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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar statis-

tische gegevens en literatuur over de omvang en de ontwikkeling van de gezins-

herenigende en gezinsvormende migratie van Turken, Marokkanen en Surinamers in

Nederland. Voor dit onderzoek hebben het NIDI en het WODC ieder een eigen bij-

drage geleverd. De auteurs van het NIDI (J.J. Schoorl en M. van de Klundert) hebben,

in opdracht van het ministerie van Justitie, de hoofdstukken 1 tot en met 4 verzorgd,

de auteurs van het WODC (R.F.A. van den Bedem en J.C. van den Brink) hebben

hoofdstuk 5 geschreven. Voor de conclusies zijn de auteurs gezamenlijk verantwoor-

delijk.
In de tekst wordt verwezen naar annextabellen. Deze tabellen, die hebben gediend

als basisinformatie voor de in de bijlage opgenomen tabellen, zijn niet in het rapport

opgenomen, maar voor belangstellenden wel op te vragen bij het WODC. Indien

verwezen wordt naar het CBS als bron van gegevens zonder dat een auteur wordt

genoemd, betreft het basisgegevens die door het NIDI zijn verwerkt. Bij de categorie-

indeling is de notatie van het WODC aangehouden en wijkt af van die in de NIDI-

publikaties.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. A. Bdcker (Universiteit van Nijmegen)

en drs. C. Nelissen (Universiteit van Leiden) voor het ter beschikking stellen van

onderzoeksgegevens. Daarnaast bedanken wij dr. M.M.J. Aalberts, die het onderzoek

heeft begeleid.
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Samenvatting en conclusies

Dit rapport bevat een korte studie naar de omvang van de gezinsherenigende en

gezinsvormende migratie naar Nederland. De nadruk ligt daarbij op de beschikbare

statistische en onderzoeksgegevens en de mogelijkheden en beperkingen hiervan

voor het meten en beschrijven van deze migratiestromen. Gezinsherenigende migra-

tie is die migratie waarbij een (huwelijks) partner zich voegt bij een reeds eerder

gemigreerde man of vrouw, of waarbij een of meer minderjarige ongehuwde kinde-

ren bij hun reeds in Nederland wonende ouder(s) komen wonen. Van gezinsvormen-

de of huwelijksmigratie is sprake als een man of vrouw wegens een zojuist gesloten

of binnenkort te sluiten huwelijk (waaronder ook feitelijke samenwoning kan wor-

den verstaan) migreert naar het land waar de partner woont. Tussen gezinshereni-

gende en gezinsvormende migratie bestaat geen duidelijke scheiding: naarmate er

meer tijd verstrijkt tussen de datum van het huwelijk en de migratiedatum van de

partner, zal men vaker van gezinshereniging dan van huwelijksmigratie spreken.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal.

- In hoeverre kunnen de beschikbare gegevens inzicht te verschaffen in de om-

vang en de ontwikkeling van de gezinsherenigende migratie en in de gezins-

vormende of huwelijksmigratie?

- In hoeverre bieden statistiek en onderzoek een aanknopingspunt voor het schat-

ten van toekomstige migratie van gezinsherenigers en gezinsvormers?

De bronnen die zijn gebruikt voor de gegevensverzameling, zijn:

- het Centraal Bureau voor de Statistiek, vooral gegevens over omvang en

samenstelling van de bevolking, immigratie en huwelijkssluiting;

- enkele vreemdelingendienster.;

- gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Drie numeriek belangrijke bevolkingsgroepen zijn bij het onderzoek betrokken: Tur-

ken en Marokkanen op basis van nationaliteit of afkomst; Surinamers op basis van

afkomst. Afkomst wordt statistisch onderscheiden naar nationaliteit, geboorteland,

en geboorteland van zowel de vader als de moeder. Bijvoorbeeld: in Nederland gebo-

ren kinderen met de Nederlandse nationaliteit, geboren uit een huwelijk tussen een

in Nederland geboren en een in Turkije geboren ouder tellen mee in de bevolkings-

groep `Turken'. Voor Surinamers is nog een tweede, enigszins beperktere, definitie in

gebruik, waarbij het geboorteland van de vader buiten beschouwing blijft.

De bevolkingsopbouw is in de loop der jaren evenwichtiger geworden. Het oorspron-

kelijk aanzienlijke mannenoverschot is goeddeels verdwenen. De bevolkingsgroepen

hebben een jonge leeftijdsstructuur; en onder de jonge Turken en in mindere mate

de jonge Marokkanen is het aantal gehuwden relatief hoog. Wanneer we ons uitslui-

tend baseren op de huidige omvang van de 10- tot 20-jarige Turken en Marokkanen

- ervan uitgaande dat deze gehele groep zou trouwen met een partner die is opge-
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groeid in het land van herkomst - zou de toekomstige omvang van de gezinsvormen-

de immigratie op 4.000-4.900 Turken en 3.800-4.700 Marokkanen kunnen liggen. Dit

is slechts een zeer globale schatting, omdat met een aantal andere factoren geen

rekening wordt gehouden: verschuivingen in de leeftijd bij huwelijkssluiting, reeds

gehuwden, emigratie, sterfte, immigratie van kinderen in het kader van gezinshereni-

ging, huwelijken met andere partners dan uit het land van herkomst, hertrouw, asiel-
en studiemigratie.

Volgens een berekening gebaseerd op de verhouding tussen waargenomen immigra-

tie en zittende bevolking zou men moeten rekenen met een toekomstige immigratie

in de orde van grootte van 3.800-5.600 Turken en 2.800-4.200 Marokkanen in de

gezinsvormende leeftijdsgroepen (20 tot 35 jaar bij de mannen en 15 tot 30 jaar bij

de vrouwen).

De gegevens uit de huwelijksregistratie hebben te lijden van een waarschijnlijk vrij

sterke overschatting van de zogenaamde gemengde huwelijkssluitingen (dat wil zeg-

gen, gemengd naar nationaliteit of geboorteland van de huwenden). Het percentage

gemengde huwelijken zou in 1992 bij de Turken en Marokkanen op respectievelijk

41% en 57% liggen, bij de Surinamers op 48%. Vooral wat betreft de beide eerste groe-

pen komen dergelijke cijfers niet overeen met gegevens uit onderzoek naar partner-

keuze. In zulke studies komt ten aanzien van Turken, Marokkanen en Hindoestaanse

Surinamers steeds de voorkeur voor een partner uit de eigen etnische groep naar

voren, opgegroeid in het land van herkomst of - in mindere mate - in Nederland.

Bovendien bestaat er een duidelijke voorkeur voor een huwelijk met een verwant of

met een streekgenoot. De voorkeur wordt mede ingegeven door de wens tot bekend-

heid met de toekomstige schoonfamilie en door de druk die in sommige gevallen

vanuit het land van herkomst wordt uitgeoefend om een verwant of streekgenoot

uitzicht op een verblijfsvergunning te bieden.

Het patroon in partnerkeuze van de tussen- en vooral de tweede generatie begint

merkbaar af te wijken van dat van de eerste generatie. Dat uit zich onder andere in

een grotere vrijheid van de jongeren bij de keuze van een partner (een verschuiving

die overigens ook in de landen van herkomst zelf valt waar te nemen) en in een

mogelijk geleidelijk frequentere keuze van een tussen- of tweede-generatiepartner

uit de eigen groep. Het verscherpte beleid zou een vertragende of belemmerende rol

kunnen spelen. Ook slechte berichten over `importhuwelijken', die vaak in een

scheiding zouden eindigen, zouden invloed kunnen uitoefenen op de keuze van nu

nog ongehuwde jongeren en hun ouders.

Gegeven het huidige patroon van partnerkeuze lijkt er nog een aanzienlijk grote

groep in aanmerking te komen voor gezinsvormende migratie, hoewel het gezien de

bovengenoemde ontwikkelingen een cruciale vraag is hoe de tweede generatie zich

zal opstellen. Vooralsnog lijkt er wat betreft de keuze van een partner (uit het land

van herkomst of opgegroeid in Nederland) nog weinig verschil tussen de tussen-

generatie en de tweede generatie, hoewel de laatste groep op dit moment nog groten-

deels uit jonge schoolgaande en studerende ongehuwden bestaat.

Op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan geen
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inzicht worden verkregen in de feitelijke toelatingsgrond voor immigratie. Gezins-

vorming en gezinshereniging moeten derhalve benaderd worden met behulp van

gegevens over nationaliteit of geboorteland, geslacht, leeftijd, jaar van huwelijks-

sluiting en gezinsverband en burgerlijke staat bij immigratie. Gegeven een aantal

veronderstellingen over de definiëring van gezinsherenigende en gezinsvormende

migratie, is er een duidelijke trend in de richting van afnemende gezinshereniging

en toenemende gezinsvormende migratie. Sinds 1990 is bij de Turken de laatste

migratievorm belangrijker dan de eerste; bij de Marokkanen ligt het omslagpunt in

1991. Gezinshereniging betrof in 1992 naar schatting nog respectievelijk een kwart

en een derde van de Turkse en Marokkaanse immigratie, terwijl ruim 40% van de

immigranten in het kader van gezinsvorming naar Nederland komt.

Op basis van deze schatting in combinatie met prognosegegevens zou de immigratie

van Turken afnemen van 2.800-3.200 in 1993 tot 1.500-2.500 tegen de eeuwwisseling;

de afname van de immigratie van Marokkanen zou lopen van 2.300-2.400 in 1993 tot

1.300-2.100, aanzienlijk lagere cijfers dan bij de indicatieve schattingen.

Anders dan in de bevolkingsadministratie zijn in de administraties van de vreemde-

lingendiensten wel gegevens over de toelatingsgrond opgenomen. Helaas zijn de

relevante gegevens veelal niet voor statistische doeleinden beschikbaar te maken

en/of vereist dat tijdrovende en omslachtige exercities. Bovendien bestaat er nog

geen gecentraliseerd systeem dat alle vreemdelingendiensten omvat. Zelfs beperkte

gegevens, zoals het aantal aanvragen voor gezinshereniging en voor gezinsvorming,

zijn in de meeste gevallen niet beschikbaar. Vragen naar de verhouding tussen

gezinshereniging en gezinsvorming kunnen - al is het schattenderwijs - doorgaans

wel beantwoord worden: gezinsvormende migratie blijkt belangrijker te zijn gewor-

den dan gezinsherenigende migratie, een conclusie die overeenkomt met de schat-

tingen gebaseerd op de gegevens van het CBS.

De in gang zijnde invoering van een gewijzigd systeem van bevolkingsregistratie (Ge-

meentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, GBA) zal in de toekomst wellicht

mogelijkheden bieden voor verbetering van de statistiek rond gezinsherenigende en

-vormende migratie door het verbinden van geaggregeerde aan individuele gegevens.

Ook ten aanzien van de vreemdelingendiensten wordt er gewerkt aan de invoering

- eind 1994 - van een landelijk vreemdelingen-administratiesysteem (VAS), dat deze

problemen zou kunnen opheffen. Voor het achterhalen van de toelatingsgrond lijken

de gegevens in een dergelijk gecentraliseerd geautomatiseerd systeem aanwezig te

zijn: geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, geslacht, immigratie-/aanvraag-

datum van zowel verblijfgever als verblijfvrager, huwelijksdatum en verblijfsdoel.

Het blijft echter moeilijk om een consequent en eenduidig onderscheid te maken

tussen gezinshereniging en gezinsvorming. Eind 1994 kon nog niet worden overzien

in hoeverre het VAS geschikt zal zijn voor het produceren van regelmatige, periodieke

statistische gegevens over gezinshereniging en gezinsvorming.

Een benadering gebaseerd op de landelijke gegevens uit de bevolkingsadministratie

(CBS) met behulp van informatie gespecificeerd naar nationaliteit of geboorteland,
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leeftijd, geslacht, gezinsverband en burgerlijke staat bij migratie, en jaar van huwe-

lijkssluiting levert op dit moment dus de meest accurate schattingen van gezins-

herenigende en gezinsvormende migratie. Voor de toekomst kan verbetering gezocht

worden enerzijds via het GBA (door een eventuele verbinding van geaggregeerde en

individuele gegevens) en anderzijds via het VAS (indien dat geschikt gemaakt zou

zijn voor statistische-informatievoorziening), dat immers als enige informatie biedt

over verblijfsdoel. De statistiek gebaseerd op de bevolkingsregistratie heeft daarbij

het voordeel dat het een samenhangend systeem van informatievoorziening over

bevolkingsontwikkelingen (immigratie, emigratie, geboorte en sterfte) biedt. Het

voordeel van een statistiek gebaseerd op de vreemdelingenregistratie, ligt vooral in

de additionele informatie over immigratie naar toelatingsgrond. Een belangrijk

probleem is echter dat er op dit moment tussen de twee systemen aanzienlijke

discrepanties bestaan. Samenwerking tussen VAS, waarin alle legaal in Nederland

verblijvende vreemdelingen worden opgenomen, en GBA zou deze discrepanties

tussen bevolkingsadministratie en de administraties van vreemdelingendiensten

(deels) kunnen oplossen.



Inleiding

Gezinshereniging (het zich vanuit het buitenland bij reeds in Nederland wonende

familieleden of partners voegen) blijft een van de belangrijkste vormen van migratie

naar Nederland. Aan de hand van een dossieronderzoek berekende Naborn dat in de

periode tussen 1 september 1988 en 1 september 1989 ongeveer 42.250 personen

(ongeveer 70% van de geïmmigreerde personen) in het kader van gezinshereniging

naar Nederland kwam (Naborn, 1992, p. 13). Omdat meestal de aanvragen voor

gezinshereniging en niet de aantallen betreffende personen worden geregistreerd, is

aan de hand van andere bronnen niet na te gaan hoeveel personen in meer recente

jaren naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging, maar voorals-

nog valt niet aan te nemen dat gezinshereniging afneemt als grond voor immigratie.

Binnen het verschijnsel gezinsherening zijn de afgelopen jaren wel verschuivingen

te constateren. Vanaf het midden van de jaren zeventig voegden veel leden van reeds

bestaande gezinnen zich bij een in Nederland verblijvend gezinslid. In de meeste

gevallen was het de man die reeds in Nederland verbleef, en waren het de vrouw en

de kinderen die zich bij hem voegden. Deze `traditionele' vorm van gezinshereniging

lijkt echter te zijn afgerond, hoewel er verschillen in de herenigingsfase bestaan tus-

sen groepen vreemdelingen. In ieder geval vormt gezinsvorming een grond voor mi-

gratie naar Nederland. Van gezinsvorming is sprake indien toelating wordt verleend

op grond van een huwelijk gesloten op een tijdstip dat een van de partners reeds in

Nederland verbleef, waarbij samenwoning gelijk gesteld wordt aan een huwelijk. Uit

het genoemde onderzoek bleek dat in 61% van de gevallen van gezinshereniging

sprake is van gezinsvorming (Naborn, 1992, p. 29). In een groot deel van de gevallen

is de reeds in Nederland wonende partner zelf in het kader van gezinshereniging

naar Nederland gekomen.

Het groeiende aantal van deze secundaire migranten die de huwbare leeftijd berei-

ken, noopt dan ook tot een beschouwing over de vraag, in welke mate zij een partner

in het land van herkomst zoeken en zullen blijven zoeken. Inzicht in dit verschijnsel

kan immers een bijdrage leveren aan het beschrijven en verklaren van migratie in

het algemeen. Daarnaast kunnen aan de hand van deugdelijke gegevens betere prog-

noses worden gemaakt van migratie naar Nederland in de (nabije) toekomst.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een korte studie naar de omvang van ge-

zinsherenigende en gezinsvormende migratie in Nederland. De aandacht is daarbij

gericht op de beschikbare statistische en onderzoeksgegevens en de mogelijkheden

en beperkingen hiervan voor het meten en beschrijven van deze migratiestromen.

Gezinsherenigende migratie is die migratie waarbij een (huwelijks)partner zich

voegt bij een reeds eerder gemigreerde man of vrouw, of waarbij een of meer minder-

jarige ongehuwde kinderen bij hun reeds in Nederland wonende ouder(s) komen

wonen. Van gezinsvormende of huwelijksmigratie is sprake als een man of vrouw
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wegens een zojuist gesloten of binnenkort te sluiten huwelijk (waaronder ook feite-

lijke samenwoning kan worden verstaan) migreert naar het land waar de partner

woont. Tussen gezinsherenigende en gezinsvormende migratie bestaat geen duide-

lijke scheiding: naarmate er meer tijd verstrijkt tussen de datum van het huwelijk en

de migratiedatum van de partner, zal men vaker van gezinshereniging dan van huwe-

lijksmigratie spreken. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal.

- In hoeverre kunnen de beschikbare gegevens inzicht te verschaffen in de om-

vang en de ontwikkeling van de gezinsherenigende migratie en in de gezins-

vormende of huwelijksmigratie?

- In hoeverre bieden statistiek en onderzoek een aanknopingspunt voor het schat-

ten van toekomstige migratie van gezinsherenigers en gezinsvormers?

