden verwacht.
De onderlinge verbanden lijken veeleer te kunnen worden verklaard uit
het aantal genoemde motieven per categorie. Wie veel motieven in de ene
categorie noemt, noemt ook veel motieven in de andere categorieën. Een
uitzondering moet worden gemaakt voor de positieve culturele factor. Deze
lijkt haaks te staan op de overige categorieën.
. Indien de landen van herkomst in de analyse worden meegenomen, valt
wel iets te zeggen over het noemen van motieven door respondenten uit de
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diverse landen. Een grafische weergave van de resultaten van deze analyse
wordt getoond in figuur 3. Respondenten uit Kaapverdië noemen over het
algemeen in iedere categorie weinig motieven, Marokkanen relatief veel.
Respondenten uit Tunesië en Turkije noemen evenveel motieven, maar onderscheiden zich ten opzichte van elkaar door het positieve culturele motief.
Dit is het gevolg van de uitgevoerde analysemethode. Hoewel degenen uit
Tunesië en Turkije het positieve culturele motief ongeveer even vaak noemen (respectievelijk 48% en 61 %), is het dit motief in relatie tot andere
genoemde categorieën dat bepaalt waar de groepen op het tweedimensionale
veld worden weergegeven. Blijkbaar is er voor deze verhouding een duidelijk verschil tussen de respondenten uit Turkije en die uit Tunesië.
Over het verschil tussen degenen uit Marokko en Kaapverdië kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt. Het feit dat degenen uit Kaapverdië in
iedere categorie relatief weinig motieven noemen, kan erop wijzen dat zij
de keuze voor de Nederlandse nationaliteit maken, zonder alle gevolgen van
verkrijging ervan te overwegen, terwijl de respondenten uit Marokko dat
wel doen. De positie van de respondenten aan de rechterkant van de schaal
kan erop wijzen dat zij veel negatieve consequenties op het gebied van cultuur en rechtspositie zien, maar dat zij toch hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, omdat daar vele rechtspositionele voordelen tegenover
staan. Daarnaast hebben veel respondenten uit Marokko opgegeven voor de
Nederlandse nationaliteit te hebben gekozen vanwege het positieve culturele
aspect.
Uit deze opmerkingen mogen echter niet te snel conclusies worden getrokken. In deze analyse is immers het land van herkomst meegenomen als een
variabele, terwijl het bij de motieven juist gaat om het individuele beslissingsmoment. Wellicht ten overvloede zij daarnaast opgemerkt dat het hier
behandelde afwegingsproces alleen de respondenten betreft die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Voor de respondenten die die keuze niet hebben gemaakt, kunnen geheel andere motieven een
rol spelen (paragraaf 8.2).

8.2 Motieven tegen naturalisatie
Aan de respondenten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken,
is gevraagd of zij die eventueel wel zouden willen hebben. Aan degenen
die stelden geen behoefte te hebben aan de Nederlandse nationaliteit, is vervolgens gevraagd waarom niet.
Opvallend is het aantal respondenten dat niet weet dat het mogelijk is om
de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Een derde van de Marokkaanse
respondenten zegt niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen; bij de Turkse respondenten is dat 19%,
de Tunesische 6% en de Kaapverdiaanse respondenten 7%. Van degenen
die wel van de mogelijkheid weten, is een aantal al bezig met de procedure.
Van de Kaapverdiaanse respondenten is dat bijna de helft (48%). Dit stemt
overeen met de al eerder geconstateerde grote naturalisatiegeneigdheid on-
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Figuur 3: Grafische weergave van de uitkomsten van de Princals-analyse
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der de Kaapverdiaanse bevolking. Bij de Tunesische, de Turkse en de Marokkaanse respondenten zijn die percentages veel lager, namelijk respectievelijk 28%, 14% en 14%.
Van de Kaapverdianen die niet bezig zijn met de procedure, zou 65% de
Nederlandse nationaliteit willen hebben; van de Turken is dat 51 %, van de
Tunesiërs 34% en van de Marokkanen 22%. Bij Kaapverdianen is het percentage dat `heel graag' de Nederlandse nationaliteit zou willen, hoger dan
het percentage dat het `wel zou willen', terwijl dat voor de andere groepen
andersom is. Opmerkelijk is verder het percentage Marokkanen dat niet
weet of ze de Nederlandse nationaliteit zouden willen hebben (26%). Bij
Turken en Tunesiërs ligt dit rond de 10% en bij Kaapverdianen op 2%. Het
hoge percentage Marokkanen dat niet weet of ze de Nederlandse nationaliteit willen hebben, gekoppeld aan het hoge percentage dat niet weet dat het
mogelijk is om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, zou verklaard
kunnen worden door het feit dat de discussie over het al dan niet kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit in de Marokkaanse gemeenschap nog op
gang moet komen. Anderzijds kan het ontkennen van de wens om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, te maken hebben met het feit dat dit
onderwerp in de Marokkaanse gemeenschap nog in de taboesfeer ligt. In de
methodische verantwoording is al aangegeven dat het aantal Marokkanen
dat er niet voor uitkomt over de Nederlandse nationaliteit te beschikken, relatief groter is dan in de andere groepen.
De percentages respondenten die de Nederlandse nationaliteit `liever niet'
of `absoluut niet willen', bedragen voor Turken 31%, voor Marokkanen
40%, voor Tunesiërs 38% en voor Kaapverdianen 16%. Aan deze respondenten is de vraag voorgelegd, waarom zij dat niet wilden. Voor alle groepen geldt dat de belangrijkste reden om niet de Nederlandse nationaliteit te
willen hebben, luidt dat men het `niet nodig' vindt of dat er `geen voordelen' aan zitten. Voor Turken en Marokkanen spelen daarnaast het behouden
van de eigen identiteit en het feit dat de cultuur nationaliteitswijziging niet
toestaat, een rol. Verder worden alle voorgecodeerde argumenten uit de
vragenlijst genoemd. Daarnaast is van de oorspronkelijke categorie `anders'
nog een aantal argumenten gevormd. In tabel 18 zij de verschillende argumenten en het aantal malen dat deze zijn genoemd, weergegeven (door te
kleine aantallen in de cellen is percenteren hier niet zinvol).
Blijkbaar zijn de argumenten om niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit even divers als de redenen om daar wel voor te kiezen. Speciale
aandacht dient in dit verband te worden besteed aan de afstandseis. Aan de
respondenten die de Nederlandse nationaliteit liever niet willen hebben, is
gevraagd of zij dit wel willen als zij daarnaast de oorspronkelijke nationaliteit zouden kunnen behouden. Van de 35 Turkse respondenten aan wie dit
gevraagd werd, zeggen er 23 in dat geval wel de Nederlandse nationaliteit
te willen hebben. Dit geldt voor 5 van de 6 Kaapverdianen. (Volgens de
Kaapverdiaanse wetgeving is het sinds begin 1992 mogelijk om de eigen
nationaliteit te behouden bij verkrijging van een andere.) Opvallend is dat
ook 12 van de 27 Marokkanen en 4 van de 10 Tunesiërs die deze vraag beantwoordden, zeggen de Nederlandse nationaliteit wel te willen hebben in-
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Tabel 18: Argumenten voor het niet willen hebben van de Nederlandse nationaliteit
argument
geen voordelen/niet nodig
wil eigen identiteit houden
cultuur staat het niet toe
geen remigratieregeling mogelijk
problemen als je ... binnenkomt
geloof staat het niet toe
verlies van aanspraak op erfenis
verlies van uitkering bij terugkeer
vooroordelen in land van herkomst
vooroord. eigen gemeenschap in Ned.
dienstplicht in twee landen

