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Voorwoord

t
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invoering en de toe-

passing van de nieuwe regels met betrekking tot gezinshereniging en -vorming. Het

vormt het vierde in een reeks rapporten die het WODC in de afgelopen jaren aan dit

verschijnsel heeft besteed.

Het rapport had niet geschreven kunnen worden zonder de medewerking van een

groot aantal personen. In de eerste plaats willen wij de medewerkers van de vreem-

delingendiensten en de districten van de IND bedanken voor de tijd die zij aan de

casusbeoordeling hebben besteed en de leidinggevenden van de benaderde vreem-

delingendiensten voor het verlenen van hun medewerking aan de interviews en de

casusbeoordeling.

Daarnaast gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie, die zeer

intensief aan de totstandkoming van het rapport hebben meegewerkt (de samen-

stelling van de begeleidingscommissie is opgenomen in bijlage 1).

Ten slotte willen wij hier de bureauredactie van het WODC, en in het bijzonder

Marianne Sampiemon, bedanken voor het op zeer korte termijn drukklaar maken

van het, lang niet altijd even makkelijke, manuscript.
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Samenvatting

Op 17 september 1993 zijn nieuwe regels met betrekking tot het gezinsherenigings-

en gezinsvormingsbeleid in werking getreden. De belangrijkste beleidswijzigingen

hebben betrekking op het `bestaansmiddelenvereiste'. Het onderhavige rapport

gaat in op de vraag hoe de nieuwe regels zijn ingevoerd, in het bijzonder bij de

vreemdelingendiensten, die ze in de praktijk moeten toepassen. Tevens wordt in-

gegaan op de vraag hoe de uitvoering van de regels met betrekking tot het bestaans-

middelenvereiste bij gezinshereniging en -vorming in de praktijk worden toegepast.

Ook hier staan daarbij de vreemdelingendiensten, waar de aanvragen worden

ingediend en waar in veel gevallen ook over de aanvraag wordt beslist, centraal.

Omdat in een aantal gevallen uitsluitend de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

van het ministerie van Justitie aanvragen mag beoordelen en in andere gevallen door

vreemdelingendiensten om advies kan worden gevraagd, is voor dit deel van het

onderzoek ook gekeken naar beoordelingen van aanvragen door medewerkers van

de IND.

Aanleiding tot de wijzigingen

Al zeer lang geldt in Nederland het principe dat iedereen die een partner of andere

gezinsleden uit het buitenland wil laten komen, over voldoende middelen van

bestaan moet beschikken om hen te kunnen onderhouden. Sinds 1980 gold echter

een versoepeld beleid voor personen met de Nederlandse nationaliteit en voor hou-

ders van een vestigingsvergunning. Deze `verblijfgevers' werd het niet-beschikken

over voldoende middelen van bestaan alleen tegengeworpen, indien dit kennelijk

aan de betrokkene zelf te wijten was: het `verwijtbaarheidscriterium'. In 1983 werd

deze versoepeling ingetrokken voor secundaire migranten (personen die zelf in het

kader van gezinshereniging naar Nederland waren gekomen) met een vestigingsver-

gunning. Aanleiding hiervoor was het vermoeden dat zeer veel van deze migranten

een partner in het land van herkomst zouden kiezen en deze naar Nederland zouden

laten overkomen. Omdat het daarbij, volgens prognoses van het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP), vooral zou gaan om mannen die een geringe kans zouden hebben

om tot de arbeidsmarkt toe te treden, werd deze regel noodzakelijk geacht.

Uit onderzoek bleek dat aanvragen waarbij de verblijfgever een secundaire migrant

met een vestigingsvergunning was, na de beleidswijziging inderdaad vaker gewei-

gerd werden dan daarvoor (Aalberts, 1985). Overigens waren de totale aantallen

ingediende en ingewilligde aanvragen niet gedaald. De verklaring daarvoor is dat

het aantal aanvragen voor gezinsvorming waarbij deze specifieke groep migranten

verblijfgever was, in de totale gezinshereniging en -vorming een gering aandeel

vormde. Daarnaast bleken de verwachtingen van het SCP dat vooral mannen zouden

t



Samenvatting 2

verzoeken om tot Nederland te worden toegelaten, onjuist. Om die reden werd de

beleidsmaatregel in 1985 weer ingetrokken.

In 1991 bleek uit dossieronderzoek dat gezinshereniging en -vorming zo'n 75% van

de totale migratie naar Nederland uitmaakte en dat binnen het totale aantal hereni-

gingen 61 %% van de gevallen sprake was van gezinsvorming (Naborn, 1992). Daar-

naast bleek uit het onderzoek dat de grootste groep verblijfgevers die een partner uit

het buitenland wilden laten komen, de Nederlandse nationaliteit had. Op basis van

dit onderzoek maakte het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Institituut

(NIDI) prognoses over de toekomstige immigratie in het kader van gezinshereniging

en -vorming en toetsten de onderzoekers de effecten van een aantal mogelijke maat-

regelen om deze vorm van immigratie te beperken (Nusselder en Schoorl, 1991). De

effecten van de meeste van deze hypothetische maatregelen waren relatief beperkt.

Alleen het niet toestaan van gezinsvorming door secundaire migranten zou een

redelijk kwantitatief effect kunnen hebben, maar eventuele gedupeerden zouden,

bijvoorbeeld door naturalisatie tot Nederlander, alsnog voor gezinsvorming in aan-

merking kunnen komen.

In de Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) is vervolgens voorgesteld om

de inkomenseis in het vervolg voor zowel vreemdelingen als voor personen met de

Nederlandse nationaliteit onverkort te stellen. Een brief met deze strekking werd op

12 januari 1993 door de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van

Justitie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de maanden daarop werd een aantal

malen over de voorstellen gedebatteerd. De belangrijkste onderwerpen die in die

discussies naar voren kwamen, betroffen:

- Het verwijtbaarheidscriterium, dat volgens de bewindslieden in de praktijk moei-

lijk uitvoerbaar was. De hoofdregel van een onverkorte inkomenseis was in de

praktijk een `lege huls' gebleken. Het streven van de bewindslieden was tot een

objectief criterium voor de toetsing van de inkomenseis te komen. Volgens ande-

ren zou het echter mogelijk moeten zijn om het verwijtbaarheidscriterium toe te

passen, dat volgens hen immers ook in de sociale zekerheid wordt gehanteerd.

- De toetsing van het inkomen. Binnen het nieuwe beleid zou de onverkorte inko-

menseis hoofdregel zijn, maar zou een aantal uitzonderingen worden gecreëerd.

Het betreft daarbij specifieke groepen aan wie in redelijkheid de onverkorte

inkomenseis niet kan worden gesteld. Voor sommige groepen gelden in het voor-

gestelde beleid versoepelde regels, andere zijn helemaal vrijgesteld van het

bestaansmiddelenvereiste. Dit systeem van uitzonderingen zou de uitvoering

ervan volgens een aantal betrokkenen `onuitvoerbaar' maken.