De bronnen die zijn gebruikt voor de gegevensverzameling, zijn:

- het Centraal Bureau voor de Statistiek, vooral gegevens over omvang en

samenstelling van de bevolking, immigratie en huwelijkssluiting;

- enkele vreemdelingendiensten;

- gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Onder de oorspronkelijke arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko betrof de migra-

tie van gezinsleden in de meeste gevallen gezinshereniging, omdat een groot aantal

mannen al getrouwd was voor hun komst naar Nederland. Echter vooral onder de

Marokkaanse arbeidsmigranten bevonden zich tamelijk veel jonge ongehuwde man-

nen, die pas nadat ze zich in Nederland hadden gevestigd, een huwelijk sloten. Hun

echtgenotes kan men zowel tot de gezinsvormende migranten als tot de gezinsher-

enigers rekenen, afhankelijk van de lengte van de periode tussen huwelijkssluiting

en overkomst van de partner.

De hier wonende kinderen van de oorspronkelijke arbeidsmigranten zijn of in hun

jeugd in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen of in Nederland

geboren. Als zij trouwen met een partner uit het land van herkomst, zal men in de

meeste gevallen spreken van gezinsvormende migratie. Als het lang duurt voordat de

partner na huwelijkssluiting naar Nederland komt, zou men echter weer kunnen

spreken van gezinshereniging.

Drie numeriek belangrijke bevolkingsgroepen zijn bij het onderzoek betrokken: Tur-

ken en Marokkanen op basis van nationaliteit of afkomst, Surinamers op basis van

afkomst. Afkomst wordt statistisch onderscheiden naar nationaliteit, geboorteland,

en geboorteland van zowel de vader als de moeder. Bijvoorbeeld: in Nederland

geboren kinderen met de Nederlandse nationaliteit, geboren uit een gemengd

huwelijk tussen een in Nederland geboren en een in Turkije geboren ouder tellen

mee in de bevolkingsgroep `Turked.1 Voor Surinamers is nog een tweede, enigszins

beperktere, definitie in gebruik, waarbij het geboorteland van de vader buiten /

beschouwing blijft.

1 In het algemeen wordt in dit rapport onder een gemengd huwelijk verstaan: een huwelijk tussen twee

personen met een verschillende nationaliteit of van verschillende herkomst.
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Bevolkingsontwikkeling

Een naar geslacht en leeftijd onevenwichtige bevolkingsopbouw kan verschillende

gevolgen hebben voor het patroon van partnerkeuze en huwelijkssluiting en daar-

mee voorde migratie. Ten eerste kunnen ongehuwde immigranten, bij gebrek aan

partners uit de eigen etnische groep, een partner uit een andere etnische groep zoe-

ken, in de meeste gevallen een partner uit de autochtone bevolking in het gastland.

In de tweede plaats kan men kiezen voor een huwelijk met een partner uit het land

van herkomst. Geografische nabijheid evenals snellere en goedkopere transport/

communicatiemiddelen vergroten de mogelijkheden voor dergelijke verbintenissen

aanzienlijk. De mate waarin gemengde huwelijken voorkomen, kan daarbij variëren,

afhankelijk van de fase waarin het migratieproces zich bevindt: in de beginfase van

de migratie worden vaak relatief veel gemengde huwelijken gesloten (een demogra-

fisch zeer onevenwichtige bevolkingsopbouw). Naarmate de migratie voortschrijdt

en de bevolkingsopbouw normaliseert, neemt de gemengde huwelijkssluiting af, om

later, met de komst van een tweede generatie, weer toe te nemen (zie bijvoorbeeld

Kulu-Glasgow en Esveldt, 1994).

Zowel gemengde huwelijken als immigratie van huwelijkspartners kunnen overigens

ook in geval van een demografisch evenwichtige bevolkingsopbouw plaatsvinden,

omdat huwelijksmarkten niet alleen bepaald worden door etniciteit en geografische

afstand, maar ook door andere factoren, zoals opleiding, sociaal-culturele achter-

grond, religieuze overtuiging, familierelatie, regio van herkomst, e.d.

Ten slotte kan een immigrant trouwen met een partner uit de eigen etnische groep

die al in het gastland woont. Naarmate de groep ongehuwden in de betrokken bevol-

kingsgroep toeneemt (bij een migratieproces met een langere geschiedenis), kunnen

dergelijke huwelijken in principe in aantal toenemen. Dat is echter niet noodzakelij-

kerwijs het geval als gemengde huwelijkssluiting en/of een huwelijk met een partner

uit het land van herkomst een belangrijk `tegenwicht' bieden.

In hoeverre is in de loop der tijd de verhouding tussen het aantal mannen en het

aantal vrouwen in de huwbare leeftijden evenwichtiger geworden? Is er, gegeven de

leeftijds- en geslachtsopbouw van de verschillende bevolkingsgroepen, nog `ruimte'

voor immigratie van huwelijkspartners?

2.1 Leeftijd en geslacht

In de figuren 1 t/m 14 (bijlage 2) en annextabel Al zijn gegevens opgenomen over de

bevolkingsopbouw naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat, voor de jaren 1976,

1983 en 1993. De keuze is op deze jaren gevallen, omdat in 1976 en 1983 een register-

telling heeft plaatsgevonden; de gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat zijn

relatief betrouwbaar. In de tussenliggende jaren worden de omvang en de samen-
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stelling van de bevolking berekend op basis van gegevens over de loop van de bevol-

king. De statistische gegevens over het aantal gesloten huwelijken, nodig om de

stand van de bevolking naar burgerlijke staat door te rekenen, zijn weinig betrouw-

baar, vooral omdat er een onderregistratie plaatsvindt van de `in het buitenland

gesloten' huwelijken (zie hoofdstuk 3).-In plaats van gegevens uit de laatste register-

telling (1992) zijn echter om een zo recent mogelijk beeld te presenteren, de

gegevens per 1 januari 1993 opgenomen.2

De bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht van de bevolking met de Turkse of de

Marokkaanse nationaliteit in Nederland is in de loop der jaren steeds evenwichtiger

geworden. Het grote overschot van mannen in de leeftijdsgroepen 25 tot 45 jaar is

sinds de fase van de gezinsherenigende migratie (jaren zeventig en eerste helft jaren

tachtig), die vooral uit vrouwen en kinderen bestond, sterk verminderd.

De gezinsvormende of huwelijksmigratie ten behoeve van de kinderen van de oor-

spronkelijke arbeidsmigranten speelt een rol vanaf ongeveer het midden van de

jaren tachtig. Deze migratie leidt tot een aanzienlijke verbreding van het midden-

gedeelte van de bevolkingspiramide (20- tot 30-jarigen), die bij de Turken het duide-

lijkst waarneembaar is. Bij de Marokkanen heeft deze verbreding ook plaatsgevon-

den, maar daarnaast bleef in deze periode ook de gezinsherenigende migratie van

jongere kinderen een rol spelen, zodat de Marokkaanse piramide zich over de gehele

basis verbreedde.

De veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de bevolking lopen bij de

Marokkanen duidelijk enkele jaren achter op de Turken, een gevolg van het later

gestarte migratieproces bij de Marokkanen, zowel wat betreft de arbeids- als wat

betreft de gezinsherenigende en huwelijksmigratie.

De vooral de laatste jaren op gang gekomen naturalisatie beïnvloedt de structuur

van de bevolkingspiramides van de Turken en de Marokkanen nog niet wezenlijk,

zoals blijkt uit de figuren 5 en 10 (bijlage 2). Vooral de jongste leeftijdsgroepen zijn
groter, een gevolg van zowel gemengde huwelijkssluiting als van naturalisatie in

jonge gezinnen.

Anders dan bij de Turken en de Marokkanen is de demografische structuur van de

bevolking van Surinaamse afkomst3 al sinds een groot aantal jaren evenwichtig te

noemen (zie figuren 11 t/m 14 van bijlage 2). Het is vooral de omvang van de

bevolking die is toegenomen. Veel Surinamers kwamen oorspronkelijk voor verdere

opleiding naar Nederland om hun carrièremogelijkheden te vergroten (Ferrier,

1985). In het begin van de jaren zeventig, voorafgaand aan de onafhankelijkheid

(november 1975), verbreedde de migratie zich en werd meer een afspiegeling van de

bevolking in Suriname.

2 De gegevens voor 1993 zullen, gezien het tijdsverschil van slechts één jaar, waarschijnlijk slechts een

beperkte vertekening te zien geven. In tabellen 1 en 2 van bijlage 1 is tevens een geschatte correctie van

de verwachte vertekening opgenomen, gebaseerd op de waargenomen ontwikkeling tussen de register-

tellingen van 1990 en van 1991.

3 Surinaamse nationaliteit en/of geboren in Suriname en/of moeder geboren in Suriname.
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2.2 Burgerlijke staat
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Na een migratiegeschiedenis van drie decennia beginnen de bevolkingspiramides

hun typische `migratie'-vorm te verliezen: het aantal vrouwen groeit en de basis van

de piramide wordt breder. Dit is een gevolg van gezinshereniging en, vooral, van de

geboorte van kinderen in de meestal jonge migrantengezinnen. De top van de pira-

mide blijft echter vrij lang smal: nog slechts weinigen van de destijds als jonge vol-

wassenen gekomen Turken en Marokkanen hebben de pensioengerechtigde leeftijd

bereikt, terwijl juist onder de eerste migranten terugkeer naar het land van herkomst

om daar de oude dag, door te brengen nog relatief vaak voorkomt.

Alleen onder de Surinamers zijn relatief veel ouderen, hetgeen te maken heeft met

de vrij massale immigratie rond de onafhankelijkheid, toen naast jongeren ook veel

ouderen van de mogelijkheid gebruik maakten om naar Nederland te migreren. Het

toelatingsbeleid stond een dergelijke immigratie ook toe: Surinamers konden voor

de Nederlandse nationaliteit opteren, en aan het verkrijgen van werk waren, anders

dan aan de Turken en Marokkanen, geen eisen gesteld.

In tabellen 1 en 2 (bijlage 1), figuren 1 t/m 10 (bijlage 2) en annextabel Al zijn voor

de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen gegevens opgenomen over de ver-

deling van de bevolking naar burgerlijke staat (gehuwd (geweest) versus nooit

gehuwd). Voor de Surinaamse bevolkingsgroep is dat minder zinvol, omdat andere

dan formele huwelijksrelaties (voornamelijk eenoudergezinnen en samenwoners),

verhoudingsgewijs veel voorkomen, een weerspiegeling van de gezinsverhoudingen

in de Creools-Surinaamse samenleving (zie bijvoorbeeld Van Amersfoort, 1971). Ook

in Nederland bestaat een groot deel van de huishoudens, vooral de Creools-Suri-

naamse, uit een alleenstaande moeder met kinderen (Lamur e.a., 1990, p. 81). Onder-

zoek geeft aan dat 28% van de Surinaamse huishoudens in Nederland bestaat uit een

alleenstaande moeder met kinderen (Roelandt e.a., 1992, p. 48).

Gezien de onderregistratie van de huwelijkssluiting vertonen de cijfers voor 1993

waarschijnlijk een lichte onderschatting van de percentages gehuwden (in de orde

van grootte van 1 à 2 procentpunten4), omdat ze niet uit het jaar van de register-

telling zelf dateren, maar uit het jaar daarna. Een schatting van gecorrigeerde cijfers

is in de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 tussen haakjes opgenomen.

Rekening houdend met de vermoedelijke onderschatting, is van de Turkse vrouwen

in de leeftijdsgroep 15 tot 20 jaar in 1993 ongeveer 32% al gehuwd, oplopend tot

tegen de 80% in de leeftijd 20 tot 25 jaar. De Marokkaanse vrouwen in Nederland

trouwen later dan de Turkse: in de groep 15 tot 20 jaar is rond de 16% gehuwd, en

van de 20- tot 25-jarigen ongeveer 68%. Het aantal ongehuwde vrouwen'boven de 30

jaar is, vooral bij de Turkse vrouwen, klein. Turkse en Marokkaanse mannen trouwen

aanzienlijk later dan de vrouwen: slechts 6% van de Turkse en minder dan 1% van de

Marokkaanse mannen in de leeftijdsgroep 15 tot 20 jaar is al getrouwd, oplopend tot

4 Bijvoorbeeld: een daling van 8% naar 7% is een daling van 12,5% of 1 procentpunt.
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respectievelijk 92% en 81% in de groep 30 tot 35 jaar.

Het percentage gehuwden in de jongere leeftijdsgroepen is in de loop der jaren af-

genomen, met uitzondering van de 15- tot 20-jarige Turkse meisjes. De daling heeft

te maken met het feit dat in de beginjaren van de gezinshereniging de groep jonge

vrouwen vrijwel volledig bestond uit de echtgenotes van arbeidsmigranten. Hun

kinderen zijn in Nederland geboren of waren nog jong toen ze naar Nederland

kwamen. Inmiddels zijn zij volwassen geworden, zodat de groep jonge volwassen

vrouwen niet langer uitsluitend wordt gevormd door gezinsherenigende echtgeno-

tes. Een tweede verklaring kan liggen in het stijgen van de gemiddelde leeftijd bij

huwelijk. Deze ontwikkeling vindt plaats in zowel Turkije als Marokko, en ook onder

jongeren in Nederland kan men een dergelijke ontwikkeling verwachten, onder

invloed van een langere opleiding, een verandering in de besluitvorming rond de

partnerkeuze, e.d.

Een verklaring voor het vrij hoog blijvende percentage gehuwde jonge vrouwen bij

de Turken is niet eenvoudig te vinden. Wellicht speelt een grote `vraag' vanuit Turkije

naar in Nederland wonende Turkse meisjes c.q. bruiden (met verblijfsvergunning)

een rol. Voorts geven verschillende onderzoekers aan dat ouders het een `veilig idee

vinden als hun dochter jong trouwt, omdat zij als maagd het huwelijk behoort in te

gaan, of in sommige gevallen omdat ze bang zijn dat hun dochter wordt geschaakt

(Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986; BScker, 1994a).

Er is een markant verschil in de percentages gehuwden per leeftijdsgroep tussen de

eerste en de tweede generatie 5, waarbij er in elke leeftijdsgroep in de tweede gene-

ratie minder gehuwden zijn dan in de eerste. Van de eerste generatie Turkse meisjes

in de leeftijdsgroep 15 tot 20 jaar is 40% gehuwd, in de tweede generatie 9%. Bij de

Marokkaanse meisjes liggen deze percentages op respectievelijk 18 en 5. Voor een

deel zal dit verklaard kunnen worden door de immigratie van huwelijkspartners

(eerste generatie), voor een deel wellicht door een stijging in de huwelijksleeftijd van

de jongeren uit de tweede generatie (tabel 3 van bijlage 2 en annextabel A2).

2.3 Sekse-ratio's

Uitgaande van een leeftijdsverschil bij huwelijk tussen mannen en vrouwen van en-

kele jaren, kunnen leeftijdsspecifieke sekse-ratio's worden berekend, dat wil zeggen

het aantal mannen in de leeftijdsgroep (x tot x+5) per 100 vrouwen uit een leeftijds-

klasse lager.6 Voor de jaren 1976, 1983 en 1993 zijn de resultaten weergeven in tabel-

len 4 t/m 6 van bijlage 1. Op dezelfde wijze is de sekse-ratio voor ongehuwden

berekend (tabellen 4 t/m 6, bijlage 1).

Het oorspronkelijk aanzienlijke mannenoverschot is sinds 1976 aanmerkelijk in

5 Eerste generatie: degenen die in het buitenland geboren zijn. Tweede generatie: degenen die zelf in

Nederland geboren zijn en een of twee ouders hebben die in het buitenland geboren zijn.

6 Een sekse-ratio van 100 geeft aan dat er even veel mannen als vrouwen zijn. De beschikbare basis-

gegevens laten alleen een berekening van sekse-ratio's in vijfjaars-leeftijdsgroepen toe.
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grootte afgenomen. Dat geldt zowel voor de bevolking ongeacht burgerlijke staat als

voor de ongehuwden. In de jongere leeftijdscategorieën, de toekomstige gezinsvor-

mers, is de balans vrijwel in evenwicht.

Ongeacht burgerlijke staat zijn er over het algemeen meer mannen in de leeftijd 20

tot 35 dan vrouwen van 15 tot 30 jaar. Hetzelfde geldt voor ongehuwde Marokkanen,

vooral voor de ouderen. Tegenover iedere 100 25- tot 30-jarige, nog ongehuwde

Marokkaanse vrouwen staan 196 ongehuwde 30- tot 35-jarige mannen.

De sekse-ratio's bij de Surinamers zijn over de hele periode tamelijk evenwichtig.

Een mannenoverschot is er vooral nog onder de 20- tot 25-jarigen ten opzichte van

15-tot 20-jarige vrouwen.