gaat terug naar land van herkomst
anders

Turken

Marokkanen

Tunesiërs Kaapverdianen

7
6
9
2
3

8
0
1
3
3

2
1
0
1
0

6

5

2

0

5
5

0
2

1
1

0
0

4
3

3
3

1
0

0
0

1
1
3

1
2
5

1
3
0

0
1
2

16
9
8
7
6

dien zij de oorspronkelijke nationaliteit zouden kunnen behouden, terwijl zij
in de praktijk al geen afstand hoefden te doen. Blijkbaar bestaat er omtrent
de wet- en regelgeving op het gebied van naturalisatie onduidelijkheid bij
deze groepen. Deze vraag is niet voorgelegd aan de respondenten die 'absoluut niet' de Nederlandse nationaliteit willen, om het interview niet te
frustreren met doorvragen over een onderwerp waarover men mogelijk niet
wil spreken. Het is echter mogelijk dat zich ook in deze groep een aantal
personen bevindt die wel de Nederlandse nationaliteit zou aanvragen indien
het mogelijk is om de oorspronkelijke nationaliteit te behouden.
Om na te gaan in welke gevallen respondenten die nu zeggen liever niet
de Nederlandse nationaliteit te willen hebben, hiervoor wel zouden kiezen,
is een aantal mogelijkheden voorgelegd. In de discussie omtrent gezinshereniging en -vorming is het interessant om te zien dat als het nodig zou zijn
om over de Nederlandse nationaliteit te beschikken om tot gezinshereniging
over te gaan, slechts 39 van de totale groep (185 personen) zegt ook in dat
geval niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Voornamelijk Turken
en Kaapverdianen gaan in dat geval over tot naturalisatie (respectievelijk 63
van de 93 en 13 van de 21 respondenten). Van de 48 Marokkanen zeggen er
20 in dat geval te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, terwijl 22 daarover geen mening hebben. Voor 12 van de 23 Tunesiërs die deze vraag beantwoordden, is gezinshereniging geen reden om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Tussen de groepen zijn duidelijk verschillen waarneembaar in de redenen waarom men zou kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor Turken is de gezinshereniging de belangrijkste reden, voor de overige groepen
is dat de eventuele studiefinanciering van de kinderen. Als voor het recht
op studiefinanciering de Nederlandse nationaliteit verplicht zou zijn, zouden
16 van de 20 Kaapverdianen, 22 van de 45 Marokkanen en 9 van de 24
Tunesiërs kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
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8.3 Samenvatting
De motieven om wel of niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit,
zijn beide bijzonder divers. Situationele motieven, die vanwege de aard niet
te categoriseren zijn, zijn alleen genoemd bij de belangrijkste reden om te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Deze motieven worden weinig genoemd en als ze genoemd worden, blijken ook rechtspositionele en culturele motieven een rol te hebben gespeeld in het afwegingsproces.
Als belangrijkste motieven om te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, worden de rechtspositie en het kunnen reizen zonder visum het meest
genoemd. Voor Kaapverdianen blijkt daarnaast het makkelijker kunnen vinden van werk belangrijk te zijn. Indien de motieven in een analyse worden
betrokken, blijkt dat er op individueel niveau geen verschillen bestaan in
het patroon van de door de respondenten uit de diverse landen genoemde
motieven. Als het land van herkomst in de analyses wordt betrokken, dan
blijkt dat ook dan geen verschil bestaat in dit patroon. Respondenten uit
Marokko noemen wel meer motieven dan de anderen en degenen uit Kaapverdië relatief de minste. Respondenten uit Turkije en Tunesië scoren daartussenin.
Culturele adaptatie door de respondent blijkt geen rol te spelen in het afwegingsproces. Voor veel respondenten ligt de loyaliteit nog bij het land
van herkomst. Voor anderen is het onmogelijk zich `Nederlander' te voelen, zolang men nog als buitenlander behandeld wordt. Voor velen speelt
wel een rol dat de kinderen al zolang in Nederland wonen dat die zich 'Nederlander' voelen.
Er zijn, blijkens de antwoorden, ook veel redenen om niet te kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit. De meest genoemde zijn echter dat men
`het niet nodig' vindt om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen of in
zo'n verkrijging `geen voordelen' te zien. Voor een deel van de Turkse en
Marokkaanse respondenten speelt daarnaast mee dat de religie en/of de cultuur een keuze voor de Nederlandse nationaliteit in de weg staan.

9 Conclusies en discussie

9.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op grond van de resultaten van de enquête is het mogelijk een aantal uitspraken te doen over de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen. Bij het
beantwoorden van die vragen kan niet worden ingegaan op de motieven om
al dan niet te opteren voor de Nederlandse nationaliteit, omdat de enquête
gericht was op naturalisatie. Inhoudelijk is echter niet aan te geven, waarom de redenen van individuele optanten zouden afwijken van naturalisandi.
1. Welke situationele motieven spelen een rol in de afweging om al dan niet
een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de Nederlandse
nationaliteit?
Door de aard van de situationele motieven was het niet mogelijk om deze
in een gesloten antwoordcategorie aan de respondenten voor te leggen. In
een open vraag werd wel gevraagd naar de `meest belangrijke' reden om te
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Voor 4 van de 195 respondenten
die deze vraag beantwoordden, blijkt een situationeel motief het meest belangrijk te zijn geweest. In 3 van deze gevallen betrof het de gezinssituatie
die ertoe leidde dat men koos voor de Nederlandse nationaliteit; in het vierde geval was er geen noodzaak om ervoor te kiezen, maar `zou het in de
toekomst wel makkelijk kunnen zijn'. Dit specifieke motief zou ook voor
anderen kunnen gelden. Vooral voor sporters die in internationaal verband
aan sportwedstrijden mee willen doen, kan het hebben van de Nederlandse
nationaliteit de toegang tot internationale podia vergemakkelijken. De Nederlandse bokser van Turkse afkomst Delibas is hiervan een bekend voorbeeld.93 De respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben geen situationele motieven opgegeven.
2. In welke mate spelen culturele achtergronden een rol in de afweging om
al dan niet een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de
Nederlandse nationaliteit?
Bij het bepalen van de verschillende culturele achtergronden en de rol die
deze mogelijk hebben gespeeld, dient een vierdeling in de beantwoording te
worden gemaakt. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen culturele argumenten die een positieve invloed hebben op de keuze voor de Nederlandse nationaliteit en culturele argumenten die een negatieve invloed hebben.
Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt tussen degenen die wel
en degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit.