- Klemmende redenen van humanitaire aard. Ondanks het onverkort stellen van

de inkomenseis als hoofdregel van beleid, erkenden de bewindslieden dat `elke

beslissing over gezinshereniging of -vorming wordt genomen in het individuele

geval'. Dit komt erop neer dat in die gevallen waarin niet over voldoende midde-

len van bestaan wordt beschikt, soms toch tot gezinshereniging of -vorming kan

worden overgegaan. In die gevallen moet de aanvrager zich beroepen op de

`klemmende redenen van humanitaire aard'. Een wijziging ten opzichte van het



Samenvatting 3

verwijtbaarheidscriterium geldt voor de bewijslast. Deze ligt bij het nieuwe

beleid bij de aanvrager. In de discussies werd vooral de invulling van het begrip

aan de orde gesteld.

Resultaten van de interviews

Bij veertien vreemdelingendiensten zijn interviews gehouden met leidinggevenden

van de afdeling Toelating. Deze interviews hadden tot doel antwoorden te krijgen

op een aantal vragen.

- Hoe heeft de invoering van de regels in de praktijk plaatsgevonden?

- Zijn er onduidelijkheden en knelpunten bij de toepassing van de regelgeving

en zo ja, waaruit bestaan deze?

- Is de regelgeving omtrent het bestaanmiddelenvereiste in de ogen van de amb-

tenaren die deze moeten toepassen, verduidelijkt?

- Worden in de ogen van deze ambtenaren inhoudelijk andere beslissingen ge-

nomen ten gevolge van de wijzigingen in de regelgeving?

Vooral over de invoering van de regels waren er veel klachten bij de respondenten.

Op 16 september 1993 werd over de nieuwe regels nog gedebatteerd in de Tweede

Kamer, en op 17 september moesten ze reeds worden toegepast. De vreemdelingen-

diensten kregen de wijzigingen pas binnen nadat ze waren ingegaan, en moesten

deze vervolgens met terugwerkende kracht toepassen. In een aantal gevallen (bij

vreemdelingendiensten die met wachtlijsten voor afspraken werken) kon pas na

verloop van tijd met de nieuwe regels worden gewerkt. Aanvragen waarvoor de af-

spraak vóór 17 september was gemaakt, werden nog volgens de oude regels beoor-

deeld. Bij de meeste diensten werden de regels onmiddellijk toegepast; hier werd

een extra werkoverleg ingelast of door de leidinggevende een 'aandachtspunten-

lijstje' uitgedeeld. Veel onduidelijkheden die de eerste maanden na de invoering

werden geconstateerd, konden na overleg met de directie Vreemdelingenzaken (DVZ)

van het ministerie van justitie, later de IND, worden opgelost. In een aantal gevallen

bleef echter onduidelijkheid bestaan. Het algemene beeld dat uit de interviews ont-

staat, is dat de regels te snel zijn ingevoerd. Een gewenningsperiode tussen vaststel-

ling van de regels en de invoering ervan, had veel onduidelijkheden kunnen voor-

komen. Een aantal respondenten wijst erop dat door overleg met de vreemdelingen-

diensten vooraf, een aantal problemen had kunnen worden voorkomen.

De hoogte van het inkomen dat in principe moet worden verdiend, het 'normbedrag',

staat in de Vreemdelingencirculaire en levert als zodanig geen problemen op. Een

tweede eis die aan het inkomen wordt gesteld, is dat de inkomstenbron duurzaam

moet zijn, en dit begrip wordt door de respondenten verschillend uitgelegd. Vooral

bij uitzendwerk en bij contracten tussen zes maanden en een jaar worden interpre-

tatieverschillen geconstateerd. Met betrekking tot deze kortlopende contracten heeft

de IND in januari 1994 nadere uitleg gegeven in het informatiebulletin 'IND-info'. Het

probleem van informatievoorziening via dit kanaal is, dat de op deze wijze verstrekte

informatie niet altijd de betrokkenen bereikt. Een ander probleem dat zich voordoet
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bij de toetsing van het inkomen, is het wel of niet meerekenen van bepaalde inkom-

stenbronnen of kostenposten.

Het hierboven genoemde systeem van objectieve criteria, waarbij voor een groot aan-

tal groepen uitzonderingen zijn gecreëerd, blijkt in de praktijk problemen op te roe-

pen. Hierbij gaat het vooral om verblijfgevers van 23 jaar en ouder met een uitkering

in het kader van de Werkloosheidswet (WW) of de Rijkswet Werkloze Werknemers

(RWW). Toepassing van de regels voor de groepen 'vrijgestelden van het bestaans-

middelenvereiste' blijkt voor twee groepen verblijfgevers - eenoudergezinnen en

blijvend arbeidsongeschikten - tot problemen te leiden. Nadere uitleg in 'IND-info'

heeft deze problemen niet uit de wereld geholpen.

De veronderstelling van de bewindslieden dat het verwijtbaarheidsvereiste van de

oude regels in de praktijk 'onwerkbaar' zou zijn, wordt beaamd door de responden-

ten. Soms kreeg de vreemdelingendienst tegenstrijdige adviezen van de sociale

dienst en van het arbeidsbureau. In andere gevallen had men problemen met de

interpretatie van het begrip verwijtbaarheid. In twijfelgevallen werd daarom al snel

besloten tot inwilliging van de aanvraag. Vrijwel alle respondenten zien in het wijzi-

gen van de regelgeving dan ook een verbetering. Met de nieuwe regels hebben zij

'hardere criteria' in handen, op grond waarvan zij duidelijkere oordelen kunnen

vellen. Dit leidt volgens de respondenten tot meer afwijzingen dan voorheen. Toch

is er maar een klein aantal respondenten (vier van de veertien) dat zegt het norm-

bedrag 'keihard' te toetsen. De meeste respondenten maken een afweging tussen de

afwijking van het inkomen ten opzichte van het normbedrag en het ingrijpende

karakter van een eventuele afwijzing.

Toepassing van de regels in de praktijk

De gehouden interviews waren bedoeld om antwoord te geven op een aantal van de

onderzoeksvragen, maar dienden ook als voorbereiding op het tweede deel van het

onderzoek: de toepassing van de regels met betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste bij gezinshereniging en -vorming in de praktijk. Hierbij stond een aantal

onderzoeksvragen centraal.

- Welke elementen zijn het meest van invloed op de beslissing vande ambtenaar?

- Bestaat er verschil in de uitvoeringspraktijk tussen verschillende vreemdelingen-

diensten?

- Wat zijn de oorzaken van eventueel geconstateerde verschillen?

Voor de beantwoording van deze vragen zijn zeven verschillende casus (geconstru-

eerde praktijkgevallen) voorgelegd aan ambtenaren van de vreemdelingendiensten,

waar ook de interviews zijn gehouden. Daarnaast zijn casus voorgelegd aan een aan-

tal medewerkers van de verschillende districten van de IND. Van vier casus werden

twee verschillende versies gemaakt, waarbij steeds één variabele werd veranderd.