2.4 Toekomstige immigratie

Hoewel de structuur van de piramides op zich, zonder informatie over het patroon

van huwelijkssluiting, weinig houvast biedt voor het berekenen van de omvang van

toekomstige huwelijksimmigratie, kan de omvang van de jongere leeftijdsgroepen

ongehuwden wel een globale indicatie geven van de maximale immigratie die zou

kunnen plaatsvinden indien alle jongeren met een partner uit het land van herkomst

zouden trouwen, een overigens weinig realistische verwachting.

De leeftijdsgroepen 10 tot 20 jaar tellen in 1993 gemiddeld per leeftijdsjaar 2.000

meisjes met de Turkse nationaliteit en 1.800 met de Marokkaanse. In de grotere be-

volkingsgroep van Turkse of Marokkaanse afkomst gaat het om respectievelijk 2.400

en 2.300 meisjes. Volgens een recente prognose zouden deze laatste aantallen in het

jaar 2000 gegroeid zijn tot respectievelijk 2.900 en 2.800 per leeftijdsjaar (Van Imhoff

e.a., 1994).

De aantallen 10- tot 20-jarige jongens zijn vergelijkbaar: er zijn gemiddeld per

leeftijdsjaar ongeveer 2.000 jongens met de Turkse en 2.000 met de Marokkaanse

nationaliteit in die leeftijdsgroep. Het aantal 10- tot 20-jarige jongens van Turkse of

Marokkaanse afkomst ligt gemiddeld op respectievelijk 2.500 en 2.400 per leeftijds-

jaar. De prognose gaat voor het jaar 2000 uit van 2.900 en 2.800 per leeftijdsjaar (Van

Imhoff e.a., 1994).
Zouden de jongeren van deze cohorten de komende jaren uitsluitend met een part-

ner uit het land van herkomst trouwen, dan zou men derhalve in het komende

decennium, globaal geschat, gemiddeld per jaar een even groot aantal immigranten

als de bevolkingsgroep zelf kunnen verwachten, geconcentreerd in de leeftijdsgroe-

pen 20 tot 35 (mannen) en 15 tot 30 jaar (vrouwen). Dat wil zeggen, 4.000-4.900 Turk-

se immigranten per jaar in deze leeftijdsgroepen en 3.800-4.700 Marokkaanse.7

Met nadruk wordt erop gewezen dat bovenstaande berekeningen slechts zeer globaal

zijn. Er wordt immers geen rekening gehouden met: het (mogelijk) migratieverlagen-

7 De waargenomen immigratie in de relevante leeftijdsgroepen bedroeg in 1992 nog 5.400 Turkse immi-

granten en 4.300 Marokkanen.
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de effect van enerzijds verschuivingen in de leeftijd bij huwelijkssluiting, personen

die al getrouwd zijn, emigratie en sterfte, en anderzijds niet met: het feit dat de

groep ongehuwden jongeren nog kan toenemen door immigratie van ongehuwden

(gezinsherenigende kinderen), huwelijken buiten de betrokken leeftijdsgroepen,

hertrouw en immigratie om andere redenen dan huwelijkssluiting.

Betrekken we de jaarlijkse immigratie op de hier al wonende bevolking, dan is op-

nieuw duidelijk dat de leeftijdsgroepen 15 tot 25 bij de vrouwen en 15 tot 30 bij de

mannen jaarlijks nog relatief sterk door immigratie worden aangevuld. In jaren van

geringe immigratie (Turken 1982-1985 en Marokkanen 1983-1984) groeien deze

leeftijdsgroepen veel minder sterk, terwijl de groei door immigratie in de overige

groepen (0 tot 15 jaar en 30 jaar en ouder) tamelijk constant blijft (tabellen 7 en 8

van bijlage 1). Een groeiende bevolking zorgt dus niet noodzakelijkerwijs voor een

groeiende immigratie, zoals de gegevens over 1992 illustreren.

In een onderzoek naar de immigratie van Turken en Marokkanen in Nederland heb-

ben Muus en Penninx (1991; zie ook Muus, 1993) een poging gewaagd het potentieel

van gezinsvorming in te schatten door het aantal immigranten in de leeftijdsgroepen

20 tot 35 (mannen) en 15 tot 30 jaar (vrouwen) te betrekken op de aanwezige bevol-

king (respectievelijk vrouwen van 15 tot 30 jaar en mannen van 20 tot 35 jaar). De

berekening, uitgevoerd voor de periode 1985-1989 is hier aangevuld met berekenin-

gen voor 1980 en 1990-

1992 (tabellen 9 en 10, bijlage 1). De door de onderzoekers geconstateerde stijging

bij de mannen zet zich in eerste instantie voort, maar valt in 1992, een jaar met

relatief lage immigratie, vrij sterk terug. De in 1989 geconstateerde daling bij de

vrouwen zet zich verder voort.

Op basis van de gegevens voor de periode 1985 tot 1989 schatten Muus en Penninx

de gezinsvormende migratie op 5% à 8% van de populatie. De ontwikkeling van de

laatste jaren wijst echter in de richting van een lager percentage. Brengen we daarom

een correctie aan van 4% à 6% op de meest recente NIDI-prognose met betrekking tot

de bevolking van Turkse of Marokkaanse afkomst, dan moet men in de komende

jaren uitgaan van een gemiddelde immigratie over de periode 1992 tot 2000 van

3.800-5.600 Turken en 2.800-4.200 Marokkanen in de betrokken leeftijdsgroepen.

Dergelijke gegevens en globale schattingen kunnen niet meer dan een handreiking

bieden voor de prognose van de immigratie; de omvang van de immigratie is immers

niet uitsluitend afhankelijk van de aanwezige bevolking, maar ook van andere facto-

ren, zoals de economische situatie in zendende en ontvangende landen, toelatings-

beleid, veranderingen in het patroon van huwelijkssluiting, de werking van de huwe-

lijksmarkt, enz.

In feite is het niet zo dat alle jongeren trouwen met iemand uit het land van her-

komst of met iemand uit dezelfde etnische groep. Hoofdstuk 3 bespreekt de beschik-

bare informatie over het patroon van huwelijkssluiting.



3

Partnerkeuze en huwelijkssluiting

In hoeverre vinden we de drie eerder genoemde vormen van partnerkeuze (gemeng-

de huwelijken, huwelijk met een in Nederland wonende partner uit dezelfde etni-

sche groep, huwelijk met een partner uit het land van herkomst) terug bij de Turken,

Marokkanen en Surinamers in Nederland? Is er verandering waar te nemen in het

patroon van huwelijkssluiting? Kunnen er uit de beschikbare gegevens conclusies

worden getrokken ten aanzien van toekomstige huwelijksmigratie?

De gegevens die beschikbaar zijn om de bovenstaande ambitieuze serie vragen te

beantwoorden, zijn helaas vrij summier: beperkte gegevens uit de huwelijkssluitings-

statistiek, en vooral kwalitatieve gegevens uit kleinschalig onderzoek.

3.1 Huwelijkssluitingsstatistiek en registertelling

De huwelijkssluitingsstatistiek heeft te lijden van het probleem van onderregistratie

van `in het buitenland' gesloten huwelijken (dat wil zeggen, vooral de huwelijken

tussen twee allochtonen). Het percentage gemengde huwelijken wordt derhalve

- wellicht aanzienlijk - overschat. Uit deze statistiek valt bovendien niet af te leiden

of het om twee reeds voor het huwelijk in Nederland wonende partners gaat of om

een ten behoeve van het huwelijk uit het buitenland immigrerende partner. Ten slot-

te is, omdat de statistiek gebaseerd is op gegevens naar geboorteland c.q. nationali-

teit, niet met zekerheid vast te stellen of het gaat om partners uit dezelfde etnische

groep, vooral niet als de tweede generatie omvangrijker wordt of de naturalisatie

frequenter.
Tabellen 11 en 12 van bijlage 1 en annextabel A3 bevatten de beschikbare gegevens

over de huwelijkssluiting naar nationaliteit (Turken, Marokkanen) of geboorteland

(Surinamers). Ondanks het feit dat ook de `in het buitenland' gesloten huwelijken in

deze tabellen zijn opgenomen, is het percentage naar nationaliteit gemengde huwe-

lijken onder de Turken en Marokkanen onwaarschijnlijk hoog, namelijk respectieve-

lijk 41 en 57 in 1992. Gegevens uit onderzoek wijzen echter op een nog sterke voor-

keur voor huwelijken binnen de eigen groep (zie paragraaf 3.2).

De zeer waarschijnlijke overschatting van de gemengde huwelijkssluiting wordt

veroorzaakt door de onderregistratie van in het buitenland gesloten huwelijken (zie

bijvoorbeeld Penninx e.a., 1993).8 Hoewel het niveau van de cijfers onbetrouwbaar

is, wordt de stijgende trend in het percentage gemengde huwelijken waarschijnlijk

minder beïnvloed door het registratieprobleem.

8 Een correctie van percentages gehuwden per leeftijd is denkbaar via interpolatie van percentages gehuw-

den in eenjaars-leeftijdsgroepen in de jaren tussen twee registertellingen in. Een dergelijke exercitie valt

echter buiten het kader van dit onderzoek.
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Het is niet duidelijk in hoeverre de huwelijkssluitingsstatistiek met betrekking tot in

Suriname geboren personen wordt beïnvloed door de onderregistratie, maar het lijkt

aannemelijk om ook hier een overschatting van de naar geboorteland gemengde

huwelijkssluiting te verwachten (bijlage 1, tabel 12). Anders dan bij de Turken en

Marokkanen trouwen Surinaamse vrouwen vaker met een partner van buiten de

eigen etnische groep dan Surinaamse mannen.

Tabel 13 van bijlage 1 geeft meer gedetailleerde informatie over `in het buitenland'

gesloten huwelijken, gekoppeld aan informatie over de woonplaats van de huwen-

den (Tas, 1993). Hoewel in de meerderheid van de huwelijken waarschijnlijk sprake

is of zal zijn van huwelijksmigratie (bij de Turken in 79% van de in 1992 gesloten

huwelijken en bij de Marokkanen in 73% van de gevallen), zou het toch in de reste-

rende 21% c.q. 27% gaan om huwelijken tussen twee in Nederland wonende part-

ners. Onduidelijk blijft helaas hoe lang de partners op de datum van het huwelijk al

in Nederland woonden. De gegevens over de periode 1987 tot 1992 tonen voorts

weinig verandering in het patroon.

De nog beperkte gemengde huwelijkssluiting onder Turken en Marokkanen kan ook

worden afgeleid uit gegevens van de registertelling 1992 (Van der Heijdt en Prins,

1993). Van 89% van de echtparen waarvan ten minste één partner in Turkije is gebo-

ren, zijn beiden in Turkije geboren, 9% bestaat uit een in Turkije geboren man en een

in Nederland geboren vrouw (bijlage 1, tabel 14). De cijfers voor Marokkaanse echt-

paren wijken daar weinig van af (respectievelijk 85% en 10%). Huwelijken tussen een

in Turkije of Marokko geboren vrouw en een in Nederland geboren man komen

nauwelijks voor. Van de ruim een op de tien `gemengde' huwelijken onder Turken en

Marokkanen en de 31% gemengde huwelijken bij Surinamers is overigens niet duide-

lijk of het om een `etnisch gemengd' of om een `etnisch homogeen' huwelijk gaat

tussen een immigrant en een in Nederland geboren kind van een immigrant.

Bicker (1994b) en Buijs en Nelissen (1994) hebben een aantal aspecten van de huwe-

lijkssluiting van in de afgelopen jaren gehuwde Turkse en Marokkaanse migranten

onderzocht. De basis hiervoor vormde de bevolking van Turkse of van Marokkaanse

afkomst9, op 1 januari 1992, en gehuwd in 1987 of later, naar leeftijd bij immigratie

en geslacht. Van de huwelijken waarbij ten minste een van de partners van Turkse of

Marokkaanse afkomst is, is respectievelijk 19% en 32% gemengd. Van de Marokkaan-

se en de Turkse mannen is respectievelijk 22% en 16% gemengd gehuwd; voor de

vrouwen gelden lagere cijfers: 9% en 4%. In de meeste etnisch homogene huwelijken

is een van de partners pas als volwassene (18 jaar of ouder) naar Nederland geko-

men. Ook de jongeren uit de tussengeneratie10 trouwen in meerderheid met een

`import'-partner, de meisjes vaker dan de jongens. Daarbij maakt het weinig uit of zij

zelf al heel jong (jonger dan 6 jaar), of pas later (6 tot 12 of 12 tot 18 jaar) naar Neder-

9 Zelf en/of ouder(s) geboren in Turkije of Marokko.

10 Degenen die geboren zijn in het buitenland, maar al op zeer jeugdige leeftijd gemigreerd zijn en het

grootste deel van hun leven in het immigratieland hebben doorgebracht. Vaak wordt als leeftijdsgrens 6

jaar aangehouden (begin van de schoolopleiding).



Partnerkeuze en huwelijkssluiting 15

land zijn gekomen. Er lijkt dus nog niet veel verandering in het patroon van huwe-

lijkssluiting te zitten, althans wat betreft de herkomst van de partner. Overigens is

het zo dat nog slechts weinig jonge volwassenen die al in hun vroege jeugd geïmmi-

greerd zijn of in Nederland geboren, al getrouwd zijn. Zij vormen een `voorhoede'

van jonggehuwden, terwijl hun leeftijdgenoten meestal pas later zullen trouwen.

3.2 Partnerkeuze

Onderzoek biedt in principe een beter aanknopingspunt voor informatie over het

patroon van huwelijkssluiting, maar het aantal surveys met gedetailleerde informatie

over de relatie tussen migratie en huwelijkssluiting is zeer beperkt. Er is een redelijk

aantal goede antropologische studies voorhanden, maar het is moeilijk om op basis

daarvan een inzicht te verkrijgen in de frequenties van patronen.

In een onderzoek uit 1991 van het Instituut voor Sociaal-Economisch Onderzoek,

vond men onder paren metten minste een allochtone partner 10% gemengde paren

bij de Surinamers en niet meer dan 4% bij de Marokkanen en 2% bij de Turken

(Roelandt e.a., 1992, p. 49).

Zeker onder de eerste generatie immigranten, voor zover ze niet al voor de migratie

waren gehuwd, blijkt nog een sterke voorkeur te bestaan voor een partner uit de

eigen etnische groep. Dat geldt zowel voor degenen die op volwassen leeftijd zijn
gemigreerd, als voor de kinderen die in het kader van de gezinshereniging naar

Nederland gekomen zijn. De Nederlandse migratiegeschiedenis van Turken en

Marokkanen is in feite nog te kort voor het ontstaan van een tweede generatie van

jonge volwassenen.

Volgens een onderzoek onder Hindoestaanse Surinamers in Nederland wordt in Suri-

name over het algemeen het trouwen met een partner van een andere etnische groep

vermeden. Ook de Hindoestaanse ouders in Nederland geven er in de meeste geval-

len de voorkeur aan dat hun kinderen binnen de eigen groep trouwen. Indien de

partner geen Hindoestaan zou zijn, geeft men de voorkeur aan een Nederlander, in

plaats van iemand uit een andere Surinaamse groep. Voor de kinderen geldt in grote

lijnen hetzelfde, hoewel er bij hen wat minder bezwaar bestaat tegen een partner uit

een andere groep (Mungra, 1990, pp. 103-105).

Internationaal onderzoek (Kulu-Glasgow en Esveldt, 1994) wijst erop dat sociaal-

economische factoren en levensfase (leeftijd bij immigratie) belangrijk zijn bij de

partnerkeuze van migranten, maar daarnaast ook de sterkte van culturele normen en

waarden die worden meegebracht uit het land van herkomst. Dergelijke normen en

waarden zijn minder aan verandering onderhevig dan sociaal-economische factoren

(opleiding, arbeidsmarktparticipatie, e.d.). Uit een studie onder in India/Pakistan

geboren ouders en hun in Canada geboren of opgegroeide kinderen (Wakil e.a.,

1981) bleek een sterk selectieve attitude ten opzichte van socialisatie en integratie

in het gastland. De ouders accepteerden gemakkelijk veranderingen in de meer prag-

matische aspecten van het bestaan, zoals in opleiding en werk. Deze aspecten

konden worden ingepast in de al bestaande voorkeuren of worden geïncorporeerd
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zonder dat daardoor fundamentele normen en waarden werden aangetast. Op meer

centrale aspecten van het bestaan zagen de ouders een sterk onderscheid tussen de

`westerse' waarden en de waarden uit het land van herkomst. Partnerkeuze was zo'n

centrale waarde en de ouders wilden daarin geen verandering. De ouders vertoon-

den een sterke voorkeur voor een schoonzoon of -dochter uit de eigen groep, hetzij

uit de lokale gemeenschap hetzij een familielid uit het land van herkomst.