93

zie Jessurun d'Oliveira (1990) voor een artikel over sport en nationaliteit
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Voor genaturaliseerde respondenten speelt de culturele factor `De kinderen
wonen zo lang in Nederland dat ze zich meer Nederlander dan ... voelen',
een belangrijke rol. Van de respondenten uit de onderscheiden herkomstlanden zegt 79% van degenen uit Marokko, 61% uit Tunesië, 48% uit Turkije
en 31% uit Kaapverdië dat dit argument een rol speelde in het afwegingsproces.
Culturele factoren hebben voor deze respondenten ook een negatieve rol
gespeeld. Vooral respondenten uit Turkije en Marokko hebben problemen
met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, omdat de cultuur enlof
het geloof dat niet toe zouden staan. Daarnaast wil men de eigen identiteit
behouden. Dit laatste blijkt overigens voor genaturaliseerden ook mogelijk
te zijn. Zo zegt verreweg het grootste deel van de respondenten zich Turk,
Marokkaan, Tunesiër of Kaapverdiaan te voelen, ondanks het feit dat zij
(uitsluitend) de Nederlandse nationaliteit hebben.
Na het combineren van verschillende soorten motieven blijkt geen duidelijk verschil tussen de onderscheiden groepen op individueel niveau. Blijkbaar is het afwegingsproces op dat niveau voor alle respondenten hetzelfde.
Indien wordt gekeken naar het land van herkomst, dan spelen voor Kaapverdianen weinig factoren een rol en voor Marokkanen veel. Respondenten
uit Turkije en Tunesië scoren daartussenin.
3. Welke rechtspositionele motieven spelen een rol in de afweging om al dan
niet een naturalisatieverzoek in te dienen of te opteren voor de Nederlandse nationaliteit?
Twee motieven worden beduidend vaker genoemd dan andere: de rechtspositie in het algemeen en het kunnen reizen zonder visum in het bijzonder.
Soms wordt het kunnen reizen als een verbijzondering van de rechtspositie
genoemd, soms als een apart motief. Opvallend is overigens het gebrek aan
kennis van de rechtspositie, ook bij de respondenten die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit. Dit gebrek aan kennis zou een zeer belangrijke verklaring kunnen zijn voor het achterblijven van het aantal naturalisatieverzoeken onder sommige groepen vreemdelingen.

4. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan situationele motieven in die
afweging?
5. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan culturele achtergronden in die
afweging?
6. Zijn er verschillen tussen en/of binnen groepen vreemdelingen ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan rechtspositionele motieven in
die afweging?
Deze onderzoeksvragen kunnen tegelijk worden behandeld, omdat de beantwoording van deze vragen ongeveer gelijk is.
Door de aard van de situationele motieven kan de vraag moeilijk worden
beantwoord. Situationele redenen worden bijzonder weinig genoemd als belangrijkste reden voor naturalisatie, en als ze wel genoemd worden, blijken
ook rechtspositionele en culturele motieven een rol te hebben gespeeld.
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Wat betreft de rechtspositionele motieven zijn er wel degelijk verschillen
tussen groepen. Kaapverdianen noemen weinig negatieve rechtspositionele
gevolgen van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Aangezien al
deze gevolgen liggen op het terrein van een eventuele terugkeer naar het
land van herkomst, zou kunnen worden verondersteld dat Kaapverdianen
weinig rekening houden met een eventuele terugkeer. Deze veronderstelling
wordt ondersteund door andere uitkomsten. Bij respondenten uit Tunesië is
een duidelijke splitsing binnen de groep te maken. Degenen die niet hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zullen dat ook niet doen als dat
nodig zou zijn voor bepaalde faciliteiten. Een belangrijke oorzaak voor dit
standpunt lijkt te zijn dat men terug zal keren naar het land van herkomst.
Juist bij de Tunesiërs die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, worden de meest concrete terugkeerplannen geconstateerd. Marokkanen en Turken nemen een tussenpositie in. Bij deze groepen vinden wij de
meeste `twijfelaars': degenen die (nog) niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit. Deze twijfel kan te maken hebben met een relatieve onbekendheid met het verschijnsel naturalisatie (onder deze groepen nog maar
net op gang is gekomen), maar ook met een aanhoudende twijfel omtrent
het karakter van het verblijf in Nederland. Zowel de respondenten die wel
als degenen die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, lijken deze twijfel te hebben. Bij Marokkanen uit zich dat in een twijfel omtrent het permanente karakter van het verblijf in Nederland en een eventuele
terugkeer. Turken lijken zich meer in Nederland `thuis' te voelen, hoewel
velen een huis in Turkije bezitten.
Een culturele adaptatie aan Nederland lijkt er nauwelijks of niet te zijn.
Slechts zeer weinigen voelen zich `Nederlander' ook al hebben zij de Nederlandse nationaliteit. Het al dan niet naturaliseren lijkt dan ook meer een
kwestie te zijn van interpretatie van het behoud van de eigen cultuur dan
een verbondenheid met een van beide nationaliteiten. Respondenten kunnen
hun eigen nationaliteit willen behouden en daarom niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, maar zij kunnen ook kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit en desondanks de eigen culturele identiteit behouden. De respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, blijken
dan ook niet minder contacten met de eigen gemeenschap te hebben.
7. Kan voor verschillende groepen vreemdelingen worden aangegeven hoe
de afweging tussen de verschillende motieven verloopt?
Kaapverdianen noemen minder motieven van rechtspositionele en culturele
aard, maar het patroon van genoemde motieven is niet fundamenteel anders
dan dat van de andere groepen, zo blijkt uit analyses. Marokkanen noemen
de meeste motieven, Turken en Tunesiërs scoren daartussenin.
Van de respondenten die niet hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, lijken Turken en Marokkanen iets vaker culturele problemen te
hebben met de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Voor Turken
kan het opgeven van de eigen nationaliteit, dat ten tijde van het afnemen
van de vragenlijst voor deze groep nog een vereiste was, een rol spelen
voor deze culturele problemen; veel van de `twijfelaars' zouden wel kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit als zij de eigen nationaliteit niet zouden
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hoeven opgeven. Uit andere analyses blijkt echter dat enige voorzichtigheid
moet worden betracht met het toekennen van een doorslaggevend belang
aan deze factor als belemmering voor de keuze voor de Nederlandse nationaliteit. Van de Turkse respondenten blijkt 35% niet te weten of men de
oorspronkelijke nationaliteit moet opgeven, zodat in deze gevallen niet van
een `belemmering' in het afwegingsproces kan worden gesproken.
8. Welke invloed heeft de Rijkswet op het Nederlanderschap (gehad) op de
afweging tussen de verschillende soorten motieven?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. De invloed van de Rijkswet op het
Nederlanderschap komt als zodanig niet voor in de antwoorden van de respondenten. Wel blijkt dat sinds de inwerkingtreding in 1985 een dusdanige
stijging in het aantal naturalisaties is opgetreden dat een verondersteld zelfstandig verband tussen het aantal jaren dat men in Nederland verblijft en de
naturalisatiegeneigdheid, ongedaan wordt gemaakt. Dat betekent dat velen
die al eerder in aanmerking kwamen voor naturalisatie, in de periode na
1985 ertoe hebben besloten. In welke mate dit is toe te schrijven aan de
Rijkswet of aan andere factoren (zoals een grotere publiciteit of een toenemende acceptatie in sommige groepen), is echter niet aan te geven.