Hierdoor kan worden nagegaan of deze ene variabele van invloed is op de beslissing

van de ambtenaar. Bij de casus is nadrukkelijk ingegaan op mogelijke twijfel- of

probleemgevallen. Reden hiervoor is enerzijds dat zich bij het grootste deel van de
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aanvragen waarschijnlijk geen problemen voordoen, anderzijds dat het juist bij de

meer problematische aanvragen mogelijk is eventuele verschillen in de uitvoering te

ontdekken. Het doel daarvan is te onderzoeken in hoeverre de nieuwe regels voldoen

aan het streven naar een meer uniforme besluitvorming. Daarnaast kunnen op basis

van eventueel geconstateerde problemen en onduidelijkheden voorstellen worden

gedaan voor verbetering van het beleid.

Bij de eerste casus (waarvan slechts één versie is verstuurd) blijkt dat verschillen

bestaan in het al dan niet meerekenen van alimentatie bij het bepalen van het in-

komen. Uit een aanvullende vraag blijkt dat er ook geen overeenstemming bestaat

over het wel of niet meerekenen van andere inkomstenbronnen of kostenposten. Uit

de beoordeling van de casus blijkt dat het al dan niet meerekenen van de alimentatie

beslissend kan zijn in de beoordeling van de aanvraag. Daarnaast valt op dat een

aantal respondenten de aanvraag aan een verkeerd (hoger) normbedrag toetst. Ten

slotte blijkt uit de beoordeling dat bij gebruikmaking van de oude regels, een derge-

lijk verzoek vaker zou worden ingewilligd.

In casus 2 worden twee versies van een aanvraag gepresenteerd waarbij sprake is

van een eenoudergezin. In die gevallen waarbij de aanstaande partner reeds bij de

verblijfgever woont, blijkt de aanvraag vaker te worden ingewilligd dan wanneer

deze vanuit het buitenland een aanvraag indient. Bij deze casus werd ook gevraagd

naar de definitie die de respondenten hanteren van het begrip eenoudergezin.

Deze blijkt nogal te verschillen. Volgens een aantal respondenten is het beslissende

criterium het feit dat de verblijfgever feitelijk alleen voor de verzorging van het kind

verantwoordelijk is. Een aantal anderen vindt dat de aanstaande partner niet de

natuurlijke ouder van het kind mag zijn; het moet in hun ogen gaan om een 'nieuwe'

relatie.

In de derde casus worden twee remigranten gepresenteerd. De één is een'geboren

Nederlander', die na een verblijf in Zuid-Afrika terug wil keren naar Nederland met

zijn Zuid-Afrikaanse echtgenote; in het andere geval betreft het een tot Nederlander

genaturaliseerde Turk, die na een verblijf in Turkije terug wil keren met zijn Turkse

echtgenote. Beiden beschikken in Nederland niet over voldoende middelen van be-

staan. Opvallend is dat drie van de zeven respondenten de aanvraag van de uit Zuid-

Afrika terugkerende remigrant inwilligen, terwijl in alle gevallen de aanvraag van de

uit Turkije remigrerende verblijfgever wordt afgewezen. Bij een reële aanvraag zou

dit verschil overigens minder duidelijk zijn. Slechts één respondent zou de aanvraag

van de uit Zuid-Afrika remigrerende aanvrager inwilligen en drie zouden zich ont-

houden van advies en de aanvraag voorleggen aan de IND, omdat er volgens hen

mogelijk sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard. De aanvraag van

de uit Turkije terugkerende remigrant zou ook bij een reële aanvraag door drie van

de vier respondenten worden afgewezen.

De vierde casus gaat over een werknemer van 60 jaar, die te weinig verdient om aan

het inkomensvereiste te voldoen. Indien deze persoon echter op zou houden met

werken, zou hij vallen onder een van de groepen vrijgestelden van het bestaans-

middelenvereiste: de werkloze werknemers van 57,5 jaar en ouder. Indien de respon-
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dent kijkt naar de lettervan de regel, dan zou de aanvraag moeten worden afgewe-

zen; indien gekeken wordt naar de geest van de regels, waarin de financiële verant-

woordelijkheid van de verblijfgever als meest belangrijk wordt beschouwd, dan kan

die conclusie natuurlijk niet worden getrokken. De meeste respondenten willigen de

aanvraag inderdaad in, waarbij zij refereren aan de regels voor de vrijgestelden van

het bestaansmiddelenvereiste. Ook bij deze casus blijkt dat sommige respondenten

aan niet-toepasselijke regels toetsen. In dit geval gaat het om het toetsen aan de

`omgekeerde wachttermijn' bij gezinshereniging, die voor de betrokken verblijfgever

niet geldt, omdat deze omgekeerde wachttermijn geen terugwerkende kracht heeft.

In casus 5 wordt de verwijtbare werkloosheid nadrukkelijk aan de orde gesteld. De

verblijfgever heeft een maand te weinig gewerkt om met een RWW-uitkering toe-

stemming te krijgen voor gezinshereniging. Volgens de huidige regels wordt zowel in

de versie waarin de betrokkene verwijtbaar werkloos is, als in de versie waarin dat

niet het geval is, de aanvraag door de meerderheid van de respondenten afgewezen.

Volgens de oude regels zou dit beeld geheel anders zijn. In de versie waarbij de be-

trokkene zeer duidelijk verwijtbaar is, wordt de aanvraag in alle gevallen afgewezen;

als de betrokkenen zeer nadrukkelijk niet verwijtbaar werkloos is, wordt de aanvraag

in alle gevallen toegewezen.
Casus 6 maakt duidelijk dat bij een geringe afwijking van het inkomen ten opzichte

van het normbedrag (de betrokkene verdient f 20 te weinig om in aanmerking te

komen voor gezinsvorming), de respondenten zich coulant opstellen. Aan de andere

kant kunnen subjectieve elementen een rol gaan spelen in de beoordeling. Twee

identieke gevallen werden aan de respondenten voorgelegd. In een van de twee

versies was echter de zin toegevoegd: `Na het gesprek met Jolanda van Leeuwen

heeft u het sterke vermoeden dat hier sprake is van een schijnhuwelijk, hier heeft u

echter geen harde bewijzen voor'. Deze toevoeging leidt ertoe dat de aanvraag door

alle respondenten wordt afgewezen. In de versie waarin deze zin niet staat, wordt de

aanvraag door zes van de acht respondenten ingewilligd.

In casus 7 ten slotte, wordt opnieuw ingegaan op het mogelijke verschil in toepas-

sing van de regels. Het betreft hier een werknemer met de kans op een verlenging

van het contract met nog drie maanden. De inkomstenbron is dus niet duurzaam.