Een vergelijkbaar voorkeurspatroon lijkt te bestaan bij de Turken en Marokkanen in

Nederland. Kulu-Glasgow en Esveldt (1994) wijzen er daarbij op dat in de landen van

herkomst soms aanzienlijke verschillen bestaan tussen regio's en tussen stad en plat-

teland in attitudes en gedrag met betrekking tot partnerkeuze en huwelijkssluiting,

een gevolg van verschillen in historische achtergronden. Dergelijke verschillen wor-

den weerspiegeld in de immigrantenbevolking.

Er bestaat nog een vrij sterke voorkeur - althans bij de ouders - voor een partner die

is opgegroeid in het land van herkomst. Deze voorkeur wordt mede beïnvloed door

de verwachting dat schoondochters inschikkelijker zullen zijn, terwijl schoonzoons

betrouwbaarder zouden zijn en meer bereid om.hard te werken (Bticker, 1994a).

Turkse ouders en de familie spelen een centrale rol in de keuze van een partner (De

Vries, 1987; Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986; BScker, 1994a). Ouders maakten veelal de

eerste keus, maar in de studie van De Vries had slechts één van de 25 ondervraagde

vrouwen geen kans gehad om de keuze te beïnvloeden. De meeste vrouwen uit de

genoemde studies hadden geen bezwaar tegen deze procedure. In een grootschaliger

studie van het NIDI uit 1984 bleek een vergelijkbaar patroon: ongeveer de helft van

de respondentes zei dat hun huwelijk was geregeld door de ouders of door de toe-

komstige echtgenoot met toestemming van de vrouw zelf. Bij de Marokkaanse vrou-

wen, echter, kwam het laatste vaker voor (43%), terwijl bij de Turkse vrouwen een

huwelijk geregeld door de ouders, maar met toestemming van de vrouw zelf, onge-

veer even vaak voorkwam (23%) als een huwelijk op initiatief van de man (26%). Bij

de Marokkaanse vrouwen kwamen volledig gearrangeerde huwelijken (zonder toe-

stemming van de vrouw) vaker voor dan bij de Turkse vrouwen (respectievelijk 32%

en 21%), terwijl de Turkse vrouwen vaker zelf over hun huwelijk beslisten (27%,

tegen 18% van de Marokkaanse vrouwen).

Vaak vinden gearrangeerde huwelijken in Turkije plaats tussen familieleden, hetgeen

gewoonlijk gepaard gaat met economische voordelen (uitbreiding van grondbezit,

vee, zakenbelangen, e.d.), naast sociale voordelen voor de betrokken families. In

Turkije is een van de vijf huwelijken er een tussen familieleden, en van deze huwelij-

ken is 80% een huwelijk tussen neef en nicht (Tuncbilek en Ulusoy, 1989). Studies in
Nederland wijzen eveneens uit dat neef-nicht en andere familiehuwelijken zeker

niet ongebruikelijk zijn (zie bijvoorbeeld Gemeente Utrecht, 1984; De Vries, 1987;

Holzhaus, 1991). Uithuwelijking aan een verwant afkomstig uit het land van her-

komst, biedt tevens het perspectief dat economische en sociale voordelen van het

gastland ten goede komen aan de eigen familie (Kulu-Glasgow en Esveldt, 1994).

BScker (1992 en 1994a) wijst in dit verband tevens op de morele druk die wordt uitge-

oefend op in Nederland gevestigde migranten door de achtergebleven verwanten-
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kring. Vooral wanneer er sprake is van een niet-ingeloste financiële schuld, kan de

migrant zich verplicht voelen de gevraagde hulp te geven. Weigering aan het verzoek

te voldoen kan bovendien worden gesanctioneerd door uitsluiting uit de verwanten-
groep in Turkije.

De sterke voorkeur voor overeenkomstige normen en waarden en de wens de

(schoon)familie te kennen, kunnen ten dele een verklaring vormen voor de weer-

stand van ouders - maar ook van de huwelijkskandidaten zelf - tegen een huwelijk

met iemand van buiten de eigen etnische groep. Als andere mogelijke verklaringen

worden door Kulu-Glasgow en Esveldt (1994; zie ook Van den Berg-Eldering, 1981;

De Vries, 1987) genoemd:

- een beperkt sociaal contact tussen de immigranten en de autochtonen, vooral

wat betreft Turkse of Marokkaanse meisjes (te meer omdat ouders dergelijke

contacten voor hun opgroeiende dochters ook tegengaan);

- een wederzijdse negatieve perceptie van elkaars culturele normen- en waarden-

systeem;

- sociale controle van de omgeving, vooral in wijken met een sterke concentratie

van bevolking uit dezelfde etnische groep.

Overigens betekent het niet dat er bij de migranten geen verandering is opgetreden

in het patroon van partnerkeuze en huwelijkssluiting. Die veranderingen treden op

onder invloed van sociale veranderingen in de landen van herkomst, maar ook onder

invloed van het migratieproces (zie bijvoorbeeld De Vries, 1987; Holzhaus, 1991;

Bticker, 1994a). In de eerder genoemde studie van Wakil e.a. (1981) bleek een ver-

schuiving op te treden van volledig door de ouders gearrangeerde huwelijken naar

een systeem waarbij de ouders de kinderen consulteerden; er bleken echter nauwe-

lijks ouders te zijn die de keuze van de partner volledig aan de kinderen overlieten.

In de meeste gevallen werden de huwelijkspartners uit India of Pakistan 'geïmpor-

teerd', zowel voor zoons als voor dochters, via een traditioneel systeem van huwe-

lijksmakelaars. De kinderen die zelf nog in India of Pakistan waren geboren, accep-

teerden deze wijze van huwelijkssluiting, maar de in Canada geboren kinderen

hadden behoefte aan een grotere mate van vrijheid. Kagitcibasi (1987) maakt een

dergelijk onderscheid tussen de eerste en de tweede generatie ook voor Turken in

Duitsland.

Gegevens uit Nederland wijzen eveneens op een verandering in het patroon van part-

nerkeuze tussen de eerste, de tussen- en de - grotendeels nog toekomstige - tweede

generatie, zij het voorlopig niet meer dan een beginnende verandering. Belangrijke

criteria voor een groeiend deel van de Turkse en de Marokkaanse immigranten-

vrouwen van de tussen- en de tweede generatie zijn de vrijheid zelf een partner te

kunnen kiezen, het van elkaar houden, het elkaar begrijpen, de gelijkwaardigheid

tussen man en vrouw en het opleidingsniveau (zie bij voorbeeld Kulu-Glasgow en

Esveldt, 1994). Een aantal vrouwen in het onderzoek van De Vries (1987) bleken een

sterke voorkeur te hebben voor een partner uit dezelfde regio, indien zij de man in

kwestie niet kennen. Wanneer zij de man wèl kennen, lijkt dit bezwaar van het ver-

schil in regionale afkomst weg te vallen. Wel tekent De Vries (1987, p. 135) hierbij aan
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dat het in alle gevallen van een keuze voor een partner van buiten de eigen regio,

gaat om echtgenoten uit een gebied met een hogere sociaal-economische ontwikke-

ling.

Andere veranderingen worden gesignaleerd op het terrein van het besluitvormings-

patroon. Uithuwelijking door ouders van de eerste generatie zonder consultatie van

de kinderen komt nauwelijks meer voor. Voorts is het zo dat kinderen tegenwoordig

vaker zelf hun keuze maken en daarna toestemming vragen aan de ouders

(Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986; De Vries, 1987; BScker, 1994a; Kulu-Glasgow en Esveldt,

1994). Ouders die proberen hun kinderen tegen hun wil uit te huwelijken, moeten er

rekening mee houden dat ze hun zoon of dochter van zich verwijderen en dat hun

dochter van huis zou kunnen weglopen (Brouwer e.a., 1992).

Het lijkt er ten slotte op dat een deel van de huwelijken met een partner uit het land

van herkomst uitloopt op een scheiding. 11 Daardoor zou de voorkeur voor een derge-

lijk 'importhuwelijk' in de toekomst kunnen gaan afnemen.

Veranderingen vinden ook plaats in de landen van herkomst zelf. Traditioneel wer-

den huwelijken gearrangeerd door de ouders, maar consultatie van de kinderen

vindt tegenwoordig in vele gevallen plaats. Volgens gegevens uit het Turkse Onder-

zoek Gezinsvorming daterend uit 1988 is ongeveer 70% van de huwelijken van vrou-

wen gearrangeerd door de ouders, maar slechts in zes procentpunten daarvan was

dit gebeurd zonder de instemming van de vrouw te vragen. In 24% van de gevallen

hadden de vrouw en haar toekomstige echtgenoot zelf de beslissing genomen en

naderhand om toestemming van de familie gevraagd (Kulu-Glasgow en Esveldt,

1994). Er bleken in deze verdeling wel aanzienlijke regionale verschillen te bestaan,

met in West-Turkije het hoogste percentage zelfstandige beslissers.

In een oudere studie door Mernissi (1975) wordt aangegeven dat in Marokko door-

gaans de familie over een huwelijk besliste. Maar in de Marokkaanse steden neemt

het aantal volledig gearrangeerde huwelijken af (Van der Most van Spijk, 1991, p. 28).

Mungra (1990) besteedt in een onderzoek onder Hindoestaanse gezinnen in Neder-

land ook aandacht aan partnerkeuze en gemengde huwelijken. Tussen Hindoestaan-

se en Turkse of Marokkaanse patronen van partnerkeuze bestaat een aantal overeen-

komsten, zoals het systeem van gearrangeerde huwelijken. In het Hindoestaanse

ideaaltypische geval gaat het initiatief meestal uit van de ouders van het meisje, die

de familie van de jongen benaderen. Maar steeds meer jongeren kiezen tegenwoor-

dig zelf hun partner en bespreken hun keuze daarna met de ouders. Ook komt het

meer voor dat als het initiatief bij de ouders ligt, zij hun kinderen consulteren

(Mungra, 1990, pp. 92-94). Ook in Nederland vindt men door de ouders gearrangeer-

de huwelijken naast huwelijken die door de jongeren zelf tot stand worden gebracht.

Daarnaast 'komt het geregeld voor dat jongens naar Suriname gaan om een vrouw te

zoeken aangezien ze de meisjes hier te modern vinden, en in een aantal gevallen

11 Een op de vier'importhuwelijken' zou in een scheiding eindigen (zie bijvoorbeeld De Volkskrant van 22

januari 1994), maar voor dergelijke schattingen bestaat geen feitelijke onderbouwing.
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worden zelfs bruiden of bruidegommen gerecruteerd uit India. Ook trouwt men wel

met hier aanwezige Indiërs of Pakistani. Een enkele keer gaat het meer om het ver-

krijgen van de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning' (Mungra, 1990,
p. 98).

Van de 50 in dit onderzoek ondervraagde ouders bleken er 20 voorkeur te hebben

voor een volledig door de familie geregeld huwelijk; 18 wilden het initiatief wel aan
de kinderen overlaten, maar wensten dan op korte termijn kennis te maken met de

keuze van hun kind. Eventueel zouden de ouders ook zelf met kandidaten aanko-

men, indien de kinderen dat goed zouden vinden. De derde groep van 12 ouders

geeft er de voorkeur aan dat de kinderen elkaar eerst zelf leren kennen, om pas daar-

na met de wederzijdse ouders te gaan praten. Vooral ouders uit Paramaribo zijn in

deze groep sterk vertegenwoordigd. Ongeveer 6 op de 10 ouders laten hun kinderen

dus in meer of mindere mate vrij in de partnerkeuze. Aan 48 kinderen van 15 jaar

en ouder is eveneens hun mening gevraagd; ook onder hen wil de meerderheid zelf

een partner kiezen, met meer of minder invloed van de ouders (Mungra, 1990,

pp. 99-100).

Anders dan bij de Turken, de Marokkanen en de Hindoestaanse Surinamers bestaat

het systeem van uithuwelijken niet onder Creoolse Surinamers. Zij kiezen zelf een

partner (voor huwelijk, samenwonen of bezoekrelatie) (Van der Most van Spijk, 1991,

pp. 28-29).

3.3 Bruidsprijs en verblijfsvergunning

Vanuit sociaal-economisch perspectief biedt internationale migratie een mogelijk-

heid om de eigen positie en die van de familie te verbeteren. Geslaagde migranten

en hun kinderen kunnen een hogere status op de huwelijksmarkt verkrijgen, zodat

ze kieskeuriger kunnen zijn (Muus en Penninx, 1991).

In dit verband is het niet zo opmerkelijk dat de bruidsprijs onder in Nederland

wonende immigranten blijkt te zijn gestegen (Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986; Van den

Berg-Eldering, 1981). Een mogelijke verklaring kan zijn dat de onderhandelings-

ruimte over de hoogte van de bruidsprijs wordt vergroot, doordat een huwelijk met

een migrantendochter de toekomstige partner voorziet van een verblijfsvergunning

en hem toegang geeft tot de arbeidsmarkt (zie bijvoorbeeld Bëcker, 1994a). Het

restrictieve toelatingsbeleid laat voor aspirant-migranten immers weinig andere

legale mogelijkheden open dan toelating in het kader van gezinsvorming. Bovendien

worden de kansen op de huwelijksmarkt voor aspirant-migranten zonder familie in

het gastland verkleind door de voorkeur voor partners uit de verwantenkring. Als

gevolg daarvan ontstaat een beperkt aanbod van huwelijkskandidaten voor niet-

verwanten, hetgeen de bruidsprijs zou verhogen (Bócker, 1992 en 1994a).

Ofschoon er significante regionale verschillen zijn, werd in 1988 de bruidsprijs nog

betaald bij ongeveer een derde van alle huwelijken in Turkije (Kulu-Glasgow, 1991).

Onderzoek van Bicker bevestigt de rol van de verblijfsvergunning, waarbij zij echter

aangeeft dat een huwelijk met een familielid nog de voorkeur verdient, omdat men
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liever geen partner van buiten de familie wil, maar ook om aan de verwachtingen

van familieleden te voldoen (Bticker, 1992 en 1994).

Ouders geven behalve aan verwanten de voorkeur aan streekgenoten als partners

voor hun kinderen, omdat men dan meer zekerheid heeft over de familie van de

eventuele huwelijkspartner (Bicker, 1994a). Den Exter (1992) schat het percentage

huwelijken van Turkse migranten met een streekgenoot op 70% à 85% (zie ook Muus

en Penninx, 1991). Brassé e.a. (1983) noemen eveneens een percentage van 87%

huwelijken met streekgenoten onder 16- tot 25-jarige Turken en Marokkanen in

Nederland.

3.4 Toekomstige immigratie

Het is moeilijk om op basis van de gegevens over huwelijkssluiting een kwantitatieve

conclusie te trekken met betrekking tot de relatie tussen partnerkeuze en immi-

gratie. De statistiek van de huwelijkssluiting zelf onderschat het totale aantal huwe-

lijken, vooral die tussen twee allochtonen. Gemengde huwelijkssluiting komt het

minst voor bij Turken, op de voet gevolgd door de Marokkanen (waarbij mannen

vaker een huwelijk sluiten met een Nederlandse dan vrouwen met een Nederlander).
Het percentage gemengde huwelijken ligt beduidend hoger bij de Surinamers.

Onderzoek geeft voor Turken, Marokkanen en Hindoestaanse Surinamers een duide-

lijke voorkeur voor een landgenoot aan. Turken en Marokkanen zoeken hun partners

bovendien voornamelijk onder de eigen verwanten of streekgenoten uit het land van

herkomst (percentages van rond de 80 worden daarbij genoemd, met wellicht vrij

aanzienlijke variatie tussen streken en tussen stad en platteland). Hindoestanen

lijken hun partner relatief vaker in Nederland zelf te zoeken. Al met al is er nog een

grote groep jongeren van de tussengeneratie die in aanmerking komt voor huwelijks-

immigratie. Het is echter de vraag in hoeverre deze weg ook door de tweede genera-

tie bewandeld zal worden. De onderhandelingsruimte van jongeren over de keuze

van een partner neemt toe, terwijl ook het feit dat een deel van de `importhuwelij-

ken' in een echtscheiding eindigt, een rol zou kunnen gaan spelen bij de partner-

keuze van jongeren. Tevens zouden de per september 1993 verscherpte eisen ten

aanzien van gezinsvormende migratie (Jordens-Cotran, 1993), vooral wat betreft het

inkomen (het `b estaansmiddelenvereiste') de immigratie van huwelijkspartners

kunnen belemmeren of vertragen. Volgens een aantal vreemdelingendiensten (zie

hoofdstuk 5) leidt het nieuwe middelenvereiste vaker tot afwijzing van een aanvraag

dan het eerder geldende criterium van verwijtbare werkloosheid.

De omvang van deze tweede generatie neemt snel toe: in de jongste leeftijdsgroep is

meer dan 92% in Nederland geboren, aflopend tot 75% bij de 10- tot 15-jarige Turkse

kinderen en 73% van de Surinamers van dezelfde leeftijd. De wat jongere migratie-

geschiedenis van de Marokkanen weerspiegelt zich ook hier: van de 10- tot 15-jarige

Marokkanen is 48% buiten Nederland geboren. Het aandeel van de tweede generatie

neemt al sterk af in de groep 15- tot 20-jarigen (variërend van 23% bij de Marokka-

nen tot 39% bij de Surinamers). Vanaf de leeftijd van 20 tot 25 jaar vormt de tweede
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generatie bij de Turken en Marokkanen nog maar een kleine minderheid, het gevolg

van zowel de recente migratiegeschiedenis als de import van partners (tabel 15 van

bijlage 1 en annextabel A2).