9. In welke mate heeft het minderheden- en vreemdelingenbeleid invloed
(gehad) op de afweging tussen de verschillende motieven?
In de Grondwet, de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt formeel het onderscheid tussen vreemdelingen en personen met
de Nederlandse nationaliteit geregeld. In het kader van het minderhedenbeleid wordt getracht het verschil in rechtspositie tussen vreemdelingen en
personen met de Nederlandse nationaliteit zoveel mogelijk te verminderen.
Beide beleidsterreinen zouden een invloed kunnen hebben op de naturalisatiegeneigdheid van (groepen) vreemdelingen die behoren tot de doelgroepen
van het minderhedenbeleid. De beantwoording van deze vraag is echter niet
eenvoudig. Enerzijds kan door het minderhedenbeleid de rechtspositie van
vreemdelingen dusdanig zijn versterkt dat men het niet meer nodig vindt
om de rechtspositie door naturalisatie verder te versterken. Anderzijds is
voor degenen die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, het
versterken van de rechtspositie wel het belangrijkste motief. Ook het belang
van het vreemdelingenbeleid is niet eenduidig. Gezien de eerder geconstateerde onwetendheid omtrent de rechtspositie van vreemdelingen en personen met de Nederlandse nationaliteit en het verschil daartussen, kan echter
getwijfeld worden aan de invloed van deze beleidsterreinen op de afweging
om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.

9.2 Discussie
De beantwoording van de probleemstelling op grond van de onderzoeksvragen lijkt in eerste instantie een teleurstellend resultaat op te leveren: motieven van situationele, rechtspositionele en culturele aard spelen een rol in
het afwegingsproces om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationa-
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liteit. Deze motieven kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed
hebben. Voor de respondenten die hebben gekozen voor de Nederlandse
nationaliteit, blijken vooral rechtspositionele motieven de meest belangrijke
te zijn geweest. De motieven om niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit zijn divers. Velen vinden een dergelijke keuze niet nodig of nuttig.
Vooral bij Turken en Marokkanen spelen daarnaast in het afwegingsproces
culturele motieven een rol: de cultuur of het geloof staan een keuze voor de
Nederlandse nationaliteit niet toe. Ook bij de respondenten die wel hebben
gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, hebben deze motieven echter
een rol gespeeld in het afwegingsproces.
Op basis van de probleemstelling valt dus geen sluitende uitspraak te
doen over de vraag wie wel en wie niet kiest voor de Nederlandse nationaliteit. Toch is in de loop van dit rapport een duidelijk beeld ontstaan van de
diverse (deel)groepen die in het onderzoek zijn betrokken. In deze paragraaf
zal nader worden ingegaan op in het rapport beschreven verschijnselen, die
mogelijk een duidelijker antwoord geven op de vraag wie wel en wie niet
kiest voor de Nederlandse nationaliteit. Hoewel dit in strikte zin niet behoort tot de beantwoording van de probleemstelling, lijkt ons een beschrijving van deze verschijnselen toch noodzakelijk als bijdrage aan de theorievorming en inzicht omtrent deze vraag.
Voor het naturaliseren is kennis omtrent de mogelijkheid van en noodzakelijke voorwaarden voor naturalisatie noodzakelijk. Duidelijk is dat bij een
groot deel van de respondenten, vooral bij Marokkanen, deze kennis ontbreekt. Een afweging is voor deze personen dus niet mogelijk. Bovendien
is kennis van zowel de eigen rechtspositie als het verschil tussen de eigen
rechtspositie en die van personen met de Nederlandse nationaliteit nodig
om een objectieve keuze te kunnen maken voor de Nederlandse nationaliteit.
Die kennis is vaak afwezig, onvoldoende of onjuist.
Als men weet van de mogelijkheid de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en men heeft zicht op de verschillen in rechtspositie tussen vreemdelingen en personen met de Nederlandse nationaliteit, kan men de voor- en nadelen van een eventuele keuze voor de Nederlandse nationaliteit tegen elkaar afwegen. Deze voor- en nadelen zijn persoonlijk gekleurd. Wij spreken
dan ook van gepercipieerde voor- en nadelen. Een groot deel hiervan blijkt
praktisch van aard te zijn: men kan gemakkelijker reizen of denkt gemakkelijker werk te kunnen vinden met een Nederlands paspoort.
Op grond hiervan is het twijfelachtig of gesproken kan worden van naturalisatie als een uiting van integratie in de Nederlandse samenleving. Een
culturele adaptatie van de naturalisandus zelf speelt nauwelijks een rol in
het afwegingsproces. Dit blijkt uit het feit dat ook degenen die zijn genaturaliseerd, zich in overgrote meerderheid nog steeds Turk, Marokkaan, Tunesiër of Kaapverdiaan voelen. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen aan
te wijzen: de loyaliteit ligt nog steeds bij het land van herkomst of men kan
zich onmogelijk `Nederlander' voelen, zolang men nog steeds als buitenlander behandeld wordt. In beide gevallen leidt dit ertoe dat een keuze voor de
Nederlandse nationaliteit alleen op praktische gronden gemotiveerd kan
worden.
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Waarom kiezen sommigen dan toch voor de Nederlandse nationaliteit en anderen niet? Op grond van een analyse van achtergrondvariabelen blijkt dat
voor de respondenten uit ieder van de onderscheiden herkomstlanden duidelijke verschillen aan te wijzen zijn tussen degenen die wel en degenen die
niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, hoewel de variabelen waarin
de respondenten verschillen, niet voor alle herkomstlanden hetzelfde zijn.
Voor alle groepen geldt echter het grote verschil in de taal die men thuis,
op het werk en met vrienden en bekenden spreekt. Degenen die gekozen
hebben voor de Nederlandse nationaliteit, spreken veel vaker (ook) de Nederlandse taal. Dit is niet uitsluitend terug te voeren op de beheersing van
de Nederlandse taal, want deze verschillen worden ook geconstateerd bij
Tunesiërs en Kaapverdianen, terwijl bij die groepen het verschil in beheersing van het Nederlands niet zo groot is. Een ander verschil is het aantal
contacten dat men heeft met `Nederlanders'. Degenen die hebben gekozen
voor de Nederlandse nationaliteit, hebben beduidend meer contacten met
`Nederlanders' dan de respondenten die dat niet hebben gedaan. Dit gaat
overigens niet ten koste van contacten met de eigen gemeenschap. Het lijkt
er zelfs op dat in ieder geval genaturaliseerde respondenten uit Turkije en
Marokko meer contacten hebben binnen de eigen en de Nederlandse gemeenschap dan niet genaturaliseerden.
Daarnaast zijn groepsspecifieke verschillen aan te geven, die onder andere betrekking hebben op de sociaal-economische positie in Nederland, de
gezinssituatie en het opleidingsniveau. Het is moeilijk aan te geven in welke
mate juist deze verschillen een indicatie kunnen vormen voor het wel of niet
kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Mogelijk heeft een gebrek aan
kennis omtrent de naturalisatie in de eigen gemeenschap met dit verschijnsel
te maken. Vaak hoort men binnen de eigen gemeenschap van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, maar men spreekt er vaker over met `Nederlanders' en met vertegenwoordigers van `Nederlandse'
instanties. Dat zou betekenen dat degenen die voornamelijk contact hebben
met personen binnen de eigen gemeenschap, geen kennis kunnen nemen van
de voordelen die een eventuele keuze voor de Nederlandse nationaliteit kan
opleveren. Aan de andere kant kunnen personen die wel en makkelijker
contact hebben met `Nederlanders' en `Nederlandse' instanties, daarvan wel
kennis nemen en zij kunnen dan ook eerder kiezen voor verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit.