Indien het contract echter niet verlengd wordt, heeft de betrokkene recht op een ver-

lengde werkloosheidsuitkering en zou op grond daarvan wel in aanmerking komen

voor gezinsvorming. Opnieuw doet zich hier het probleem voor dat ophouden met

werken recht zou geven op gezinsvorming, terwijl dat bij doorgaan met werken niet

bestaat. Tien van de veertien respondenten wijzen deze aanvraag af. Zij beroepen

zich daarbij voornamelijk op het niet-duurzame karakter van de inkomstenbron en

op het feit dat de betrokkene volgens hen na afloop van het contract niet in aanmer-

king komt voor het versoepelde beleid voor personen met een RWW-uitkering. De

regels lijken bij dit soort van gecompliceerde gevallen tot een, vanuit de systematiek

van de regels beschouwde, verkeerde beslissing te leiden.
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Oude en nieuwe regels: de beoordeling

Bij alle casus is de respondenten ook gevraagd om aan te geven hoe hun beslissing

zou zijn geweest bij toepassing van de oude regels. Alleen in de casus waarbij zeer

nadrukkelijk sprake is van verwijtbare werkloosheid, zou het bij de oude regels tot

een afwijzing zijn gekomen. In alle andere gevallen wordt de aanvraag ingewilligd of

onthoudt men zich advies. Uit een vergelijking van de beoordelingen van de casus

bij gebruikmaking van de oude versus de nieuwe regels blijkt dat, in ieder geval voor

de in dit onderzoek gebruikte casus, aanvragen onder de nieuwe regels vaker worden

afgewezen. Of dit voor alle aanvragen ook in de praktijk geldt, valt uit de casus-

beoordeling niet op te maken. Zoals hierboven reeds werd gesteld, zijn bij de casus

nadrukkelijk problemen en knelpunten aan de orde gesteld. Volgens de responden-

ten uit de interviews worden echter ook meer aanvragen dan voorheen afgewezen.

Algemene vraagstukken rond de toepassing van regels

De casusbeoordeling biedt de mogelijkheid om een aantal algemene vraagstukken

omtrent de toepassing van regels in de praktijk aan de orde te stellen:

- de duidelijkheid van de regels;

- de mate waarin over problemen overleg wordt gevoerd en waarin beslissingen

worden gecontroleerd (en eventueel gecorrigeerd);

- de mate waarin ambtenaren zelf vinden dat zij de regels 'naar de geest' of 'naar

de letter' uitvoeren.

In een aantal gevallen geven de respondenten zelf aan dat zij bepaalde regels ondui-

delijk vinden; de bronnen van inkomsten of de kostenposten die moeten worden

meegerekend bij het vaststellen van het inkomen, de interpretatie van het begrip

eenoudergezin en de regels met betrekking tot oudere werknemers. In andere

gevallen stellen de respondenten echter dat zij de regels duidelijk vinden, terwijl ze

deze toch niet juist blijken toe te passen. Daarnaast worden in een aantal gevallen

niet-toepasselijke regels toegepast.

Deze uitkomsten maken duidelijk dat in een evaluatie van het beleid het vragen naar

eventuele onduidelijkheden in de regels niet volstaat. Juist de methode van casus-

beoordeling kan helpen om onduidelijkheden in de regels boven tafel te krijgen en

deze vervolgens op te lossen.

De respondenten is gevraagd aan te geven of zij bij een reële aanvraag overleg zou-

den hebben gevoerd en of zij deze beslissing ter correctie aan de leidinggevende

zouden hebben voorgelegd. Aan de leidinggevenden die de casus voorgelegd hebben

gekregen, is gevraagd of zij de beoordelingen van hun medewerkers corrigeren. Ten

slotte is aan medewerkers van de IND, die bepaalde aanvragen beoordelen, maar ook

vreemdelingendiensten kunnen adviseren, gevraagd de casus te beoordelen. Op

deze manier is het mogelijk om na te gaan of er op een of andere manier een mecha-

nisme bestaat waarbij eventueel onjuist genomen beslissingen worden gecorrigeerd.

Dit blijkt, in ieder geval bij de hier gepresenteerde casus, niet het geval te zijn. Ener-
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zijds valt dat te verklaren uit het feit dat beoordelingen niet altijd ter correctie wor-

den voorgelegd, anderzijds uit het feit dat de casus ook door leidinggevenden en

door medewerkers van de IND verschillend worden beoordeeld. Op alle niveaus blij-

ken er verschillen te bestaan: tussen vreemdelingendiensten en in sommige gevallen

ook binnen vreemdelingendiensten, maar ook tussen en binnen de IND-districten.

Voor een deel vallen deze verschillen te verklaren uit het 'naar de letter' of 'naar de

geest' toepassen van de regels. Voor een ander deel zijn echter onduidelijkheden in

de regels oorzaak van de verschillen in de beoordeling. Hiermee komt de discussie

over de invulling en toepassing van de regels op een terrein dat eigenlijk buiten het

bereik van dit onderzoek valt, namelijk de bestuurskunde. Toch worden hieraan in

het rapport, ter verklaring van de verklaarde verschillen, enige woorden gewijd.

Algemene regels leiden tot een grote vrijheid voor uitvoerende ambtenaren bij de

toepassing van de regels. In dit onderzoek is gebleken dat veel respondenten zich

niet strikt aan het normbedrag houden: een verschil van f 20 leidt niet tot een afwij-

zing van de aanvraag. Andere elementen kunnen dan echter een rol gaan spelen in

de beslissing van de ambtenaar. Als een ambtenaar vermoedt dat er sprake is van

een schijnhuwelijk, kan hij de aanvraag afwijzen zonder dat vermoeden in de argu-

mentatie te hoeven gebruiken. Door een beroep te doen op de formele grond dat het

inkomen onvoldoende is, kan de aanvraag worden afgewezen.

Aan de andere kant blijkt echter dat een systeem van regels met'harde criteria' met

veel uitzonderingen leidt tot verkeerde interpretatie van de regels en soms zelfs tot

toepassing van de verkeerde regels.

Aanbevelingèn

Op basis van het onderzoek kan een aantal beleidsaanbevelingen gedaan. In de

eerste,plaats zou bij de formulering en de invoering meer aandacht besteed kunnen

worden aan degenen die de regels moeten gaan uitvoeren. Onduidelijkheden in de

regels en problemen bij de uitvoering ervan zouden daardoor kunnen worden

voorkomen. Verder zou gedacht kunnen worden aan een systeem waarbij continu ge-

tracht wordt om onduidelijkheden in de regels en verschillen in interpretatie ervan

tussen vreemdelingendiensten en (districten van) de IND boven tafel te krijgen. De

in dit onderzoek gebruikte casusbeoordeling zou daarbij een hulpmiddel kunnen

zijn. Het vragen naar onduidelijkheden in een vragenlijst is onvoldoende; veel pro-

blemen komen juist voor in regels die volgens de respondenten duidelijk zijn. Ten

slotte zal een beter medium voor aanvullende informatie moeten worden gekozen.

De aanvullende informatie van de IND via 'IND-info' blijkt niet alle respondenten te

hebben bereikt.
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Inleiding

Op 12 Januari 1993 stuurden de staatssecretaris van justitie en de minister van

Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer, waarin voorstellen worden

gedaan om de regelgeving omtrent gezinshereniging en -vorming te wijzigen (Nota

Minderhedenbeleid 1993). In deze voorstellen is voor het eerst onderscheid gemaakt

tussen twee verschillende groepen: aanvragers om gezinsvorming en aanvragers om

gezinshereniging.