De tweede generatie bestaat voor een deel uit kinderen van in het buitenland opge-

groeide ouders, maar het aantal kinderen van ouders die ook al een deel van hun

jeugd in Nederland hebben doorgebracht, neemt toe. Onderzoek wijst op de ver-

schuivingen in het patroon van gearrangeerde huwelijken, in de richting van meer

keuzevrijheid voor de jongeren zelf, en op een langzaam verschuivend patroon van

partnerkeuze door die jongeren. Huwelijken tussen landgenoten in Nederland lijken

echter, behalve onder Surinamers, nog een relatieve uitzondering.



4

Immigratie: gegevens van het CBS

In hoeverre is uit de statistiek van de buitenlandse migratie af te leiden in welke

mate immigratie plaatsvindt ten behoeve van gezinshereniging c.q. gezinsvorming,

dan wel om andere redenen? Kunnen er conclusies worden getrokken ten aanzien

van verwachte toekomstige ontwikkelingen?

In de op de gemeentelijke bevolkingsregisters gebaseerde CBS-statistiek zijn geen

rechtstreekse gegevens beschikbaar naar toelatingsgrond. Variabelen die als benade-

ring kunnen dienen, zijn leeftijd, geslacht, jaar van huwelijkssluiting, gezinsverband

en burgerlijke staat bij migratie.

Gegevens over de immigratie naar leeftijd en geslacht geven wel een beeld van de

verschuiving van gezinshereniging naar gezinsvormende migratie, maar een duide-

lijke afbakening tussen beide vormen is op basis van deze gegevens niet mogelijk,

noch een goede inschatting van toekomstige migratie.

De figuren 7 t/m 20 (bijlage 2) en annextabel A4 geven de ontwikkeling weer voor de

periode 1980 tot 1992. Vooral bij de Marokkanen en de Turken is er een duidelijke af-

name van de immigratie van kinderen (gezinshereniging) ten gunste van de immigra-

tie van jonge volwassenen (gezinsvorming). De immigratiepiek ligt voor de mannen

tussen 20 tot 30 jaar, bij de vrouwen bij 15 tot 25 jaar. Het beeld voor de Surinaamse

migratie is anders: de curve is vlakker. Er bevinden zich zowel meer jongeren als

meer ouderen onder de immigranten; het patroon is bovendien over de periode 1980

tot 1992 relatief stabiel gebleven.

Met gebruikmaking van de migratiestatistiek (zie annextabel A5) en op basis van een

aantal veronderstellingen over demografische verschillen tussen gezinsherenigende

en gezinsvormende migranten, hebben De Beer e.a. (1991) een schatting gemaakt

van de omvang van deze twee vormen van immigratie van personen met de Turkse of

de Marokkaanse nationaliteit.

Onder gezinsherenigende migranten worden door De Beer e.a. gerekend vrouwen

met kinderen (maar zonder echtgenoot), de betreffende kinderen, een deel van de

ongehuwde alleenkomende minderjarigen en langgehuwde alleenkomende vrou-

wen. Langgehuwden zijn degenen die eerder dan in het jaar van migratie of in het

daaraan voorafgaande jaar getrouwd zijn. De leeftijdsgrens voor meerderjarigheid

werd gesteld op 21 jaar.12 Tot de gezinsvormende migranten worden gerekend alle

alleenkomende kortgehuwden en de alleenkomende ongehuwden die kort na migra-

tie gaan trouwen of samenwonen (geoperationaliseerd als een deel van de ongehuw-

12 Tot 1 januari 1988lag deze grens op 21 jaar, sindsdien op 18 jaar. Voor degenen die op die datum 18, 19 of

20 jaar waren, werd een overgangsregeling voor gezinshereniging in het leven geroepen. De leeftijd bij de

aanvraag is bepalend voor de toekenning van de gezinshereniging. Dat houdt in dat feitelijke immigratie

ook na de meerderjarigheidsleeftijd kan plaatsvinden (De Beer e.a., 1991).
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de alleenkomende 16- tot 20-jarigen, en de ongehuwde alleenkomende meerder-

jarigen). De belangrijkste veronderstellingen in dit onderscheid tussen gezinshereni-

gende en gezinsvormende migratie zijn:

- het grootste deel van de ongehuwde alleenkomende minderjarigen betreft
gezinshereniging;

- vrouwen met kinderen behoren tot de groep gezinsherenigers, evenals lang-

gehuwde alleenkomende vrouwen;

- alle alleenkomende kortgehuwden zijn gezinsvormers;

- een deel van de immigratie van meerderjarige alleenkomende ongehuwden is
gezinsvormende migratie.

Voor de eerste en laatste van deze samengevatte veronderstellingen is door De Beer

e.a. ten behoeve van de berekeningen van de omvang van de gezinsherenigende en

gezinsvormende immigratie van Turken en Marokkanen, een lage en een hoge schat-

ting gehanteerd. De hoge schatting van de gezinshereniging gaat ervan uit dat alle

alleenkomende ongehuwde minderjarigen gezinsherenigers zijn; de lage schatting

rekent een deel van de ongehuwde minderjarige mannen tot de gezinsvormers. In de

hoge schatting van de gezinsvormende migratie zijn alle meerderjarige alleenkomen-

de ongehuwden tot de gezinsvormers gerekend.

De voornaamste conclusies luiden: bij de Turken daalt de gezinsherenigende immi-

gratie over de hele periode 1977 tot 1989. Een toenemend deel van de gezinshereni-

gers bestaat uit personen die al eens eerder zijn geïmmigreerd.13 De gezinsvormen-

de immigratie is bij de Turken sinds de tweede helft van de jaren tachtig van toe-

nemend belang (bijlage 2, figuur 21).

Voor 1989 werd het aandeel van de gezinshereniging in de Turkse immigratie geschat

op 39% à 44%, het aandeel van de gezinsvormende migratie op 31% à 43%. Indien de

hoge variant van gezinsherenigende migratie als uitgangspunt wordt genomen,

vormt gezinshereniging nog steeds de grootste categorie. Alleen in de hoge variant

van gezinsvorming in combinatie met de lage variant van de gezinshereniging,

vormt de gezinsvormende migratie de grootste groep.

De gezinshereniging van de Marokkanen is pas halverwege de jaren tachtig sterk

gaan afnemen. De hoge en de lage schatting liggen dicht bij elkaar, in 1989 55% à

56%. De gezinsvormende immigratie begon vanaf 1986 toe te nemen en werd in 1989

geschat op 24% à 35% (De Beer e.a., 1991).

In de bepaling van de omvang van beide vormen van immigratie speelt de definië-

ring en de operationalisering van beide begrippen een vrij belangrijke rol. Gezinsher-
eniging wordt vaak verbonden aan de oorspronkelijke, `primaire' arbeidsimmigratie,

terwijl gezinsvorming geïdentificeerd wordt met de huidige generatie jongeren die

zelf eerder als gezinsherenigend kind ('secundaire' migrant) naar Nederland zijn

gekomen. In principe kunnen echter zowel gezinsherenigers als gezinsvormers zich

voegen bij het gezin van primaire of secundaire migranten.

13 In 1989 betrof ruim een kwart vande immigratie vanminderjarige Turken 'reïmmigratie'.
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Onder andere de grens tussen kort- en langgehuwden kan van invloed zijn op de toe-

deling tot gezinshereniger of gezinsvormer.

In een vervolganalyse, waarbij gegevens over de jaren 1990 tot 1992 worden toege-

voegd, stellen De Beer en Noordam (1992) de veronderstellingen over gezinsvormen-

de migratie op dit laatste punt bij. Aanvankelijk werden immigranten die in het jaar

van migratie of het daaraan voorafgaande jaar getrouwd waren, tot de gezinsvormers

gerekend. Deze grens was gebaseerd op het gegeven dat de immigratiecijfers van

personen die in het jaar van migratie of het daaraan voorafgaande jaar waren ge-

trouwd, veel hoger lagen dan voor immigranten met een langere huwelijksduur. Dit

duidde op een samenhang tussen immigratie en huwelijkssluiting. Meer recente

cijfers tonen volgens De Beer en Noordara aan dat ook het aantal immigranten dat

één jaar langer is gehuwd relatief sterk toeneemt. Derhalve is in de recente analyse

de grens voor gezinsvormende migratie met één jaar verruimd.

De nieuwe schattingen (waarvan slechts één variant werd gepresenteerd, het gemid-

delde van de vier eerdere varianten14) tonen een voortzetting van de daling van de

gezinsherenigende immigratie van Turken en Marokkanen, tot respectievelijk een

kwart en een derde van de totale immigratie. De gezinsvormende migratie stijgt ver-

der tot ruim 40% bij beide groepen, zodat trend en herberekening gezamenlijk lei-

den tot de conclusie dat de gezinsvormende migratie belangrijker is geworden dan

de gezinsherenigende (sinds 1990 bij de Turken en sinds 1991 bij de Marokkanen; zie

bijlage 2, figuur 22). Deze conclusie over de verhouding tussen gezinshereniging en

gezinsvorming stemt overeen met de resultaten van een onderzoek gebaseerd op

gegevens van vreemdelingendiensten (hoewel gebaseerd op andere definities; zie

hoofdstuk 5).
De fluctuaties in de omvangvan de immigratie zijn van invloed geweest op zowel de

gezinshereniging als de gezinsvormende migratie. Tijdens de stijging van de immi-

gratie in de tweede helft van de jaren tachtig namen in absolute zin beide vormen

van immigratie toe. De afname in de immigratie in de eerste helft van 1992 gold voor

de gezinshereniging, maar in mindere mate ook voor de gezinsvormende migratie

(De Beer en Noordam, 1992).
Voor de immigratie van de Surinamers zijn dergelijke gedetailleerde analyses niet

beschikbaar. Tabel 16 (bijlage 1) en annextabel A6 tonen gegevens over de immigra-

tie van personen geboren in Suriname, naar burgerlijke staat, geslacht en gezinsver-

band ten tijde van de immigratie over de periode 1986 tot 1992. De grootste groep is

die van de alleenkomende ongehuwde migranten, zowel bij de mannen als bij de

vrouwen. Van de Surinaamse immigranten komt 73% alleen. Bij de vrouwen gaat het

zelfs om 82% (mannen 62%). Van de vrouwen migreert 12% als gezinshoofd met een

of meer kinderen.

14 De marge tussen de varianten voorde gezinsvormende migratie bedraagt 10 procentpunten (De Beer en

Noordara, 1992).
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Ter vergelijking: dossieronderzoek

Een door Naborn (1992) uitgevoerd onderzoek naar gezinsherenigende en gezinsvor-

mende migratie op basis van gegevens van een aantal vreemdelingendiensten gaat

uit van enigszins andere definities dan de door De Beer e.a. (1991) in operationele

zin geformuleerde begrippen. Naborn verstaat onder gezinsvormende migratie: `In

deze gevallen is toelating verleend op grond van een huwelijk danwel samenwoning

gesloten of aangegaan op een tijdstip dat een van de partners reeds in Nederland

verbleef' (Naborn, 1992, p. 28). Overigens blijkt uit de voetnoot bij de tekst dat daar-

toe ook kinderen worden gerekend indien zij met de betrokken gezinsvormende

ouder meekomen.

Het onderzoek van Naborn is gebaseerd op gegevens over de periode van september

1988 tot september 1989. Het bevestigt in grote lijnen eerder gevonden resultaten

over de verhouding tussen gezinshereniging en gezinsvorming, over de leeftijd bij

immigratie, en over het globale patroon van partnerkeuze. Naborn geeft een percen-

tage van 56 voor gezinsvorming bij Marokkanen, en van 65 bij de Turken, in deze

periode.

Wat betreft de Marokkanen ging het in 57% van de gevallen gaat om gezinsherenigen-

de kinderen en in 43% om een hereniging met de partner. Twee derde van de immi-

grerende partners was 15 tot 30 jaar. Bij de mannen was de belangrijkste leeftijds-

groep de 25-tot 30-jarigen (59%); bij de vrouwen de 15- tot 25-jarigen (42%). In de

meeste gevallen werd herenigd met een landgenoot (86%), maar een toch niet onaan-

zienlijk deel (13%) voegt zich bij een Nederlander, die meestal Nederlander van

geboorte is.

Bij de Turken was gezinshereniging met een partner (62%) belangrijker dan hereni-

ging met ouders (38%). Van de immigrerende partners was 79% 15 tot 30 jaar, aan-

zienlijk meer dan bij de Marokkanen. Zoals ook al uit hoofdstuk 2 bleek, zijn de

Turkse vrouwen die als partner naar Nederland komen, in meerderheid erg jong,

45% was 15 tot 20 jaar, de mannen waren vaker 20 tot 25 jaar (ook 45%). Ongeveer

90% van de Turken kwam naar Nederland voor hereniging met een landgenoot; 10%

voegde zich bij een Nederlander.
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Immigratie: gegevens van

vreemdelingendiensten

In hoofdstuk 4 is ingegaan op de vraag hoe bevolkingsstatistieken kunnen worden
gebruikt bij het bepalen van de mate waarin immigratie plaatsvindt ten behoeve van

gezinshereniging c.q. gezinsvorming. In dit hoofdstuk zal gebruik worden gemaakt

van een andere bron, namelijk de vreemdelingendiensten. Het zijn immers juist deze

diensten die aanvragen voor gezinshereniging en -vorming in behandeling nemen.

Tussen de administraties die vreemdelingendiensten bijhouden en de bevolkings-

administraties kunnen behoorlijke discrepanties bestaan. In de bevolkingsadmini-

stratie wordt in principe iedereen opgenomen die van plan is zich langer dan zes

maanden in de betreffende gemeente te vestigen. In de administratie van de vreem-

delingendienst staan de vreemdelingen die zich in de betreffende gemeente bevin-

den en een verblijfstitel hebben. Asielzoekers kunnen bijvoorbeeld in een bevol-

kingsadministratie zijn opgenomen, maar niet in de vreemdelingenadministratie

van dezelfde gemeente, omdat hij (nog) niet over een verblijfstitel beschikt. Aan de

andere kant kan een persoon, die niet langer in de bevolkingsadministratie is opge-

nomen omdat hij is verhuisd, in de administratie van de vreemdelingendienst staan.

In het kader van dit rapport willen wij volstaan met de opmerking dat deze discre-

panties bestaan. Het zou te ver voeren om in te gaan op de oorzaken van de bestaan-

de verschillen, de mate waarin verschillen voorkomen en op de maatregelen die

worden getroffen om deze verschillen op te heffen (de invoering van een landelijk

Vreemdelingen-administratiesysteem (VAS) en het koppelen van bevolkingsadmini-

straties en administraties van vreemdelingendiensten).

In principe vormen de vreemdelingendiensten een betrouwbare ingang voor een

beantwoording van de vraag in welke mate gezinshereniging en -vorming redenen

voor immigratie zijn. Bij het aanvragen van een vergunning tot verblijf dient immers

een toelatingsgrond te worden opgegeven. Het is op basis van de reden die hierbij

wordt opgegeven, dat een aanvraag wordt beoordeeld. Indien de toelatingsgronden

centraal bijgehouden zouden worden, zou het mogelijk zijn via deze ingang inzicht

te verkrijgen in de mate waarin gezinshereniging en -vorming redenen voor immi-

gratie vormen.

In de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn. Sommige beslissingen worden door

hoofden van plaatselijke politie genomen, andere dienen aan het ministerie van

Justitie te worden voorgelegd. Dit betekent dat er geen centrale administratie kan

worden bijgehouden. De administratie van de vreemdelingendiensten wordt mo-

menteel geautomatiseerd volgens een landelijke norm (in het VAS), maar dit systeem

is nog niet overal ingevoerd. Dat maakt een beantwoording van de vraag via deze

weg vooralsnog onmogelijk.
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Om de vraag toch bij benadering te kunnen beantwoorden, kan wel worden gekeken

naar twee onderzoeken die in het recente verleden door het WODC zijn uitgevoerd

(Aalberts, 1985; Naborn, 1992). Daarnaast voert het WODC momenteel een onder-

zoek uit naar de toepassing van het `bestaansmiddelenvereiste'. In het kader van dat

onderzoek is een aantal vragen ten behoeve van dit hoofdstuk opgenomen in de
gehouden interviews.

5.1 Gezinsvorming door jonge migranten

Voor het onderzoek van Aalberts (1985) bestond een aantal aanleidingen. Een ervan

vormde het in de praktijk stellen van een inkomenseis aan groepen verzoekers van

gezinsvorming, waarvoor voorheen een versoepeld beleid werd gevoerd. Voor dit

rapport was daarnaast een prognose van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

uit 1982 van belang. Hierin werd verondersteld dat voornamelijk Turkse en Marok-

kaanse mannen in het kader van gezinsvorming naar Nederland zouden komen.