9.2.1 Het `Utrechtse' materiaal
Het hierboven geschetste beeld komt overeen met gegevens die verkregen
zijn uit een onderzoek dat aan de Rijksuniversiteit Utrecht wordt uitgevoerd.94 In dit onderzoek, dat `het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie van Turken tussen de 19 en 24 jaar en hun oriëntatie op de arbeids-

94 Over dit onderzoek, dat in opdracht van het NWO door drs. J. Veraart wordt gedaan, zal
in 1994 worden gerapporteerd.
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markt' ten doel heeft, is een aantal vragen opgenomen ten behoeve van het
naturalisatie-onderzoek. Aan de 300 respondenten zijn vragen voorgelegd
omtrent naturalisatie.
Er zijn verschillen aan te duiden tussen deze jongeren en de Turken in
het naturalisatie-onderzoek, die tussen de 18 en 71 jaar oud waren. Het
percentage respondenten dat niet weet dat het mogelijk is om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, bedraagt onder de jongeren 1 %, en onder de
niet-genaturaliseerde Turkse respondenten in het naturalisatie-onderzoek
22%. Van de jongeren die nog niet bezig zijn met de procedure, wil 44%
binnen 15 jaar de Nederlandse nationaliteit aanvragen, terwijl van de Turkse respondenten 51 % zegt de Nederlandse nationaliteit `wel' of `heel graag'
te willen hebben. Van de jongeren zegt 23% de Nederlandse nationaliteit
niet te zullen aanvragen, van de Turkse respondenten 17% dat. Bij de jongeren is er een opvallend verschil in naturalisatiegeneigdheid tussen mannen en vrouwen. Van de mannen zegt 56% binnen vijftien jaar de Nederlandse nationaliteit te zullen aanvragen, van de vrouwen is dat slechts 30%.
Het geslacht van de respondenten is de enige variabele die een duidelijk
verschil aangeeft tussen de respondenten die wel en degenen die niet kiezen
voor de Nederlandse nationaliteit. Factoren als jaar van immigratie, opleidingsniveau, het behoren tot een minderheid in Turkije en gezinssituatie
verklaren dit verschil niet. Een gering verband bestaat tussen de naturalisatiegeneigdheid en het land waarin men is geboren (Nederland of Turkije) en
de vraag of zich onder de drie meest naaste vrienden en bekenden ook Nederlanders bevinden. Respondenten die ook Nederlandse vrienden hebben
en respondenten die in Nederland zijn geboren, lijken in iets grotere mate
te zullen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit.
Belangrijker is echter de relatie tussen de naturalisatiegeneigdheid en de
gepercipieerde voordelen die verbonden zijn aan de Nederlandse nationaliteit. Van de jongeren die niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit, weet
52% geen voordelen te noemen die aan de verkrijging van die nationaliteit
zijn verbonden. Voor de respondenten die misschien of zeker de Nederlandse nationaliteit zullen aanvragen, bedragen die percentages 14% en 2%.
Op zichzelf hoeft het niet-noemen van voordelen van de Nederlandse
nationaliteit natuurlijk geen gebrek aan kennis te betekenen. Een indicatie
hiervoor wordt echter wel gevormd door het feit dat 32% van de respondenten die niet kunnen aangeven of de procedure voor de verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit makkelijk of moeilijk is, ook geen voordelen
weet te noemen.

9.2.2 Het belang van de dubbele nationaliteit
Hiervoor is vastgesteld dat gebrek aan kennis omtrent de mogelijkheid van
en voorwaarden voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, een belangrijke verklaring vormt voor het achterblijven van het aantal naturalisatieverzoeken van een aantal doelgroepen van het minderhedenbeleid. Bovendien is vastgesteld dat het vaak juist praktische overwegingen als werk en
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reizen zijn die de potentiële naturalisandi tot een naturalisatieverzoek brengen. In dit licht kunnen dan ook kanttekeningen worden geplaatst bij het
verlaten van de afstandseis als middel om naturalisatie te stimuleren. Bovendien zijn de regels omtrent de afstandseis voor veel respondenten onduidelijk. Kaapverdianen menen de Kaapverdiaanse nationaliteit te hebben behouden (terwijl dat pas sinds 1992 mogelijk is), Tunesiërs en Marokkanen
denken ten onrechte dat zij de oorspronkelijke nationaliteit zullen verliezen
of hebben verloren bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. (Als
wij de kranteberichten moeten geloven, bestaat dit misverstand ook onder
academici die zich beroepsmatig met de belangen van minderheden bezighouden.) Voor Turken was de situatie altijd al onduidelijk, omdat afstand
van de Turkse nationaliteit in principe werd geëist, maar daar onder bepaalde voorwaarden niet aan voldaan hoefde te worden.
Deze kanttekeningen worden bevestigd door de cijfers. In 1992 was er
opnieuw een zeer grote stijging van het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit, vooral onder Turken. Het CBS kent een zeer groot deel
van deze stijging toe aan de mogelijkheid om naast de Nederlandse ook de
oorspronkelijke nationaliteit te behouden. De stelligheid van deze verklaring
lijkt ons echter twijfelachtig. Het aantal verkrijgingen van de Nederlandse
nationaliteit bevindt zich nu ongeveer op het gemiddelde voor in Nederland
wonende groepen vreemdelingen. Als voor Turken het verlies van de Turkse nationaliteit de enige drempel was geweest die hen weerhield van naturalisatie, dan zou er een `stuwmeer' van potentiële naturalisandi moeten zijn
gevormd, die in 1992 om de Nederlandse nationaliteit hebben verzocht. Als
dat het geval is geweest, was dat `stuwmeer' blijkbaar niet zo groot en zal
het aantal verkrijgingen van de Nederlandse nationaliteit door Turken binnen enkele jaren terugvallen naar een meer gemiddeld niveau, wat dus beduidend onder dat van andere in Nederland wonende groepen zal liggen.
Een andere verklaring lijkt ons dan ook meer plausibel. Voor de Turken
die een afweging hebben gemaakt, kan het moeten opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit een drempel zijn geweest, die nu is weggenomen.
Voor vele anderen is zo'n afweging echter niet mogelijk, omdat zij niet weten van de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, of
op basis van een gebrekkige kennis van de eigen rechtspositie en die van
personen met de Nederlandse nationaliteit, geen objectieve afweging kunnen maken. Die personen zullen door het verlaten van de afstandseis niet
overtuigd zijn van het voordeel van het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Meer elementaire kennis is daarvoor noodzakelijk. Overigens zou
het verlaten van de afstandseis en, meer in het algemeen, de aandacht die
aan het begrip nationaliteit wordt besteed, kunnen leiden tot discussies binnen de eigen gemeenschap, die individuen ertoe aanzet om te denken over
een keuze voor de Nederlandse nationaliteit. In dat geval is een groeiende
naturalisatiegeneigdheid in die groepen waar die geneigdheid nu nog relatief laag is, in de toekomst te verwachten.
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9.3 Typologie van de onderscheiden groepen
Het blijkt niet mogelijk te zijn om op basis van de door de respondenten
genoemde motieven aan te geven, waarom de ene groep vaker gebruik
maakt van de gelegenheid om door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, dan een andere. Op grond van een typologie van de onderscheiden groepen wordt het echter wel mogelijk om een aantal factoren
te onderscheiden die kunnen bijdragen aan een verklaring voor het verschil
in naturalisatiegeneigdheid.
Kaapverdianen
De Kaapverdiaanse gemeenschap is vrij gesloten. Dat blijkt uit het feit dat
men geen openbare gelegenheden bezoekt met uitsluitend Nederlandse
vrienden en bekenden. Daarnaast is het Kaapverdiaanse gemeenschapsleven
grotendeels is gericht op gezelligheid. Als zij gelegenheden voor Kaapverdianen bezoeken, is dat vaak voor feesten. Dit geldt voor 91 %van de genaturaliseerden en 83% van de niet-genaturaliseerden. Deze percentages zijn
daarmee veel hoger dan voor de andere groepen (gemiddeld rond de 60%).
Vooral genaturaliseerde respondenten uit Kaapverdië kenmerken zich
door een zeer matige kennis van de Nederlandse taal ten opzichte van de
overige genaturaliseerden. Opvallend is dat veel respondenten van mening
zijn dat niet ieder gezinslid de taal van het land waarin dat gezin woont,
hoeft te leren, ook niet als dat voor lange tijd is. Dit komt overeen met het
geschetste beeld van deze groep in andere onderzoeken 95
De Kaapverdianen wekken de indruk dat zij weliswaar heimwee hebben
naar Kaapverdië, maar dat een daadwerkelijke terugkeer niet als een reële
mogelijkheid wordt gezien. De toekomst ziet men eerder in Nederland.
Waarschijnlijk moet hieruit de hoge naturalisatiegeneigdheid van Kaapverdianen worden verklaard.
Bij de naturalisatie speelt het begrip `werk' voor Kaapverdianen een cruciale rol. Het hebben van werk wordt vaker als (belangrijkste) reden voor
naturalisatie genoemd dan door andere groepen. Opvallend is ook het hoge
percentage respondenten dat het hebben van werk noemt als een van de eisen voor naturalisatie. Een mogelijke verklaring is het gesloten karakter van
de gemeenschap. Men is overtuigd van de noodzaak van naturalisatie en
overtuigt elkaar daarvan, maar misschien op onjuiste of onvolledige gronden.
Tunesiërs
Onder Tunesiërs is de naturalisatiegeneigdheid al jaren relatief hoog. De
motieven van de genaturaliseerde respondenten wijken niet af van die van
andere genaturaliseerden. De antwoorden van de niet-genaturaliseerde respondenten wekken de indruk dat zij die keuze bewust hebben gemaakt; zij
zullen deze opvatting in de toekomst niet snel veranderen. De reden voor
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zie bijvoorbeeld Minderheden meer toekomst, 1983, pp. 93-96