Van gezinshereniging is sprake indien het huwelijk reeds bestond toen beide echt-

genoten nog in het buitenland verbleven (Vreemdelingencirculaire, 1994, B1.1.1.1).

Voor niet-gehuwde samenwonenden geldt hetzelfde criterium. Van gezinsvorming is

sprake indien een van de partners al in Nederland verblijft als hij /zij trouwt of gaat

samenwonen met een persoon uit het buitenland en de aanstaande partners zich in

Nederland vestigen.'

Bij zowel gezinshereniging als gezinsvorming zijn er minstens twee betrokkenen: in

de eerste plaats de persoon die in Nederland woont en één of meer vreemdelingen

uit het buitenland naar Nederland wil laten komen. Deze persoon wordt in dit rap-

port de verblijfgever genoemd (andere aanduidingen zijn hoofdpersoon of referent).

In de tweede plaats is er de persoon drie vanuit het buitenland naar Nederland wil

komen, de verblijfvrager. Het is dus de verblijfvrager die een aanvraag om toelating

in Nederland indient.

Bij gezinshereniging gaat het hoofdzakelijk om economische migranten die in de

jaren zestig naar Nederland kwamen om hier te werken. Aanvankelijk werd ervan uit-

gegaan dat hun aanwezigheid hier tijdelijk zou zijn. Na verloop van tijd bleek echter

dat veel van deze migranten hier zouden blijven. In de jaren zeventig haalden zij hun

gezinnen uit het land van herkomst naar Nederland, wat het begin van de gezins-

hereniging inluidde.

Bij gezinsvorming gaat het veelal om de kinderen van deze migranten, de zogenaam-

de secundaire migranten. Zij kwamen in het kader van de gezinshereniging een van

hun ouders achterna naar Nederland, of werden hier geboren. Op, huwbare leeftijd

besluit een deel van deze kinderen om een partner uit het land van herkomst te laten

overkomen. Een steeds groter aantal van deze secundaire migranten bereikte in de

jaren tachtig de huwbare leeftijd. In deze jaren werd dan ook een stijging van het

aantal gevallen van gezinsvorming geconstateerd.

1 Dit door het ministerie van Justitie gehanteerde onderscheid is echter niet het enige. De term gezinsher-

eniging wordt soms ook gebruikt als koepelbegrip voor alle mogelijke vormen van gezinshereniging en

-vorming. Daarnaast wordt soms het aantal jaren dat men gehuwd is, voordat een partner uit het buiten-

land naar Nederland komt, als onderscheid gebruikt. In dit rapport wordt het in de tekst gebruikte onder-

scheid bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
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In de brief van de minister en de staatssecretaris zijn voorstellen gedaan om het be-

staande beleid voor gezinshereniging en -vorming te wijzigen. De voornaamste wijzi-

ging betreft het veranderen van de regels omtrent het `bestaansmiddelenvereiste'. Dit

vereiste houdt in dat het alleen mogelijk is gezinsleden of een partner naar Neder-

land te laten komen als degene bij wie men zich in Nederland wil voegen, in staat is

voor hen te zorgen en dus over voldoende inkomen beschikt. Vóór de wijziging van

de regelgeving was het voor enkele specifieke categorieën groepen nog mogelijk om

tot gezinsvorming of -hereniging over te gaan indien zij niet beschikten over het wet-

telijk vereiste minimum van middelen van bestaan. Zij moesten dan wel kunnen aan-

tonen dat het hen niet te verwijten was dat zij hierover niet beschikten: het verwijt-

baarheidscriterium. Dit was bijvoorbeeld het geval bij mensen met een werkloos-

heidsuitkering die konden aantonen dat zij actief op zoek waren naar een baan.

Om een indruk te krijgen van de wijze waarop de inkomenseis in de praktijk werd

toegepast, kreeg het WODC in 1990 het verzoek om de uitvoering van de regelgeving

te onderzoeken. Hierbij werd in eerste instantie aansluiting gezocht bij een lopend

onderzoek naar de omvang en de diverse vormen van gezinshereniging in Nederland

(Naborn, 1992).

Binnen dit onderzoek bleek het echter niet goed mogelijk om inzicht te krijgen in de

uitvoering van het verwijtbaarheidscriterium. Om meer kennis hierover te verkrijgen

werd besloten hiernaar aanvullend onderzoek te verrichten.

Vrij spoedig na het nemen van dit besluit bleek echter dat de regels omtrent gezins-

hereniging en in het bijzonder die omtrent het verwijtbaarheidscriterium wellicht

wederom zouden worden gewijzigd. Als een van de redenen hiervoor werd de prak-

tische onuitvoerbaarheid van de toetsing van het verwijtbaarheidscriterium ge-

noemd. Om deze reden werd het niet zinvol geacht om de uitvoering van regels te

toetsen als zij op korte termijn zouden veranderen. Daarom is besloten het onder-

zoek uit te stellen tot na de invoering van de nieuwe regelgeving. Na de aankondi-

ging van de wijzigingen in de Tweede Kamer in september 1993 werd begonnen met

de opzet van het onderzoek.

1.1 Het gezinsherenigings- en gezinsvormingsbeleid

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is de afgelopen jaren gericht op het beperken

van het voortduren van de migratie naar Nederland door het voeren van een restric-

tief beleid. Dit restrictieve beleid staat niet los van andere beleidsterreinen maar is

daaraan rechtstreeks gerelateerd. Zo werd blijkens de Minderhedennota (1983, p. 10)

het restrictieve toelatingsbeleid noodzakelijk geacht om een minderhedenbeleid te

kunnen voeren dat de reeds legaal in Nederland verblijvende minderheidsgroepen

een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen biedt.

Ook het gevoerde gezinsherenigings- en -vormingsbeleid van de afgelopen jaren

bevindt zich op de raakvlakken van het immigratie- en het integratiebeleid. Gezins-

hereniging en -vorming spelen een centrale rol in het vreemdelingenbeleid, daar

deze gronden voor toelating in Nederland al geruime tijd de meest voorkomende
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zijn. In de Tweede Kamer is tijdens de Algemene beschouwingen in 1992 naar voren

gebracht dat ook het beleid ten aanzien van gezinshereniging en gezinsvorming

beoordeeld moet worden vanuit het vraagstuk van de integratie (Handelingen II, a,

p. 9-485). Daarbij dient het recht op gezinsleven in samenhang te worden gezien met

de inspanningen van de overheid om de integratie te vergroten. Gezien het feit dat

integratie het hebben van zowel rechten als plichten veronderstelt, kunnen eisen

worden gesteld aan personen die een partner of gezinslid naar Nederland willen

laten komen.