Deze prognose vormde een van de aanleidingen voor het stellen van de inkomenseis,

die gelijk lag aan de toen geldende bijstandsnorm voor (echt)paren.

Aalberts (1985) toonde aan dat verzoeken van secundaire migranten met een vesti-

gingsvergunning in 1984 inderdaad significant vaker werden geweigerd dan in

1983.15 Het voornaamste struikelblok bij deze groep bleek werkloosheid te zijn. Het

onderzoek heeft aangetoond dat van de kinderen van migranten die een verzoek

hebben ingediend tot toelating van hun buitenlandse huwelijkspartner, 83% een

zodanig inkomen verwierf dat de toelatingseis van voldoende middelen van bestaan

geen beletsel heeft gevormd voor de beoogde toelating.

Overigens waren de totale aantallen ingediende en ingewilligde verzoeken niet

gedaald. De verklaring daarvoor luidde dat het aandeel van de gezinsvorming door

secundaire migranten met een vestigingsvergunning van de totale gezinsvereniging

en -vorming gering is. In de onderzoeksperiode betrof 14% van alle gevallen gezins-

vorming; dit percentage was daarmee sterk achtergebleven bij de ramingen van het

SCP. Hieruit werd geconcludeerd dat de 1 -oktober-maatregel' geen aantoonbaar

effect heeft gehad op de aard en omvang van gezinshereniging en -vorming in totaal.

Aan de hand van gegevens van het CBS toonde Aalberts (1985) aan dat er sprake was

van oververtegenwoordiging van ongehuwde in Nederland verblijvende mannen en

dat in 80% van de onderzochte gevallen een vrouw verzocht om tot Nederland toe-

gelaten te worden. De verwachting van het SCP dat vooral veel Turkse en Marokkaan-

se mannen toelating tot Nederland zouden wensen voor een huwelijk met een in

Nederland wonende vrouw, bleek onjuist. Van het totale aantal verwachte Turkse

mannen bleek slechts 24% daadwerkelijk in het kader van gezinsvorming naar Neder-

land te zijn gekomen; voor Marokkaanse mannen bedroeg dat percentage 27.

15 Voorde effectmeting zijnde onderzoeksgegevens van de periode mei t/m augustus 1984 vergeleken met

die van dezelfde periode in 1983.
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Het gezinsvormingsonderzoek geeft zeer duidelijk aan welke problemen bestaan bij

het onderzoeken van gezinshereniging en -vorming door middel van het bestuderen

van dossiers. Zowel aanvragen voor een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV) als

vergunningen tot verblijf (VTV) zijn onderzocht.16 MVV's die in het buitenland zijn

aangevraagd, en de daarop genomen beslissingen komen terecht bij de Visadienst

van het ministerie van Buitenlandse Zaken (ondergebracht bij de directie Vreemde-

lingenzaken van het ministerie van Justitie). Voor het bestuderen van aanvragen voor

vergunningen tot verblijf zijn de zogenaamde D54-formulieren bestudeerd. Dit zijn

formulieren die het hoofd van plaatselijke politie aan het ministerie van justitie

zendt nadat een verzoek is ingewilligd of geweigerd. Deze gegevens worden centraal

in het geautomatiseerde bestand van het ministerie ingevoerd; de formulieren wor-

den na verloop van tijd vernietigd.

De bruikbaarheid van deze formulieren voor het bepalen van de mate waarin gezins-

hereniging en -vorming aanleiding vormen voor immigratie, is echter beperkt: de

term gezinsvorming wordt niet opgenomen, zodat deze onder de verzamelterm ge-

zinshereniging terechtkomen. Ook bevatten deze formulieren geen informatie over

de hoogte van het reële inkomen, de huisvestingssituatie, de duur van het huwelijk,

enz. Deze gegevens moesten bij vreemdelingendiensten en gemeentesecretarieën

worden gecontroleerd.

Al met al dienden een aantal inhoudelijke criteria te worden gehanteerd om gevallen

van gezinsvorming bij een niet-Nederlandse partner (waar het onderzoek om draai-

de) te bepalen:
- de hier verblijvende huwelijkspartner is van niet-Nederlandse afkomst;

- de hier verblijvende huwelijkspartner is tussen de 15 en 30 jaar oud;

- de hier verblijvende huwelijkspartner is noch een hier gestationeerde NAVO-

militair noch een tijdelijk hier verblijvende student of stagiaire;

- het betreft niet echtgenoten die tegelijkertijd een verblijfsvergunning krijgen.

De dossiers bleken vaak onvolledig en de benodigde gegevens dienden op een om-

slachtige wijze te worden achterhaald. De conclusie van deze werkwijze luidt dat het

bepalen van gezinshereniging en -vorming aan de hand van feitelijke beslissingen

een zeer tijdrovende zaak is. Alle dossiers dienen inhoudelijk te worden beoordeeld

op de toelatingsgrond. Op de mogelijkheden van het in te voeren VAS om aanvragen

voor VTV's en MVV's te bestuderen zal verderop in paragraaf 5.4 worden ingegaan.

16 Een MVV dient te worden aangevraagd om toegang tot Nederland te krijgen. Een VTV geeft iemand het

recht om gedurende een bepaalde tijd in Nederland te verblijven. Om voor een VTV in aanmerking te

komen dienen de meeste vreemdelingen sinds 1 april 1994 eerst een MW te hebben aangevraagd bij de

ambassade in het land van herkomst. Personen met de nationaliteit van een beperkt aantal landen zijn

niet'MW-plichtig'.



Hoofdstuk 5

5.2 Het gezinsherenigingsonderzoek

30

In het onderzoek van Naborn (1992) is uit de aanvragen van personen die zich in de

periode tussen 1 september 1988 en 1 september 1989 bij vreemdelingendiensten in

zes geselecteerde gemeenten hebben aangemeld in het kader van gezinshereniging

en -vorming, een steekproef getrokken. Voor dit onderzoek zijn de geautomatiseerde

bestanden van de vreemdelingendiensten bestudeerd, waarbij ter aanvulling de

bijbehorende persoonsdossiers zijn bekeken. Een selectie van de te bestuderen

gevallen is ook hier gemaakt aan de hand van een aantal criteria:

- de geselecteerde personen moeten zich in het kader van gezinshereniging

hebben gemeld;

- de personen die naar Nederland komen, moeten in het buitenland zijn geboren.

Hoewel dit niet nader wordt aangeduid, mag worden aangenomen dat zich in dit

onderzoek dezelfde problemen hebben voorgedaan als bij het gezinsvormingsonder-

zoek. In het rapport staan wel indicaties voor onvolledige informatie of het ontbre-

ken van recente informatie (Naborn, 1992, p. 34). Zo blijkt in 41% van de gevallen

geen informatie over het inkomen in de dossiers te zijn opgenomen.

5.2.1 Uitkomsten van het onderzoek

Voorzover het de immigratie van Turken en Marokkanen betreft, zijn de uitkomsten

van dit onderzoek reeds besproken in hoofdstuk 4. Naast de feitelijke gegevens blijkt

echter dat het moeilijk blijft om verhoudingen tussen gezinshereniging en -vorming

aan te geven, ook al zijn alle gegevens bij de vreemdelingendienst bekend. Vaak kan

een geval van gezinshereniging (bij Naborn een verzamelterm voor alle gevallen

waarbij een in het buitenland wonende vreemdeling zich bij een persoon in Neder-

land voegt) onder verschillende vormen worden gecategoriseerd. Naborn onder-

scheidt verschijningsvormen van gezinshereniging:

- traditionele gezinsherening: een vrouw die zich (al dan niet met een of meer

kinderen) voegt bij een in Nederland wonende partner;

- omgekeerde gezinshereniging: een man die zich (al dan niet met een of meer

kinderen) voegt bij een in Nederland wonende partner;

- partiële gezinshereniging: een deel van het gezin voegt zich bij een Nederland

wonend gezinslid, terwijl een deel in het land van herkomst blijft;

- verruimde gezinshereniging: andere gezinsleden dan de partner of minderjarige

kinderen voegen zich bij een in Nederland wonende partner;

- gezinsvorming: toelating wordt verleend op grond van een huwelijk dat is geslo-

ten (of op basis van feitelijke samenwoning) op een tijdstip dat een van de part-

ners reeds in Nederland woonde.

Volgens deze definities is 52% van de gevallen gecategoriseerd als `traditionele

gezinshereniging' en 61% als `gezinsvorming'. Vooral verruimde gezinshereniging

blijkt volgens het onderzoek nauwelijks voor te komen (tien gevallen). Een ander

opmerkelijke uitkomst van het onderzoek van Naborn luidde dat in maar liefst 34%
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van de gevallen herenigd werd met een persoon met de Nederlandse nationaliteit; in

85% van deze gevallen had deze de Nederlandse nationaliteit vanaf de geboorte, in

de overige gevallen was de persoon bij wie werd herenigd, genaturaliseerd.

5.3 Het bestaansmiddelenonderzoek

De vraag hoe het bestaansmiddelenvereiste door vreemdelingendiensten in de prak-

tijk wordt getoetst, wordt momenteel onderzocht door het WODC.17

Omdat in de fase waarin het onderzoek werd opgezet, ook de vraag omtrent partner-

keuze aan de orde kwam, is besloten in het onderzoek'bestaansmiddelenvereiste'

aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre vreemdelingendiensten inzicht heb-

ben in de mate waarin gezinshereniging en -vorming redenen vormen voor immi-

gratie. In het kader van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met hoofden van afde-

lingen toezicht in veertien gemeenten.18 De interviews zijn op band opgenomen.

Hierdoor was het mogelijk om onduidelijke passages nogmaals af te luisteren. De

interviews zijn geanalyseerd met behulp van het programma KWALITAN. De nadruk

lag op de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste. De vragen over de mate

waarin gezinshereniging en -vorming redenen waren voor het aanvragen van een

VTV zijn vooraf aan de vreemdelingendiensten voorgelegd in de brief waarin de af-

spraak voor het interview werd bevestigd. De vreemdelingendiensten hadden vervol-

gens één à twee weken om deze gegevens te verzamelen.

De veertien gemeenten waar een interview is gehouden, zijn:

- de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht;

- middelgrote steden met relatief veel vreemdelingen (Eindhoven, Nijmegen en

Zaanstad).

Op Rotterdam na komen deze steden overeen met de steden die in het'gezins-

herenigingsonderzoek' van Naborn (1992) zijn betrokken. Daarnaast zijn voor het

onderzoek'bestaansmiddelenvereiste' geselecteerd:

- middelgrote steden met relatief weinig vreemdelingen (Apeldoorn, Tilburg en

Zoetermeer);
- kleinere gemeenten met veel vreemdelingen (Lelystad en Bergen op Zoom);

- kleinere gemeenten met weinig vreemdelingen (Katwijk en Hoogeveen);

- kleinste gemeenten (Aalten, Anloo, Bennebroek, Bolsward, Coevorden, Den

Ham, Dongeradeel, Enkhuizen, Goirle en Helden).19

Tijdens de interviews is gebleken dat het voor veel vreemdelingendiensten erg moei-

lijk is om inzicht te verschaffen in de hoeveelheid aanvragen die per jaar behandeld

worden. Van de veertien vreemdelingendiensten bleek er uiteindelijk slechts één in

staat te zijn een goed beeld te geven van het totaal aantal ingediende aanvragen; de

17 Een rapport over dit onderzoek wordt begin 1995 verwacht.

18 De organisatie van de vreemdelingendiensten is niet overal dezelfde. Waar hier over 'hoofden van de

afdeling toezicht' wordt gesproken, wordt niet een rang maar een functionele omschrijving bedoeld.

19 Deze kleine gemeenten zijn telefonisch benaderd.
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Tabel 1: De verstrekte cijfers

32

Grote, middelgrote, kleinere gemeenten (totaal 14):
schatting totaal aantal aanvragers 3

alle aanvragen voor gezinsvorming/-hereniging waarin de vreemdelingendienst heeft besloten 2
alleen totaal aantal aanvragen voor VTV (niet alleen gezinsvorming of -hereniging) 1
alleen aantal aanvrager voor een VTV zonder MW 1
alleen aantal aanvragen voor een MW waarin positief/negatief is geadviseerd door de
vreemdelingendienst (geen gevallen waarin een open advies is gegeven) 3
geen antwoord/weet niet 4

De kleinste gemeenten (totaal 10):

schatting 7

geen aanvragen 2

behandelt geen vreemdelingenzaken meer 1

Tabel 2: Aandeel van gezinsvorming in het totale aantal aanvragen voor gezinsvorming en

-hereniging: grote gemeenten, middelgrote gemeenten, kleine gemeenten

geschat aandeel 2% 1

geschat aandeel 50% 1

geschat aandeel 60-80% 4

geschat aandeel 90% 4

geen antwoord/weet niet 4

totaal 14

meeste diensten konden geen enkel getal geven of beperkten zich tot één categorie

van aanvragers, bijvoorbeeld de aanvragers met een MW. Het was mogelijk om door

middel van dossieronderzoek deze gegevens te achterhalen, maar gezien de aard van

het onderzoek en de beschikbare tijd is dit niet gedaan. Met behulp van de wel be-

schikbaar gestelde cijfers is het dan ook niet mogelijk om een goed inzicht te krijgen

in de huidige omvang van de gezinsvorming en gezinshereniging (tabel l).

Ook is gekeken naar de verhouding tussen het aantal aanvragen voor gezinsvorming

en gezinshereniging. Slechts één gemeente kon hierover `harde' gegevens verstrek-

ken. De meeste diensten konden alleen een schatting maken. Sommige van deze

schattingen zijn overigens op uitdrukkelijk verzoek van de interviewers gemaakt.

Hierdoor kunnen de getallen minder betrouwbaar zijn. Uit de schattingen blijkt dat

bij vrijwel alle gemeenten het aantal aanvragen voor gezinsvorming groter is dan het

aantal aanvragen voor gezinshereniging (tabel 2). De schattingen van het aantal

aanvragen voor gezinsvorming lopen uiteen van 60% tot 95% van het totale aantal

aanvragen voor gezinshereniging en -vorming. De enige uitzonderingen hierop

vormen de twee kleine gemeenten met weinig vreemdelingen (Katwijk en Hooge-

veen), waar het aandeel van gezinsvorming op respectievelijk 50% en 40% werd

gesteld.
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Tabel 3: Aandeel van gezinsvorming in het totale aantal aanvragen voor gezinsvorming en
gezinshereniging: kleinste gemeenten

geschat aandeel 2% 0

geschat aandeel 50% S 2

geschat aandeel 60-80% 0

geschat aandeel 90% 2

geen antwoord/weet niet 2

te weinig aanvragen om verhouding te kunnen bepalen (0 of 1 aanvraag per jaar) 3

behandelt geen vreemdelingenzaken meer 1

totaal 10

Aangezien twee derde van de verblijfgevers20 bij gezinsvorming niet de Nederlandse

nationaliteit heeft (Naborn, 1992), zal het zwaartepunt voor gezinsvorming in de

gemeenten met veel vreemdelingen liggen, vooral in de grote steden. In deze grote

gemeenten varieerden de schattingen van het aandeel gezinsvorming tussen 60%

en 80% (alleen in Den Haag kon geen schatting worden gemaakt). Bij de kleinste

gemeenten is het vaak niet mogelijk hierover gegevens te verstrekken (tabel 3). Het

aantal aanvragen voor gezinshereniging en -vorming dat bij kleine gemeenten wordt

ingediend, is ook erg klein in verhouding met het aantal aanvragen dat in grotere

gemeenten wordt ingediend.

In het algemeen kan dus worden geconstateerd dat gezinsvorming op dit moment

beduidend belangrijker is dan gezinshereniging.

Voor het bepalen van het aandeel van gezinsvorming in verhouding tot gezinshereni-

ging kan meespelen dat potentiële gezinsvormers hun feitelijke gezinsvorming uit=

stellen omdat nog niet aan het bestaansmiddelenvereiste wordt voldaan.21 In welke

mate de beslissing wordt uitgesteld, kan ook door vreemdelingendiensten niet wor-

den vastgesteld. Wel kan worden nagegaan, of potentiële aanvragers die zich voor

informatie of een aanvraag bij de vreemdelingendienst melden, mondeling worden

afgewezen, of aan wie wordt verteld dat het indienen van een aanvraag geen zin

heeft omdat deze toch zal worden afgewezen.22 Het gaat hierbij om personen die dus

nooit een schriftelijke aanvraag indienen en die in de officiële grafieken dan ook niet

voorkomen. Met behulp van deze schattingen wordt geprobeerd om een beter beeld

te krijgen van het totale aantal aanvragen, zowel mondeling als schriftelijk. Bij het

bepalen van de hoeveelheid mondelinge afwijzingen bleek echter een nogal diffuus

onderscheid te bestaan tussen mondeling afwijzen, mondeling adviseren en het ver-

20 In dit onderzoek wordt de persoon die in Nederland woont en een vreemdeling uit het buitenland naar

Nederland wil laten komen, 'verblijfgever' genoemd; de persoon die naar Nederland wil komen en

hiervoor een V rv of een MVV aanvraagt, is een 'verblijfvrager'.