120

Hoofdstuk 9

deze opstelling is in veel gevallen echter niet op kennis omtrent de rechtspositie gebaseerd, maar op een bewuste keuze om terug te keren naar Tunesië. De hoge naturalisatiegeneigdheid onder Tunesiërs lijkt niet te maken
te hebben met de relatief kleine omvang van deze groep in Nederland. Het
contact met de eigen gemeenschap is niet minder dan dat van Marokkanen
en Turken en het contact met Nederlanders niet frequenter. Wel onderscheiden Tunesiërs zich door een bijzonder goede taalbeheersing, vooral de nietgenaturaliseerde Tunesiërs ten opzichte van de overige niet-genaturaliseerden.

Turken en Marokkanen
De Marokkanen onderscheiden zich door twijfel omtrent het permanente
karakter van het verblijf in Nederland en een eventuele terugkeer naar het
land van herkomst. Mogelijk verklaart dit mede de geringe naturalisatiegeneigdheid in deze groep. Bij Marokkanen valt verder de zeer slechte kennis
van de rechtspositie en de zeer geringe beheersing van de Nederlandse taal
op. Ook deze factoren kunnen natuurlijk bijdragen aan een geringe naturalisatiegeneigdheid.
Bij Turken en Marokkanen lijken culturele motieven voor degenen die
niet voor de Nederlandse nationaliteit hebben gekozen, een belangrijker rol
te hebben gespeeld dan bij Tunesiërs en Kaapverdianen. De respondenten
die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, noemen echter niet
onevenredig veel culturele bezwaren die in het afwegingsproces een rol
zouden hebben gespeeld. Dit zou kunnen wijzen op een verschil in interpretatie van de eigen culturele identiteit. Indien deze gekoppeld is aan opvattingen omtrent de nationaliteit, zal men niet kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit. Voor vele anderen is het hebben van de Nederlandse nationaliteit en het daarnaast behouden van de oorspronkelijke culturele identiteit
echter geen beletsel.
Vooral bij de respondenten uit Turkije en Marokko lijken de beheersing
van de Nederlandse taal, het hebben van contacten met `Nederlanders' en
de kennis van de rechtspositie het verschil te verklaren tussen de respondenten die wel en degenen die niet kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Mogelijk is het voor personen die uitsluitend contacten hebben met andere leden van de eigen gemeenschap, moeilijk om zich een beeld te vormen van de eigen rechtspositie en die van personen met de Nederlandse nationaliteit. Ook kan het feit dat veel respondenten uit deze groepen zeggen
dat de cultuur en/of de religie een keuze voor de Nederlandse nationaliteit
niet toestaan, zo'n keuze belemmeren.
Opvallend is verder dat er juist onder Turken en Marokkanen een groot
aantal respondenten is die menen dat een keuze voor de Nederlandse nationaliteit leidt tot minder contacten met de eigen gemeenschap. Uit de gegevens blijkt dat dat niet het geval te is. Respondenten uit Marokko en Turkije die hebben gekozen voor de Nederlandse nationaliteit, zijn juist vaker
lid van verenigingen voor personen uit het land van herkomst. Daarnaast
zijn zij vaker lid van `Nederlandse' verenigingen.

Conclusies en discussie
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9.4 Tot besluit
Concluderend kan worden gesteld dat het gebrek aan kennis omtrent naturalisatie enerzijds en de rechtspositie van vreemdelingen en personen met
de Nederlandse nationaliteit en de verschillen daartussen anderzijds, een
zeer belangrijke rol spelen in de keuze die de respondenten maken. Dit gebrek aan kennis rechtvaardigt een nieuwe publikatie, waarin speciaal zal
worden ingegaan op de rol die de overheid zou kunnen spelen bij het verbeteren van die kennis. Deze publikatie wordt binnenkort verwacht.
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Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie

Voorzitter: prof. dr. H.B. Entzinger, Rijksuniversiteit Utrecht en WRR
Leden:

dr. M.M.J. Aalberts, Ministerie van Justitie, WODC
mw. drs. E.E. Bleeker, Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie
Coordinatie Minderhedenbeleid (tot 1-12-1990), Ministerie van Justitie,
directie Vreemdelingenzaken (m. i. v. 1-12-1990)

mr. J.E. Geuzinge, Gemeentelijke dienstvoor het bevolkingsregister,
Amsterdam
prof. mr. G.R. de Groot, Rijksuniversiteit Limburg
mr. W. Jansen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Coordinatie Minderhedenbeleid (m.i.v. 1-12-1990)
mr. drs. C.D. de Jong, Ministerie van Justitie, directie Vreemdelingenzaken
mw. mr. L. Jordens-Cotran, Nederlands Centrum Buitenlanders
mr. P.A.O. Josephus Jitta, Ministerie van Justitie, hoofdafdeling
Rechtspersonen, nationaliteit en burgerlijke staat
F. Th. Zilverentant, Ministerie van Justitie, hoofdafdeling Rechtspersonen, nationaliteit en burgerlijke staat, afdeling nationaliteit

Bijlage 2: Motieven pro en contra naturalisatie

Rechtspositie pro
1. Visumverplichtingen in Europese landen.
2. Voor vrouwen die terug gaan, vervalt het recht op uitkering als ze niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
3. De Nederlandse nationaliteit waarborgt een zekere rechtsbescherming voor minderheden die zich in het oorspronkelijke land bedreigd voelen.
4. Kiesrecht bij verkiezingen van Provinciale Staten en Tweede Kamer.
5. Voor bepaalde beroepen of functies is de Nederlandse nationaliteit vereist of gewenst.
6. Het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit is niet vereist, indien men daarmee aanspraken op onroerend goed of een erfenis verliest.