1.2 Eisen aan gezinshereniging en -vorming

Aan het naar Nederland laten overkomen van een partner of gezinslid is een aantal

algemene eisen gesteld. De belangrijkste van deze eisen zijn:2

- er moet sprake zijn van een geldig huwelijk of van feitelijke samenwoning;

- men dient te beschikken over passende huisvesting;

- er mag geen gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale

veiligheid bestaan;

- men dient te beschikken over voldoende middelen vanbestaan.

Vooral het laatstgenoemde vereiste is de afgelopen jaren onderwerp van discussie

geweest. Het wordt omschreven als het 'beschikken over voldoende middelen van

bestaan' en ook wel aangeduid als 'bestaansmiddelenvereiste'. Andere aanduidingen

zijn inkomensvereiste of financiële-middelenvereiste. Het bestaansmiddelenvereiste

speelt ook op andere plaatsen een belangrijke rol binnen het vreemdelingenbeleid.

Het ontbreken ervan vormt zelfs een wettelijke grond voor het intrekken van een

vergunning tot verblijf (Vreemdelingenwet, artikel 12, onder b).

1.3 Aanscherping van het beleid in 1983

Sinds begin 1980 bestond er een versoepeld beleid voor personen met de Neder-

landse nationaliteit en voor houders van een vestigingsvergunning waar het ging om

het besfaansmiddelenvereiste: het ontbreken van voldoende middelen van bestaan

werd slechts tegengeworpen, indien dit kennelijk aan de betrokkene zelf te wijten

was (Notitie gezinshereniging en verblijfsrechtelijke positie van kinderen van

migranten, p. 12).

In 1983 zag de regering echter een aantal aanleidingen om dit beleid aan te scher-

pen. Volgens ramingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zou gezins-

vorming een steeds belangrijker deel gaan uitmaken van de totale gezinshereniging

en -vorming (Notitie gezinsherening en ..., p. 10). Daarnaast werd door het SCP voor-

speld dat de immigratie in het kader van gezinsvorming hoofdzakelijk mannen zou

2 Deze korte opsomming dient om het beleid in een kader te kunnen beschrijven. De regels worden uit-

gewerkt in hoofdstuk 3.
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betreffen. Deze allochtone mannen werd bij het betreden van de arbeidsmarkt een

geringe kans toegeschreven om een baan te vinden. Met een groter aantal werkloze

allochtonen zou de druk op het minderhedenbeleid toenemen, terwijl men er met

dit beleid juist naar streefde om allochtonen een volwaardige ontplooiingskans te

bieden. Met het oog op deze ramingen en verwachtingen was het volgens de rege-

ring noodzakelijk om beperkende maatregelen te treffen ten aanzien van immigratie

in het kader van gezinsvorming.

In de genoemde notitie werd aangekondigd dat secundaire migranten (kinderen van

migranten) met een vestigingsvergunning vanaf 1 oktober 1983 over een inkomen

van ten minste f 1447 netto per maand dienden te beschikken om een echtgenoot

of echtgenote naar Nederland te laten overkomen (Notitie gezinshereniging en ...,

nr. 2). Dit bedrag is gelijk aan de toenmalige bijstandsnorm voor (echt)paren. Deze

groep migranten viel vanaf die datum dus niet meer onder de hierboven beschreven

soepele regeling. Deze maatregel is bekend geworden als de 1 -oktobermaatregel'.

1.4 Het gezinsvormingsonderzoek

De Tweede Kamer ging - voorlopig - akkoord met de 1 -oktobermaatregel, maar ver-

zocht tegelijkertijd om een onderzoek naar de mogelijke effecten van de maatregel.

Aan de hand van zo'n evaluatie zou een uiteindelijke beoordeling van het beleid

door het parlement plaatsvinden. Deze evaluatie is gepubliceerd in het rapport

'Gezinsvorming door jonge migranten' (Aalberts, 1985).

Aalberts toonde aan dat aanvragen waarbij de verblijfgevers secundaire migranten

met een vestigingsvergunning waren, in 1984 inderdaad significant vaker werden

geweigerd dan in 1983. Het voornaamste struikelblok bij deze groep bleek werkloos-

heid te zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat van de kinderen van migranten die

als verblijfgever een buitenlandse huwelijkspartner naar Nederland willen laten

komen, 83% een zodanig inkomen verwerft dat de toelatingseis van voldoende mid-

delen van bestaan geen beletsel heeft gevormd voor de beoogde toelating.

Overigens waren de totale aantallen ingediende en ingewilligde aanvragen niet ge-

daald. De verklaring hiervoor is dat het aandeel van de gezinsvorming door secun-

daire migranten met een vestigingsvergunning in het totale aantal gezinsverenigin-

gen en -vormingen gering is.3 In de onderzoeksperiode betrof 14% van alle gevallen

gezinsvorming; dit percentage bleef sterk achter bij de ramingen van het SCP. Hieruit

werd geconcludeerd dat de 1 -oktobermaatregel geen aantoonbaar effect heeft gehad

op de aard en omvang van de totale gezinshereniging en -vorming.

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

oververtegenwoordiging van ongehuwde, in Nederland verblijvende mannen. Deze

3 De 1-oktobermaatregel had uitsluitend betrekking op secundaire migranten. Om het verschil met gezins-

vorming door primaire migranten duidelijk te maken, wordt in het rapport het woord'gezinsvorming'

gebruikt als het secundaire, en 'gezinsvereniging' als het primaire migranten betreft die een partner uit

het buitenland naar Nederland laten komen (Aalberts, 1985, p. 10).
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oververtegenwoordiging had tot gevolg dat in 80% van de onderzochte gevallen een

vrouw verzocht om tot Nederland toegelaten te worden. De verwachting van het SCP

dat vooral veel Turkse en Marokkaanse mannen toelating tot Nederland zouden wen-

sen voor een huwelijk met een in Nederland wonende vrouw, bleek onjuist. Slechts

24% van de Turkse en 27% van de Marokkaanse mannen die werden verwacht, waren

ook daadwerkelijk in het kader van gezinsvorming naar Nederland gekomen. In de

notitie 'Evaluatie van het gezinsvormingsbeleid' (1985), die over dit onderzoek han-

delde, werd gesteld (p. 4) dat de inzichten omtrent het effect van de maatregel in

belangrijke mate door de conclusies van het onderzoek waren gewijzigd.

Bij het aanbieden van het rapport aan de Tweede Kamer trok de toenmalige staats-

secretaris van Justitie de maatregel in. Daarbij beriep zij zich op de resultaten van

het onderzoek. Zo werd naar voren gebracht dat het onderzoek had aangetoond dat

veel minder kinderen van migranten een buitenlandse huwelijkspartner naar Neder-

land wensten te laten komen dan op basis van de in 1983 beschikbare gegevens kon

worden aangenomen. Omdat de aantallen gezinsvormers kleiner waren dan ver-

wacht, werd de maatregel ingetrokken. Het onderzoeksresultaat rechtvaardigde in

de visie van de staatssecretaris het intrekken van de maatregel, zonder dat overigens

het restrictieve toelatingsbeleid en het minderhedenbeleid zouden worden aan-

getast (Notitie Evaluatie van het gezinsvormingsbeleid, p. 5).