21 Dit verschijnsel kan zijn toegenomen sinds 17 september 1993. Sinds die datum wordt de inkomenseis

immers onverkort gesteld.

22 Deze suggestie wordt onder andere vermeld in het rapport van Aalberts, p. 13.
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strekken van informatie waarna een aanvrager zelf besluit om geen aanvraag te doen.

Verschillende diensten geven aan dat het verstrekken van informatie volgens hun

inschatting al tot een fikse daling van het aantal aanvragen leidt. Het verstrekken van

informatie gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, vaak aan de balie van de vreem-

delingendienst, maar ook op bijeenkomsten voor allochtonen of in huis-aan-huisbla-
den.

Voor zover het onderscheid tussen mondeling negatief adviseren en het geven van

informatie goed te maken is, blijkt dat iedere dienst er zijn eigen beleid op na houdt.

Sommige diensten geven regelmatig het advies om geen aanvraag in te dienen. Bij

andere diensten dient (vrijwel) iedereen een aanvraag in. Vaak laat men iedereen een

aanvraag indienen om te voorkomen dat er later klachten binnenkomen. Een

respondent uit een middelgrote gemeente met weinig vreemdelingen zegt: `Anders

staan ze twee weken later met hun advocaat aan de balie.' Een ander stelt: 'In negen

van de tien gevallen die hier weggaan en het niet echt goed begrepen hebben, of

waartegen ik zeg "nou bekijk het nog maar eens even, zie maar wat je doet", krijg ik

de advocaat aan de lijn.'

Bij ongeveer de helft van de diensten wordt wel eens aan de balie geadviseerd om

geen aanvraag in te dienen. Het totale aantal personen dat uiteindelijk zo'n advies

krijgt, is echter niet erg groot. Hier wordt over gesproken in termen van 'heel zelden',

'dat komt bijna nooit meer voor' en 'heel weinig'. Slechts bij twee gemeenten komt

dit 'geregeld' voor, om extra werk te voorkomen. Hierbij moet wel worden vermeld

dat alle onderzochte diensten een aanvraag in behandeling nemen als de aanvrager

hier uitdrukkelijk om verzoekt.

Ongeveer de helft van de diensten neemt de aanvraag altijd zonder meer in behan-

deling, ook al weet men vrijwel zeker dat deze zal worden afgewezen. Als mensen

uiteindelijk toch besluiten een aanvraag in te dienen, blijkt dat deze vraag veel vaker

dan voorheen wordt afgewezen op grond van onvoldoende middelen van bestaan.

Precieze getallen zijn ook hierbij niet te geven. Volgens de meeste vreemdelingen-

diensten is het middelenvereiste de voornaamste afwijzingsgrond. Het voor de

wijziging gehanteerde verwijtbaarheidscriterium leidde in het algemeen tot veel

minder afwijzingen. Een respondent uit een grote gemeente met veel vreemdelingen:

'Je hebt nu de meeste niet inwilligingen omdat niet aan dat inkomensvereiste wordt

voldaan of niet duurzaam of niet voldoende. Voor 17 september was dat niet verwijt-

baar werkloos. Nou bijna iedereen was niet verwijtbaar werkloos. (...) Jan en alleman

kon als verblijfsgever optreden.'

5.4 De mogelijkheden van VAS

Momenteel vindt een landelijke invoering van het VAS plaats. Dit systeem wordt

ontwikkeld door een extern bureau in samenwerking met (de Immigratie- en

Naturalisatiedienst van) het ministerie van Justitie. Landelijke invoering had eind

1994 gerealiseerd moeten zijn. In dit systeem dienen alle legaal in Nederland ver-

blijvende vreemdelingen te zijn opgenomen; van iedere vreemdeling wordt een
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groot aantal relevant geachte gegevens opgenomen. Voor het bepalen van de gezins-

hereniging en -vorming als reden voor immigratie zou dit systeem grote voordelen

kunnen bieden.

Bij het aanvragen van een vergunning tot verblijf dient de reden voor het verzoek te

worden opgegeven. Aan de hand van een aantal in het kader van het onderzoek 'be-

staansmiddelenvereiste' bestudeerde dossiers bestaat echter twijfel over de eendui-

digheid van de ingevoerde gegevens en de bruikbaarheid van het bestand, zoals dat

nu functioneert, om gezinshereniging en -vorming als reden voor immigratie te ach-

terhalen. De gegevens voor het bepalen hiervan lijken in eerste instantie aanwezig te

zijn: geboortedatum, geboorteland, nationaliteit en geslacht van zowel de aanvrager

als de hier verblijvende verblijfgever zijn in het systeem opgenomen, alsmede even-

tuele huwelijksdatum, immigratie- l aanvraagdatum en verblijfsdoel van de 'verblijf-

vrager'. Met gebruikmaking van deze gegevens zou mogelijk het in hoofdstuk 3

geconstateerde probleem van de in het buitenland gesloten huwelijken kunnen wor-

den ondervangen. In het VAS zijn deze gegevens immers wel opgenomen.

Het lijkt erop dat bij het opgeven van het verblijfsdoel (in ieder geval niet conse-

quent) de voor het bepalen van gezinshereniging en -vorming essentiële gegevens

zijn opgenomen. In de door ons bestudeerde dossiers werden als verblijfsdoelen

'verblijf bij Nederlandse echtgenoot' of, als een huwelijk tussen niet-Nederlanders

plaatsvindt, 'gezinsherening' vermeld. In een aantal gevallen lijkt het echter om

gezinsvorming te gaan.

Eind 1994 was men bezig met het ontwikkelen van standaardcodes (onder andere

voor mogelijke verblijfsdoelen). Er valt dus nog niet aan te geven of en hoe in de toe-

komst het VAS kan worden gebruikt om aan te geven in welke mate gezinshereniging

en -vorming aanleiding vormen voor immigratie.
i

5.5 Conclusie

Het bepalen van aantallen van en verhoudingen tussen immigratie ten behoeve van

gezinshereniging en -vorming aan de hand van gegevens van vreemdelingendien-

sten blijkt zeer tijdrovend en omslachtig te zijn, ofwel slechts globale informatie op

te leveren. De introductie van het VAS kan in de toekomst mogelijk meer systemati-

sche informatie opleveren. Het verdient dan ook aanbeveling om bij de ontwikkeling

en introductie van dit systeem rekening te houden met het gebruik van de gegevens

voor 'monitoring'-doeleinden. Dit zou het volgen van ontwikkelingen op het gebied

van migratie in het algemeen en gezinshereniging en -vorming in het bijzonder

kunnen vergemakkelijken. Deze gegevens zouden vervolgens het ontwikkelen van

het immigratiebeleid weer kunnen ondersteunen.



Summary

Family reunification and marriage

migration to the Netherlands

This report contains a brief study on the extent of family reunification and marriage

migration to the Netherlands. The emphasis is on available statistical data and

research results. Three numerically important population groups are included in the

study: Turks, Moroccans, and Surinamese.

First, the development of the various population groups by age, gender, and marital

status is described. The composition of the population has become somewhat more

balanced over the years. The originally high male surplus has virtually disappeared.

The population groups have a young age structure and, among the young Turks and

to a lesser extent the young Moroccans, the number of married persons is relatively

high.

Next, the data on partner choice and marriage are presented. There is a distinct

preferente for marrying a relative or someone from the same region. This preference

is partly caused by desiring previous acquaintance with the future in-laws, and by

pressure in some cases from the country of origin to provide a relative or someone

from the same region with the opportunity to obtain a residence permit.

Shifts between the first, in-between, and second generation are becoming percep-

tible. This is expressed, among other things, by a greater freedom of partner choice

for the adolescents (a shift, by the way, that is also becoming perceptible in the

country of origin), and possibly a gradually more frequent choice of an in-between

or second generation partner from their own group. Given the current pattern of

partner choice, marriage migration may still remain high, although, considering

these developments, how the second generation will act is a crucial issue.

Based on the data from the Netherlands Central Bureau for Statistics (CBS), no

insight can be gained into the actual grounds for immigration. Family reunification

and marriage migration must therefore be estimated using data by nationality or

country of birth, gender, age, year of marriage, and family relation and marital status

at the time of immigration. Given a number of assumptions on the definition of

family reunification and marriage migration, there is a distinct trend towards declin-

ing family reunification and increasing marriage migration. Since 1990, the latter

type of migration is more prevalent among the Turks than the first; this shift occurr-

ed in 1991 for the Moroccans. Based on this estimate, in combination with prog-

noses, Turkish immigration would decline from 2,800-3,200 in 1993 to about 1,500-

2,500 around the turn of the century; Moroccan immigration would drop from 2,300-

2,400 in 1993 to 1,300-2,100.
Data on the grounds for immigration are included in the administration of the aliens

departments of local police. Unfortunately, relevant data can often not be converted
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for statistical purposes, and/or require time-consuming and tedious labour. Queries

on the relation between family reunification and marriage migration can often be

answered, although usually only as estimates: marriage migration seems to have

become more prevalent than family reunification migration, a conclusion that

corresponds with estimates based on the CBS data.

The gradual implementation of an adapted population registration system (GBA,

municipal administration personal data) may provide opportunities in future for

improving statistics on family reunification and marriage migration by linking

aggregated data to individual data.

A national aliens administration system (VAS) is also being designed for implemen-

tation at the end of 1994 with respect to the aliens departments of local police,

which may solve these problems. In principle, the data for retrieving the grounds for

immigration seem to be present in this type of centralized, computer system.
However, it remains difficult to make a consistent and unambiguous distinction

between family reunification and marriage migration.
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Choix d'un(e) partenaire et migration

vers les Pays-Bas

Ce rapport contient une étude sommaire de l'ampleur de la migration vers les Pays-

Bas en vue de la constitution d'une famille et du regroupement familial. L'accent a

été porté principalement sur les données statistiques et les études disponibles. Trois

groupes démographiques quantitativement importants ont été impliqués dans

1'étude: les Turcs, les Marocains et les Surinamiens.

Est décrite tout d'abord l'évolution des différents groupes démographiques en

fonction de I'áge, du sexe et de l'état civil.

La composition de la population est, au fil des années, parvenue à un plus grand

équilibre. L'excédent masculin originellement considérable est en majeure partie

résorbé. Les groupes démographiques connaissent une structure d'áge jeune et

parmi les jeunes Turcs et, dans une moindre menure, parmi les jeunes Marocains, Ie

nombre de mariés est relativement élevé.

Ensuite, les données relatives au choix d'un(e) partenaire et au mariage sont présen-

tées. II existe une préférence marquée pour un mariage avec un(e) proche ou un(e)

compatriote. Cette préférence est en partie dictée par le désir que la future belle-

famille soit connue et par la pression exercée dans certains cas depuis le pays

d'origine pour que soit offerte au proche ou au compatriote la perspective d'un

permis de séjour.

Des glissements entre la première génération, la génération intermédiaire et la

deuxième génération commencent à apparaitre. Ces glissements se traduisent par

une plus grande liberté des jeunes sur le plan du choix d'un(e) partenaire (un

glissement qui apparait par ailleurs également dans le pays d'origine) et probable-

ment un choix progressivement plus fréquent d'un(e) partenaire de la génération

intermédiaire ou de la deuxième génération au sein de la communauté d'origine.

Etant donné le mode actuel de choix d'un(e) partenaire, iI semble que la possibilité

d'une migration en vue de la constitution d'une famille soit encore considérable,

bien que vu les glissements cités, la question de l'attitude de la deuxième génération

soit une question cruciale.

Les données du CBS (Office central de la statistique) ne permettent pas de connaltre

le motif réel d'immigration. La constitution d'une famille et le regroupement familial

doivent donc être examinés à l'aide de données sur la nationalité, le pays d'origine,

le sexe, l'áge, l'année de mariage, le rapport familial et 1'état civil lors de l'immigra-

tion. A la lumière d'un certain nombre de suppositions relatives a la définition de la

migration en vue du regroupement familial et de la constitution d'une famille, on

peut constater une nette tendance vers une baisse de la migration en vue du regrou-

pement familial et vers une croissance de la migration en vue de la constitution
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d'une famille. Chez les Turcs, cette deuxième forme de migration est depuis 1990

plus importante que la première tandis que 1991 marque un tournant chez les

Marocains. Ces données, combinées à des données prospectives, donnent à penser

que l'immigration des Turcs devrait baisser, passant de 2.800-3.200 en 1993 à

environ 1.500-2.500 au tournant du siècle; l'immigration des Marocains devrait,

quant à elle, passer de 2.300-2.400 en 1993 à 1.300-2.100.

A la différence des registres de population, les registres des services des étrangers

contiennent des données sur les motifs d'immigration. Hélas, la plupart des données

pertinentes ne sont pas utilisables à des fins de statistique, leur adaptation étant

longue et complexe. De manière générale, une réponse globale peut être donnée en

ce qui concerne le rapport entre le regroupement familial et la constitution d'une

famille: la migration en vue de la constitution d'une famille est devenue plus

importante que la migration en vue du regroupement familial, une conclusion qui

correspond aux estimations fondées sur les données du CBS.

L'actuelle mise en place d'un système d'enregistrement de la population modifié

(GBA, Registre municipal des données personnelles) permettra peut-être dans le

futur une amélioration des statistiques relatives à la migration en vue du regroupe-

ment familial et de la constitution d'une famille, gráce à la liaison de données

individuelles à des données agrégées. Egalement en ce qui concerne les services des

étrangers, des efforts sont fait en vue de la mise en place d'un système d'administra-

tion des étrangers national (VAS) qui pourrait permettre de résoudre les problèmes

mentionnés. Un tel système automatisé et centralisé devrait en principe contenir

des données sur le motif d'immigration. Il s'avérera cependant difficile de faire une

distinction entre le regroupement familial et la constitution d'une famille d'une

manière claire et conséquente.
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Bijlage 1

Tabellen

Tabel 1: Gehuwde' mannen en vrouwen in een aantal leeftijdsgroepen, bevolking van

Nederland met de Turkse nationaliteit, In %

leeftijd 1976 1983 1993"

m v m v m v

15-20 jaar 10,3 28,9 6,7 25,3 5,5 (6) 30,1 (32)

20-25 jaar 52,9 87,6 60,1 80,3 53,6 (55) 78,4 (79)

25-30 jaar 82,7 97,8 88,4 96,7 82,8 (83) 93,0 (93)

30-35 jaar 92,4 99,0 94,3 99,1 91,8 (92) 97,3 (97)

* Gehuwd of gehuwd geweest.

Schatting van de gecorrigeerde waarden voor 1993 staat tussen haakjes.

Bron: CBS

Tabel 2: Gehuwde* mannen en vrouwen In een aantal leeftijdsgroepen, bevolking van

Nederland met de Marokkaanse nationaliteit, In %

leeftijd 1976 1983 1993''

m v m v m v

15-20 jaar 2,6 52,6 0,7 18,6 0,4 (0,5) 13,7 (16)

20-25 jaar 28,9 94,5 21,0 73,7 20,5 (22) 66,3 (68)

25-30 jaar 60,8 98,1 68,1 97,1 60,5 (61) 88,0, (89)

30-35 jaar 80,7 99,1 82,7 99,3 80,4 (81) 95,2 (96)

* Gehuwd of gehuwd geweest.

Schatting van de gecorrigeerde waarden voor 1993 staat tussen haakjes.

Bron: CBS

Tabel 3 (zie p. 47)

Tabel 4: Ratio* mannen en vrouwen in een aantal leeftijdsgroepen, bevolking van Nederland

met de Turkse nationaliteit

mannen vrouwen ongehuwden totaal

1976 1983 1993 1976 1983 1993

5-10 jaar 0- 5 jaar 85 87 79 85 87 79

10-15 jaar 5-10 jaar 82 105 104 82 105 104

15-20 jaar 10-15 jaar 94 104 99 105 111 105

20-25 jaar 15-20 jaar 58 56 91 87 106 136

25-30 jaar 20-25 jaar 286 42 92 205 71 115

30-35 jaar 25-30 jaar 837 182 119 244 107 101

* Aantal mannen (x tot x+5) per 100 vrouwen (x-5 tot x).

Bron: CBS



Bijlage 1 46

Tabel 5: Ratio* mannen en vrouwen in een aantal leeftijdsgroepen, bevolking van Nederland

met de Marokkaanse nationaliteit

mannen vrouwen ongehuwden totaal
1976 1983 1993 1976 1983 1993

5-10 jaar 0- 5 jaar 53 81 90 53 81 90

10-15 jaar 5-10 jaar 84 75 103 84 75 103

15-20 jaar 10-15 jaar 118 100 102 121 100 103

20-25 jaar 15-20 jaar 282 126 103 188 130 112

25-30 jaar 20-25 jaar 2357 102 133 331 84 113

30-35 jaar 25-30 jaar 7144 731 196 697 121 120

* Aantal mannen (x tot x+5) per 100 vrouwen (x-5 tot x).