7. De altijd aanwezige angst voor uitzetting wordt definitief ontnomen.
8. Het formele recht op een volkomen gelijke behandeling aan Nederlanders.
Rechtspositie contra
1.
2.
3.
4.

Zakelijke transacties met het land van oorsprong worden moeilijker.
Verlies van aanspraak op erfenis of onroerend goed.
Problemen met dienstplicht.
Remigranten kunnen gebruik maken van faciliteiten zoals een terugkeerpremie
en het afkopen van de pensioenpremie. Die rechten vervallen bij naturalisatie.

Cultuur pro
1. Men heeft zich zo aan de Nederlandse cultuur aangepast dat men zich Nederlander voelt.

Cultuur contra
1. Naturalisatie is het opgeven van de identiteit. Men voelt zich verheven boven de
eigen gemeenschap.
2. `Om zijn religie te beleven moet een islamiet gewoontes en tradities vasthouden.' Daaronder valt blijkbaar ook de nationaliteit. `Als islamiet moet je de nationaliteit hebben van een land dat hoofdzakelijk door moslims wordt bewoond.'

3. Het afstand doen van de nationaliteit wordt gezien als het laten vallen van familiebanden.
4. Uiteindelijk moeten de kinderen terug naar het land van herkomst. `Met een
goede opleiding in Nederland, bereiken ze daar veel meer.'
5. Discriminatie in het land van herkomst.
6. Remigratie. Zelfs als men besluit definitief in Nederland te blijven, kan door
omstandigheden in het land van herkomst (bv. als de ouders armlastig worden)
de noodzaak tot remigratie ontstaan.

Bijlage 3: Berekening van het aantal optiegerechtigden, 1985-1991

Artikel 6 lid 1 sub a RwNed.: `Door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring verkrijgt het Nederlanderschap: de meerderjarige vreemdeling die in Nederland, onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen, is geboren en aldaar sedert zijn
geboorte woonplaats of werkelijk verblijf heeft, mits hij de leeftijd van 25 jaar nog
niet heeft bereikt.'
Bij een berekening van het aantal potentiële optanten is uitgegaan van de volgende
vooronderstellingen.
1. Pendelmigratie is 0%. Op grond van verschillende studies is de daadwerkelijke
pendelmigratie voor Turken tussen 18% en 28% en voor Marokkanen 15% en
8%, afhankelijk van de bron. Het aantal daadwerkelijke potentiële optanten is op
grond hiervan dus lager dan de gehanteerde cijfers.
2. Er hebben geen huwelijken plaatsgevonden van in Nederland geboren tweedegeneratiemigranten onder de 18 jaar. Meerderjarig in het kader van de Rijkswet
op het Nederlanderschap zijn immers ook gehuwde personen die de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt. Op grond hiervan is het daadwerkelijke aantal
potentiële optanten lager dan de gehanteerde cijfers.
De gegevens geven de stand van zaken op 1 januari 1990 weer. Uitgegaan wordt
van de tabel die de bevolking van Nederland weergeeft naar nationaliteit en leeftijd
(0 t/m 34 jaar) met geboorteland Nederland (CBS, niet-gepubliceerde tabel). Per
jaar moeten dan de volgende berekeningen worden gemaakt:
- 1985: Het leeftijdscohort van de personen die op 1 januari 1985 de optiegerechtigde leeftijd had (tussen 18 en 25 jaar) wordt berekend. Dat zijn de personen
die op 1 januari 1990 tussen 23 en 30 jaar waren (geboren na 1961 en voor
1968). Daar wordt het aantal daadwerkelijke optanten in 1985 bij opgeteld, omdat deze personen op 1 januari 1985 wel, maar op 1 januari 1986 niet over de
Turkse respectievelijk Marokkaanse nationaliteit beschikten. (Personen met een
dubbele nationaliteit worden door het CBS beschouwt als over de Nederlandse
nationaliteit beschikkend.) Vervolgens wordt het aantal daadwerkelijke optanten
door het aantal potentiële optanten gedeeld.
- 1986, 1987, 1988, 1989: Idem, met opschuivende cohorten. Het vroegste geboortejaar vervalt, een nieuw geboortejaar wordt toegevoegd. Degenen die in de
CBS-gegevens per 1 januari 1990 als personen met een vreemde nationaliteit zijn
opgenomen, hebben dus niet de Nederlandse nationaliteit aangenomen.

- 1990: Het aantal optiegerechtigden op 1 januari 1990 en het aantal daadwerkelijke opties in dat jaar zijn bekend. De daadwerkelijke opties worden gedeeld
door het aantal potentiële optanten op 1 januari 1990. Het verschil met de berekening in de jaren daarvoor is dat in 1990 de daadwerkelijke opties niet eerst bij
de potentiële optanten in dat jaar worden opgeteld.
- 1991: Degenen die in 1990 de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen,
moeten in 1991 van de potentiële optanten worden afgetrokken. Vervolgens
wordt het aantal daadwerkelijke opties gedeeld door het aantal potentiële optanten.

132

Bijlage 3

Artikel 27 lid 2 RwNed.: `Het niet-Nederlandse kind- daaronder begrepen het in
Nederland of de Nederlandse Antillen geadopteerde kind - van een vrouw die Nederlander is of- indien zij is overleden- ten tijde van het overlijden Nederlander
was, verkrijgt, indien het op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Rijkswet de
leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt en niet gehuwd of gehuwd geweest is, het
Nederlanderschap door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring. Voor
hen die de leeftijd nog niet hebben bereikt moet de verklaring worden afgelegd
door de moeder of- indien de moeder is overleden- door de wettelijke vertegenwoordiger. Deze verklaring moet worden afgelegd binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze Rijkswet.'

Bij een berekening van de percentages opties is uitgegaan van de volgende vooronderstellingen.
1. In Nederland wonende personen met een Turkse respectievelijk Marokkaanse nationaliteit en geboren uit een Nederland geboren moeder, zijn geboren uit een
internationaal-gemengd huwelijk. De in Nederland geboren moeders beschikken
in alle gevallen over de Nederlandse nationaliteit en de kinderen kunnen gebruik
maken van dit optierecht. Het berekende aantal potentiële optanten is door deze
aanname hoger dan in werkelijkheid.