1.5 Het gezinsherenigingsonderzoek

De Interdepartementale Werkgroep Immigratiebeleid (IWI) kwam enige jaren later

met ideeën om varianten van gezinshereniging te bekijken. Aanleiding daarvoor

vormde het feit dat over de diverse vormen van gezinshereniging en de mate waarin

deze vormen voorkomen, nog maar weinig bekend was (Naborn, 1992, p. 7). Naborn

concludeerde dat de grootste groep mensen die een gezinslid naar Nederland laat

overkomen, Nederlanders betreft. Tussen september 1988 en september 1989 lieten

14.350 Nederlanders een vreemdeling voor gezinshereniging overkomen. In diezelf-

de periode betrof dat 9.700 Marokkanen en 9.300 Turken. Gezinshereniging vindt

blijkbaar niet alleen plaats door in Nederland verblijvende vreemdelingen. Verder

blijkt uit het onderzoek van Naborn, evenals uit dat van Aalberts, dat het voorname-

lijk gehuwde mannen zijn die een gezinslid laten overkomen. De verklaring daarvoor

is dat deze mannen veelal een aantal jaren eerder als arbeidsmigrant naar Nederland

zijn gekomen en nu hun partner naar Nederland laten overkomen.

Een kort overzicht van de te onderscheiden varianten van gezinshereniging leert het

volgende. De traditionele vorm, waarbij een vrouw zich bij haar man voegt, is in 52%

4 Het Nederlands Centrum Buitenlanders stelde echter dat de onderzoeksresultaten niet alle effecten van

de maatregelen lieten zien. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat in de laatste kwartalen van

1985 en het eerste kwartaal van 1986 (dus na het intrekken van de maatregel) beduidend meer mensen

werden toegelaten dan in dezelfde periodes in de jaren daarvoor (Zijlstra, 1988, p. 29). Dit zou het gevolg

zijn van uitgestelde aanvragen, ten gevolge van de maatregel.

.l„
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van de gevallen aan de orde. Omgekeerde gezinshereniging (een man die zich bij zijn

vrouw voegt) komt in een kwart van de gevallen voor, partiële gezinshereniging,

waarbij kinderen zich herenigen met (een van de) ouders, in 21% en gezinsvorming

in 61% van de gevallen.5 Daarnaast stelt Naborn vast dat van de verblijfgevers met de

Nederlandse nationaliteit 84% Nederlands van geboorte is en 16%\genaturaliseerd.

1.6 Mogelijke effecten van maatregelen

In het rapport'Bevolkingsvooruitberekeningen en scenario's allochtonen in Neder-

land naar nationaliteit, 1990-2000' van het Nederlands Interdisciplinair Demogra-

fisch Instituut (NIDI) is een aantal scenario's gepresenteerd waarin de mogelijke

effecten van hypothetische beleidsmaatregelen zijn doorgerekend (Nusselder en

Schoorl, 1991). Bij het ontwikkelen van deze scenario's is gebruik gemaakt van het

WODC-onderzoek van Naborn en van gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS) en het ministerie van Justitie. Op basis van deze gegevens zijn door het

NIDI veronderstellingen geformuleerd over het aantal mensen dat door een hypothe-

tische maatregel niet in Nederland zou worden toegelaten in het kader van gezins-

hereniging en -vorming.

Zo bekijkt het NIDI de effecten van het mogelijk stellen van een wachttermijn voor

toelating van een gezinslid en een maatregel die de mogelijkheden van gezins-

hereniging voor houders van een onafhankelijke verblijfsvergunning beperkt. Van

beide typen van maatregelen wordt door het NIDI een gering effect verwacht. De

groep vreemdelingen die door deze hypothetische maatregelen het meest worden

gedupeerd, zijn degenen die pas kort in Nederland verblijven. Overigens is het effect

van deze maatregel slechts tijdelijk, omdat die vreemdelingen na hooguit vijf jaar

toch aan de voorwaarden voor gezinshereniging kunnen voldoen. Zij hebben tegen

die tijd een vestigingsvergunning of zullen aan de wachttermijn hebben voldaan.

Een derde door het NIDI behandelde hypothetische maatregel gaat ervan uit dat het

een in Nederland wonende vreemdeling die zelf in het kader van gezinshereniging

tot Nederland is toegelaten of die hier is geboren, niet zou zijn toegestaan om een

partner voor gezinsvorming naar Nederland te laten komen. Het potentiële effect

werd geschat op 12.000 à 17.000 minder Turkse inwoners voor de periode 1991 tot en

met 1994 en 4.000 à 6.000 minder Marokkanen, uitgaande van een potentiële immi-

gratie van 58.000 à 72.000 Turkse en 44.000 à 55.000 Marokkaanse immigranten in

deze periode. Juist deze maatregel zou lang gevestigde groepen duperen. Volgens het

NIDI ligt het in de lijn van de verwachting dat deze gedupeerden naar andere (legale

en illegale) oplossingen zullen zoeken om hun keuze van huwelijkspartner te kun-

nen handhaven; daarbij wordt onder andere gedacht aan naturalisatie.6

5 In de door Naborn gehanteerde varianten kan een geval in meer dan een variant worden ondergebracht.

Daardoor telt het totaal op tot meer dan 100%.

6 Uit een onderzoek naar de motieven voor naturalisatie (Van den Bedem, 1993) blijkt dat 61 % van de res-

pondenten die zeggen (liever) niet tot naturalisatie over te gaan, dat wel te zullen doen als dat nodig is in



Inleiding

1.7 Het ISI-rapport

15

In november 1991 werd het tweede interimrapport van de Interdepartementale

Stuurgroep Immigratie (ISI) gepubliceerd (ISI, 1991). In de ISI (opvolger van de IWI),

die in 1990 door de toenmalige staatssecretaris van Justitie is ingesteld, zijn tien
departementen ambtelijk vertegenwoordigd. In de ISI is gesproken over het kwanti-

tatieve effect van een beperking van de gezinshereniging door middel van een res-

trictieve maatregel die niet alleen zou gelden in gevallen van gezinshereniging en

-vorming door vreemdelingen, maar ook door Nederlanders.

Dit voorstel wijkt hiermee af van zowel het WODC- als NIDI-onderzoek, waarin de

nadruk lag op effecten van (hypothetische) maatregelen ten aanzien van in Neder-

land verblijvende vreemdelingen. In het voorstel zou zowel aan vreemdelingen als

aan Nederlanders een onverkorte inkomenseis worden gesteld. Het onverkort stellen

van de inkomenseis bij gezinshereniging en/of -vorming vormt een van de beleids-

varianten die zijn uitgewerkt in het tweede en derde rapport van de IWI.

In het ISI-rapport wordt erop gewezen dat het minderhedenbeleid zodanig moet

worden ingericht dat de integratie van vreemdelingen sterker wordt gestimuleerd.