Bron: CBS

Tabel 6: Ratio* mannen en vrouwen in een aantal leeftijdsgroepen, bevolking van Nederland

van Surinaamse afkomst**

mannen vrouwen 1976 1983 1993

5-10 jaar 0- 5 jaar 110 103 112

10-15 jaar 5-10 jaar 99 123 91

15-20 jaar 10-14 jaar 103 97 100

20-25 jaar 15-20 jaar 112 112 124

25-30 jaar 20-25 jaar 81 93 103

30-35 jaar 25-30 jaar 82 76 97

* Aantal mannen (x tot x+5) per 100 vrouwen (x-5 tot x).

** Afkomst op basis van nationaliteit, geboorteland of geboorteland moeder.

Bron: CBS

Tabellen 7 en 8 (zie pp. 47 en 48)

Tabel 9: Immigratie gerelateerd aan de bevolking in een aantal leeftijdsgroepen, Turken

immigratie

m 20-35 m 20-35/ v 15-30 v 15-30/

bev. v 15-30* bev. m 20-35*

1980 2.207 14,8 3.257 21,9

1985 1.449 6,5 1.688 6,3

1986 2.257 9,8 2.212 7,3

1987 2.652 10,7 2.425 9,5

1988 2.890 10,7 2.825 10,4

1989 3.573 12,0 2.747 9,0

1990 4.727 14,4 2.893 8,4

1991 4.701 13,6 2.662 6,9

1992 3.054 8,5 2.383 5,6

* Bevolking op 1 januari.

Bron: Muus en Penninx, 1991 (1985-1989); CBS



Tabel 3: Gehuwden in de eerste' en tweede" generatie Turken, Marokkanen en Surinamers, naar leeftijd en geslacht, 1 januari 1992, in %

leeftijd Turken Marokkanen Surinamers

eerste generatie tweede generatie eerste generatie tweede generatie eerste generatie tweede generatie

m v m v m v m v m v m v

15-20 jaar 9,3 40,3 2,8 9,4 0,7 18,4 0,2 4,9 0,6 5,6 0,0 0,6

20-25 jaar 56,0 79,8 17,9 36,0 21,7 68,8 3,4 23,4 14,7 33,3 2,9 8,7

25-30 jaar 82,2 93,2 17,8 43,7 62,2 88,1 16,7 32,5 35,6 53,8 18,4 28,5

30-35 jaar 89,8 97,0 76,9 62,5 79,0 95,8 16,7 25,0 53,1 65,7 45,6 56,7

In Turkije, Marokko of Suriname geboren personen.

In Nederland geboren personen met ten minste één ouder geboren in Turkije, Marokko of Suriname.

Bron: Maandstatistiek van de Bevolking (CBS), 1993, jrg. 41, nr. 7, pp. 53-55

Tabel 7: Immigranten met de Turkse nationaliteit, naar leeftijd en geslacht, 1 januari, % van de bevolking met de Turkse nationaliteit

0-14 jaar

m v

15-20 jaar

m v

20-25 jaar

m v

25-30 jaar

m v

30+ jaar

m . v

totale

immigratie

1980 15,9 14,8 31,1 33,7 25,6 18,5 15,7 9,6 2,9 15,3 17.480

1981 6,0 5,8 11,7 13,7 9,6 8,0 9,8 4,5 1,6 6,1 8.552

1982 3,4 3,3 5,8 8,6 4,7 6,5 5,8 2,8 0,9 3,0 5.255

1983 2,3 2,3 2,6 7,0 2,9 5,4 3,7 3,1 0,9 1,8 3.860

1984 2,2 2,4 3,1 6,5 3,2 5,6 5,0 2,9 1,0 2,0 4.087

1985 2,9 2,7 5,4 10,2 5,6 7,3 8,9 4,2 1,9 2,5 6.007

1986 4,0 3,6 9,4 13,5 9,3 9,7 10,1 4,4 2,9 3,9 8.556

1987 4,3 4,1 11,6 16,5 10,0 8,4 11,5 3,8 3,2 4,0 9.721

1988 4,0 3,8 12,9 17,9 13,0 9,5 9,7 3,3 2,9 3,9 10.470

1989 3,3 3,5 13,8 16,4 14,6 7,9 10,3 2,8 3,9 3,6 11.075

1990 3,2 3,0 12,1 14,4 15,9 7,9 12,8 3,6 6,1 3,6 12.821

1991 2,9 2,8 11,2 12,1 13,6 7,1 12,2 3,8 6,3 3,2 12.663

1992 2,2 2,1 6,5 11,2 9,6 6,3 6,7 2,6 3,3 2,6 9.165

Bron: CBS; Schoort, 1990



Tabel 8: Immigranten met de Marokkaanse nationaliteit als percentage van de bevolking met de Marokkaanse nationaliteit op 1 januari,

naar leeftijd en geslacht

0-15 jaar

m v

15-20 jaar

m v

20-25 jaar

m v

25-30 jaar

m v

30+ jaar

m v

totale

immigratie

1980 19,1 18,8 34,3 29,7 22,1 21,0 14,2 14,1 2,2 25,5 10.422

1981 12,2 12,3 20,4 22,5 12,7 17,0 12,6 10,7 1,7 15,3 8.499

1982 8,5 8,7 10,2 13,8 5,8 12,5 7,2 9,4 1,3 10,2 6.513

1983 5,5 5,7 6,1 11,2 3,3 10,1 6,2 7,2 1,3 6,6 4.999

1984 5,2 5,1 6,8 9,1 3,6 9,0 5,7 6,1 1,2 5,6 4.845

1985 5,9 5,5 10,0 10,5 4,9 9,7 6,0 6,0 1,4 6,4 5.827

1986 5,9 5,1 11,1 12,5 7,0 11,0 9,7 7,2 1,8 6,5 6.751

1987 5,2 4,6 11,8 11,5 9,4 10,3 12,1 6,1 2,6 5,9 7.180

1988 5,0 4,6 12,2 12,5 11,9 11,5 15,6 6,6 3,4 5,6 8.412

1989 4,7 4,0 10,0 11,2 12,6 11,1 16,5 6,2 3,7 4,9 8.671

1990 3,9 3,5 8,5 9,8 16,8 11,1 19,0 6,7 5,2 4,9 9.761

1991 2,9 2,8 6,7 8,8 14,4 10,1 17,6 7,4 5,0 4,2 9.255

1992 2,6 2,2 4,9 7,6 9,2 7,9 11,6 6,4 3,8 3,6 7.476

Bron: CBS; Schoort, 1990



Tabellen 49

Tabel 10: Immigratie gerelateerd aan de bevolking in een aantal leeftijdsgroepen,

Marokkanen

immigratie

m 20-35 m 20-35/ v 15-30 v 15-30/

bev. v 15-30* bev. m 20-35'

1980 1.244 15,9 1.642 14,8

1985 646 5,3 1.099 8,4
1986 1.064 7,9 1.382 10,4

1987 1.510 10,3 1.384 9,6

1988 2.123 13,3 1.656 10,7

1989 2.543 14,5 1.713 9,7

1990 3.542 18,3 1.819 9,2

1991 3.641 17,1 1.892 8,2

1992 2.636 11,5 1.695 6,5

*

Bevolking op 1 januari.

Bron: Muus en Penninx, 1991 (1985-1989); CBS

Tabel 11: Gemengde huwelijkssluitingen', bevolking van Nederland met de Turkse of

Marokkaanse nationaliteit, in %

Turken** Marokkanen**

Tm, Nv Nm, Tv gemengd Mm, Nv Nm, Mv gemengd

1986 13,0 2,0 15,1 21,1 7,3 28,4

1987 14,1 3,4 17,5 21,6 8,0 29,6

1988 15,7 2,3 18,0 21,5 7,8 29,3

1989 21,3 3,0 24,3 25,6 8,2 33,8

1990 28,3 3,5 31,8 32,2 11,7 43,9

1991 36,4 5,9 42,3 45,5 15,1 60,7

1992 33,2 7,8 41,0 39,4 17,4 56,8

' Totaal in Nederland + in het buitenland gesloten huwelijken, inclusief de op het consulaat gesloten huwelijken.

" T=bevolking met de Turkse nationaliteit, M=bevolking met de Marokkaanse nationaliteit, N=bevolking met de

Nederlandse nationaliteit, m=man, v=vrouw.

Bron: CBS



Tabel 12: Gemengde huwelijkssluitingen', bevolking van Nederland met geboorteland Suriname, in %

Sm,A** Sv,A" totaal

S,A

Sm,O" Sv,O totaal

S,0

Sm,AO Sv,AO totaal

gemengd

1986 0,5 0,5 1,0 18,6 23,6 42,3 19,1 24,2 43,3

1987 0,8 1,2 2,0 19,5 25,6 45,1 20,3 26,8 47,1

1988 0,6 0,5 1,1 17,8 29,0 46,8 18,4 29,5 47,9

1989 0,8 0,5 1,3 17,7 29,9 47,6 18,4 30,5 48,9

1990 0,6 0,5 1,1 17,6 31,8 49,4 18,2 32,3 50,5

1991 0,8 0,7 1,4 13,9 36,8 50,8 14,7 37,5 52,2

1992 0,5 0,7 1,1 15,2 31,2 46,4 15,7 31,9 47,6

Totaal in Nederland + in het buitenland gesloten huwelijken.

S=bevolking met geboorteland Suriname, A=bevolking met geboorteland Antillen of Aruba, O=bevolking met een overig geboorteland, m=man, v=vrouw.

Bron: CBS

Tabel 13: Op Turks of Marokkaans grondgebied' gesloten huwelijken van Turken en Marokkanen waarbij ten minste één van de partners in

Nederland woonachtig is

Turkije beiden woonachtig in Nederland

alleen de man woonachtig in Nederland

alleen de vrouw woonachtig in Nederland

totaal

Marokko beiden woonachtig in Nederland

alleen de man woonachtig in Nederland

Alleen de vrouw woonachtig in Nederland

totaal

1987 1988 1990 1991 1992

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

254 23,2 388 22,1 418 23,5 321 24,0 278 21,1

505 46,1 767 43,8 742 41,7 565 42,2 573 43,5

336 30,7 598 34,1 620 34,8 454 33,9 467 35,4

1.095 100 1.753 100 1.780 100 1.340 100 1.318 100

182 29,0 275 27,7 287 29,6 210 26,0 207 27,0

246 39,2 358 36,0 330 34,0 289 35,8 285 37,2

200 31,8 361 36,3 354 36,5 308 38,2 275 35,9

628 100 994 100 971 100 807 100 767 100

' Inclusief huwelijken gesloten op het consulaat.

Bron: Tas, 1989 en 1993



Tabel 14: Echtparen naar geboorteland van de echtgenoten, 1 januari 1992

echtgenoten in hetzelfde man in Ned. geboren, vrouw in Ned. geboren, echtgenoten in versch. totaal

land geboren vrouw in buitenland man in buitenland buitenlanden geboren

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

Turkije 47.674 88,6 621 1,2 4.554 8,5 934 1,7 53.783 100

Marokko 29.743 85,2 651 1,9 3.418 9,8 1.090 3,1 34.902 100

Suriname 18.005 61,4 5.054 17,2 4.177 14,2 2.078 7,1 29.314 100

.Bron: Van der Heijdt en Prins, 1993

Tabel 15: Percentage behorend tot de tweede generatie' Turken, Marokkanen of Surinamers, naar leeftijd en geslacht, 1 januari 1992

leeftijd Turken Marokkanen Surinamers

m v totaal m v totaal m v totaal

0-5 jaar 95,1 95,4 95,2 92,4 92,6 92,5 95,9 95,8 95,9

5-10 jaar 86,4 85,8 86,1 76,3 77,3 76,8 88,6 88,3 88,5

10-15 jaar 74,4 74,9 74,6 52,0 52,7 52,4 71,6 74,1 72,8

15-20 jaar 35,5 31,0 33,2 21,8 23,4 22,6 39,1 38,8 39,0

20-25 jaar 8,0 7,4 7,7 4,7 4,9 4,8 21,8 21,2 21,5

25-30 jaar 0,8 1,0 0,9 0,5 0,6 0,5 11,1 10,6 10,9

30-35 jaar 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 5,7 5,4 5,6

totaal 31,8 35,8 33,6 29,6 36,4 32,6 35,7 34,3 35,0

Personen met ten minste één ouder geboren in Turkije, Marokko of Suriname.

Bron: Maandstatistiek van de Bevolking (CBS), 1993, jrg. 41, nr. 7, pp. 53-55



Tabel 16: Immigratie van personen met geboorteland Suriname naar burgerlijke staat, geslacht en gezinsverband, 1986-1992, in %

1986

m v tot.
1987

m v tot.
1988

m v tot.
1989

m v tot.
1990

m v tot.
1991

m v tot.
1992

m v tot.

gezinshoofd _
- ongehuwd 0,1 3,9 1,9 0,0 4,0 2,1 0,2 4,9 2,4 0,2 4,9 2,3 0,0 3,8 1,8 0,0 3,6 1,5 0,3 3,8 1,9

- gehuwd 9,5 10,3 9,9 6,9 12,2 9,6 6,2 10,1 8,0 9,4 9,4 9,4 8,1 7,6 7,9 7,1 10,3 8,5 7,3 6.1 6,8

- gehuwd geweest 0,3 3,5 1,8 0,1 2,9 1,5 0,2 2,1 1,1 0,3 2,3 1,2 0,4 3,7 1,9 0,4 2,2 1,2 0,0 2,6 1,2

echtgenote 8,9 4,2 6,8 3,5 6,8 3,2 7,6 3,4 7,8 3,6 9,1 4,1 7,9 3,6

kind

afzonderlijk

18,4 15,1 16,8 19,4 18,4 18,9 13,3 15,0 14,1 13,3 15,6 14,3 12,7 13,0 12,8 8,6 12,7 10,5 10,4 17,4 13,6

- ongehuwd 44,8 40,0 42,5 46,3 35,9 40,9 44,6 42,4 43,6 39,9 36,1 38,3 41,6 39,7 40,7 39,7 37,2 38,6 41,0 36,4 38,9

- gehuwd 18,5 11,6 15,3 20,2 12,7 16,3 23,0 11,6 17,7 23,1 14,5 19,3 23,9 17,5 20,9 25,9 12,9 20,0 24,5 17,4 21,3

- gehuwd geweest 8,4 6,7 7,6 7,0 7,3 7,2 12,6 7,0 10,0 13,8 9,6 11,9 13,3 7,0 10,4 18,2 12,1 15,4 16,5 8,5 12,9

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS



Bijlage 2

Figuren

Figuur 1: Bevolking met de Turkse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1976
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Bijlage 2

Figuur 2: Bevolking met de Turkse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1983
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Figuur 3: Bevolking met de Turkse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1993
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Figuren

Figuur 4: Bevolking met de Turkse nationaliteit naar leeftijd (1-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1993
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Figuur 5: Bevolking van Turkse afkomst' naar leeftijd (1-jaars) en geslacht, 1 januari 1992
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Bijlage 2

Figuur 6: Bevolking met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1976
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Figuur 7: Bevolking met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1983
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Figuur 8: Bevolking met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd (5-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1993
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Figuur 9: Bevolking met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd (1-jaars), geslacht en

burgerlijke staat, 1 januari 1993
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Figuur 10: Bevolking van Marokkaanse afkomst* naar leeftijd (1-jaars) en geslacht, 1 januari

1992
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Figuur 11: Bevolking van Surinaamse afkomst* naar leeftijd (5-jaars) en geslacht, 1 januari

1976
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Figuur 12: Bevolking van Surinaamse afkomst' naar leeftijd (5-jaars) en geslacht, 1 januari

1983
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Figuur 13: Bevolking van Surinaamse afkomst* naar leeftijd (5-jaars) en geslacht, 1 januari

1993
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Figuur 14: Bevolking van Surinaamse afkomst' naar leeftijd (1-jaars) en geslacht, 1 januari

1993
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Figuur 15: Immigratie van mannen met de Turkse nationaliteit naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 16: Immigratie van vrouwen met de Turkse nationaliteit naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 17: Immigratie van mannen met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 18: Immigratie van vrouwen met de Marokkaanse nationaliteit naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 19: Immigratie van mannen met geboorteland Suriname naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 20: Immigratie van vrouwen met geboorteland Suriname naar leeftijd, 1980-1992
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Figuur 21: Gezinsherenigende en gezinsvormende immigratie van Turken en Marokkanen, 1977-1989 (Bron: De Beer e.a., 1991, p. 45)
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Figuur 22: Immigratie van Turken en Marokkanen naar motief, 1977-1992 (Bron: De Beer en Noordam, 1992, p. 7)
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