2. Er hebben geen huwelijken plaatsgevonden in de groep die voor optie in aanmerking komt. Door deze vooronderstelling is het aantal berekende potentiële
optanten hoger dan in werkelijkheid.
De gegevens geven de stand van zaken op 1 januari 1990 weer. Uitgegaan wordt
van de tabel die de bevolking van Nederland weergeeft naar nationaliteit, geboorteland en leeftijd (0 t/m 27 jaar) met geboorteland moeder is Nederland (CBS, nietgepubliceerde tabel). Het totaal aantal potentiële optanten over de drie jaar is in één
keer berekend door het gehele cohort tussen 5 en 26 jaar te tellen (personen die bij
inwerkingtreding van de wet tussen 0 en 21 jaar waren) en de uitgebrachte opties
daarbij op te tellen. Het gehele cohort is in één keer berekend, omdat deze gehele
groep in de jaren 1985-1987 gebruik kon maken van het optierecht en een uitsplitsing per jaar niet relevant is. Het aantal daadwerkelijk uitgebrachte opties is vervolgens gedeeld door het berekende aantal potentiële optanten.

Bijlage 4: Methodische verantwoording

Tabel 1: Nationaliteit en leeftijd

oorspronkelijk bestand

Turken
18-28 jaar
28-38 jaar
38-48 jaar
z48 jaar

aantal

%

172
168
126
132

28,8
28,1
21,1
22,1

steekproef totaal
(n=725)
aantal
%

40
44
37
24

27,6
30,3
25,5
16,6

37
40
33
23

27,8
30,1
24,8
17,3

uit Turkije, (mede) met Nederlandse nationaliteit

18-28 jaar
28-38 jaar
38-48 jaar
X48 jaar
Marokkanen
18-28 jaar

28-38 jaar
38-48 jaar
z48 jaar

gebruikt in analyse
(n=604)
%
aantal

122
258
127
120

19,5
41,1
20,3
19,1

23
48
22
24

19,7
41,0
18,8
20,5

21
44
21
22

19,4
40,7
19,4
20,4

157
146
113
174

26,6
24,7
19,2
29,5

22
19
24
45

20,0
17,3
21,8
40,9

15
15
20
36

17,4
17,4
23,3
41,9

uit Marokko, (mede) met Nederlandse nationaliteit

18-28 jaar
28-38 jaar
38-48 jaar
X48 jaar

117
202
185
87

19,8
34,2
31,3
14,7

19
35
25
13

20,7
38,0
27,2
14,1

17
26
20
13

22,4
34,2
26,3
17,1

Tunesiërs
18-28 jaar
28-38 jaar
38-48 jaar
^: 48 jaar

20
69
77
38

9,8
33,8
37,7
18,6

5
12
22
17

8,9
21,4
39,3
30,4

5
11
21
16

9,4
20,8
39,6
30,2

7
19
28
2

12,5
33,9
50,0
3,6

5
16
27
1

10,2
32,7
55,1
2,0

7
14
12
16

14,3
28,6
24,5
32,7

7
14
10
13

15,9
31,8
22,7
29,5

16
22
10
8

28,6
39,3
17,9
14,3

16
22
9
8

29,1
40,0
16,4
14,5

uit Tunesië, (mede) met Nederlandse nationaliteit
9,0
16
18-28 jaar
30,3
54
28-38 jaar
47,8
85
38-48 jaar
12,9
23
X48 jaar
Kaapverdianen
18-28 jaar

28-38 jaar
38-48 jaar
2t 48 jaar

50
63
46
23

21,6
27,2
19,8
12,9

uit Kaapverdië, (mede) met Nederlandse nationaliteit
24,2
60
18-28 jaar
36,3
90
28-38 jaar
21,0
52
38-48 jaar
18,5
46
X48 jaar
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Bijlage 4

Tabel 2: Geslacht en leeftijd

oorspronkelijk bestand

mannen
18-28 jaar
28-38 jaar
38-48 jaar
48 jaar
Vrouwen
18-28 jaar

28-38 jaar
38-48 jaar
k48 jaar

steekproef totaal
(n =725 )
aantal
%

gebruikt in analyse
( n =604)
aantal
%

aantal

%

372
600
523
510

18,6
29,9
26,1
25,4

71
128
122
113

16,4
29,5
28,1
26,0

61
113
113
104

15,6
28,9
28,9
26,6

342
450
288
183

27,1
35,6
22,8
14,5

68
85
58
36

27,5
34,4
23,5
14,6

62
75
48
28

29,1
35,2
22,5
13,1

Tabel 3: Vrouwen per onderscheiden groep
groep

Turken
uit Turkije, Ned. nat.
Marokkanen
uit Marokko, Ned. nat.
Tunesiërs

uit Tunesië, Ned. nat.
Kaapverdianen
uit Kaapverdië, Ned. nat.

oorspronkelijk bestand

steekproef totaal
( n =725)
aantal
%

gebruikt in analyse
(n=604)
aantal
%

aantal

%

280
231

46,8
36,8

73
41

50,3
35,0

64
37

48,1
34,3

235

39,8

34

30,9

27

31,4

220
65
40
81
111

37,2
31,9
22,5
34,9
44,8

31
10
9
23
26

33,7
17,9
16,1
46,9
46,4

24
9
7
19
26

31,6
17,0
14,3
43,2
47,3
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Methodische verantwoording

Tabel 4: Onderscheiden groep en burgerlijke staat
oorspronkelijk bestand
aantal

%

73
491

12,2
82,1

gescheiden

27

4,5

verweduwd

7

1,2

Turken
ongehuwd
gehuwd

steekproef totaal
(n=725)
aantal
%

7
133
1
4

4,8
91,7
0,7
2,8

gebruikt in analyse
(n=604)
aanatl
%

7
122
1
3

5,3
91,7
0,8
2,3

uit Turkije, (mede) met Nederlandse nationaliteit

ongehuwd
gehuwd
gescheiden
verweduwd

133
420
71
3

21,2
67,0
11,3
0,5

19
87
8
3

16,2
74,4
6,8
2,6

19
79
8
2

17,6
73,1
7,4
1,9

Marokkanen
ongehuwd
gehuwd
gescheiden
verweduwd

117
453
16
4

19,8
76,0
2,7
0,7

11
93
3
2

10,1
85,3
2,8
1,8

7
73
3
2

8,2
85,9
3,5
2,4

uit Marokko, (mede) met Nederlandse nationaliteit
ongehuwd
16,8
99
gehuwd
69,5
411
gescheiden
2,7
16
verweduwd
0,8
5

16
71
5
0

17,4
77,2
5,4
0,0

13
58
5
0

17,1
76,3
6,6
0,0

Tunesiërs
ongehuwd
gehuwd
gescheiden
verweduwd

4
42
9
1

7,1
75,0
16,1
1,8

4
40
8
1

7,5
75,5
15,1
1,9

6
41
9
0

10,7
73,2
16,1
0,0

4
36
9
0

8,2
73,5
18,4
0,0

10
27
9
2

20,8
56,3
18,8
4,2

9
24
8
2

20,9
55,8
18,6
4,7

5
37
11
1

9,3
68,5
20,4
1,9

5
37
10
1

9,4
69,8
18,9
1,9

24
152
27
1

11,8
74,5
13,2
0,5

uit Tunesië, (mede) met Nederlandse nationaliteit
ongehuwd
21
11,8
gehuwd
127
71,3
gescheiden
15,2
27
verweduwd
1,7
3
Kaapverdianen
ongehuwd

gehuwd
gescheiden

63
120
40

27,2
51,7
17,2

verweduwd

9

3,9

uit Kaapverdië, (mede) met Nederlandse nationaliteit
ongehuwd
61
24,6
gehuwd
140
56,5
gescheiden
45
18,1
verweduwd
2
0,8
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