Omdat integratie ook verplichtingen van de kant van vreemdelingen veronderstelt,

mogen naast het toekennen van rechten ook eisen aan hen gesteld worden. De

vreemdeling moet - in het kader van gezinshereniging of -vorming - zelf in het

onderhoud van over te komen gezinsleden kunnen voorzien, waardoor in principe

geen beroep op de openbare kas zal worden gedaan.

Naar aanleiding van het ISI-rapport liet de staatssecretaris van Justitie onderzoeken

of bij gezinshereniging en -vorming een onverkorte inkomenseis kan worden ge-

steld. Vooral moest worden bekeken hoe zo'n eis zich verhoudt tot geldende (inter-

nationale) rechtsbeginselen. Een eventueel te stellen inkomenseis moest voor zowel

Nederlanders als vreemdelingen gelden, zo staat in een brief van de staatssecretaris

van Justitie.7 In de brief staat dat het kabinet er niet voor voelt juist gezinsvorming

door secundaire migranten met een partner uit het land van herkomst te beperken,

Een maatregel die zich enkel op deze groep richt, was dus niet aan de orde.

Op basis van de rapportage is het kabinet verder nagegaan hoe het gezinshereni-

gingsbeleid gestroomlijnd kan worden opdat een effectieve toepassing hiervan be-

reikt kan worden, en op welke wijze aan het inkomensvereiste een reële betekenis

kan worden toegekend. Voorts zouden de mogelijkheden tot beperking van gezins-

vorming worden onderzocht. Bij deze zogenaamde herijking van het gezinshereni-

gings- en -vormingsbeleid zouden internationale verplichtingen, de rechtspositie

en de integratievan minderheden, de voortgaande Europese harmonisatie van het

toelatingsbeleid en uitgangspunten van het regeerakkoord betrokken worden (Rijks-

begroting, 1993, pp. 57-58).

het kader van gezinshereniging. Voor Turken bedraagt dat percentage 68%, voor Marokkanen 42%.

7 Deze brief is opgenomen in de reader 'Gezinshereniging' (1993).
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1.8 Aanleiding tot de beleidswijziging van 1993
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Tijdens de Algemene politieke en financiële beschouwingen' in 1992 gaf de toenmali-

ge minister-president een uiteenzetting over de hoofdlijnen van het gezinshereni-

gings- en -vormingsbeleid, zoals voorgestaan door het kabinet (Handelingen II, a,

pp. 9-482 e.v.). Een van de principes van dit beleid is volgens de minister-president

de eigen verantwoordelijkheid. Een persoon die iemand in het kader van gezins-

hereniging of -vorming uit het buitenland wil laten komen, heeft een financiële

verantwoordelijkheid.

Een andere principiële notie die door het kabinet gedragen wordt, is een zo veel

mogelijk gelijke behandeling van Nederlanders en niet-Nederlanders. Deze gelijke

behandeling zou bescherming moeten bieden tegen wat `selectief winkelen in rech-

ten' genoemd wordt en komt erop neer dat ook Nederlanders aan het inkomens-

vereiste moeten gaan voldoen (Handelingen II, a, p. 9-484).

Op 12 januari 1993 zonden de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnen-

landse Zaken een brief naar de Tweede Kamer, waarin nieuw beleid inzake gezins-

hereniging en -vorming werd voorgesteld. Dit beleid is mede gebaseerd op de door

de minister-president tijdens de algemene beschouwingen aangegeven hoofdlijnen

van het beleid. Als reden voor het nieuw geformuleerde beleid wordt een aantal

knelpunten in de toen bestaande uitvoeringspraktijk genoemd.

Vervolgens gaven de bewindslieden aan dat het beleid aan de norm van zowel helder-

heid en uitvoerbaarheid als zorgvuldigheid zou moeten voldoen. De wijzigingen die

werden voorgesteld, hebben tot doel de bestaande regels daadwerkelijk na te leven,

recht te doen aan de oorspronkelijke bedoeling van de regels en het risico van on-

eigenlijk gebruik te verminderen. Bij het te voeren gezinsherenigings- en -vormings-

beleid dienen volgens de bewindslieden als uitgangspunten te worden aangehouden:

- consequente uitvoering van de regels voor migratie;

- bevordering van de integratie;

- verbetering van de wetshandhaving en het tegengaan van misbruik;

- zoveel mogelijk gelijke behandeling van Nederlanders en hier rechtmatig

verblijvende niet-Nederlanders;

- eerbiediging van het recht op gezinsleven;

- het stimuleren van de eigen (financiële) verantwoordelijkheid;

- bewijslast bij betrokkene.

Vooral de toetsing van de inkomenseis en het al dan niet toepassen van het verwijt-

baarheidscriterium hebben tot discussie geleid. Alvorens in te gaan op de inhoud

van deze nieuwe regels, willen wij deze discussies kort behandelen.

1.9 De belangrijkste discussies

Naar aanleiding van de brief van de bewindslieden is een aantal malen in de Vaste

commissies voor Justitie en voor het Minderhedenbeleid gesproken over de voor-

stellen (op 22 juni en 8 september 1993). Daarnaast vond op 16 september nog een
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kort debat plaats in de Tweede Kamer. Ook maatschappelijke en belangenorganisa-

ties mengden zich in de discussie omtrent de nieuwe regels. Vooral het Nederlands

Centrum Buitenlanders (NCB) heeft in de periode na de introductie van de wijzi-

gingsvoorstellen nadrukkelijk van zich laten horen. Een aantal punten speelde in de

discussies een cruciale rol. Het betreft daarbij het in het bestaande systeem gehan-

teerde verwijtbaarheidscriterium, de uitvoering van de voorgestelde inkomenstoets

en de mogelijkheid om een beroep te doen op `klemmende redenen van humanitaire

aard', indien men niet aan het inkomensvereiste kan voldoen en toch in aanmerking

wenst te komen voor gezinshereniging of -vorming.

1.9.1 Het verwijtbaarheidscriterium

Onder het toen geldende beleid bestond er ook een bestaansmiddelenvereiste. Als

men niet aan dit vereiste voldeed, mocht door Nederlanders, houders van een ves-

tigingsvergunning, vluchtelingen en asielgerechtigden toch tot gezinshereniging of

-vorming worden overgegaan, indien het de verblijfgever niet kon worden verweten

dat hij niet aan het bestaansmiddelenvereiste voldeed. Voor andere groepen vreem-

delingen met een verblijfstitel werd de inkomenseis onverkort gesteld. In de brief

van 12 januari 1993 wijzen de bewindslieden erop dat het verwijtbaarheidscriterium

voor uitvoerende diensten moeilijk te toetsen blijkt te zijn en dat de hoofdregel van

een onverkorte inkomenseis in de praktijk een `lege huls' is geworden (Nota Minder-

hedenbeleid 1993, p. 3).

Tijdens de behandeling van de voorstellen bleken woordvoerders van diverse par-

tijen niet overtuigd van de noodzaak het verwijtbaarheidscriterium te vervangen

door een objectief criterium. De in de sociale zekerheid, vooral bij de uitvoering van

de Rijksgroepregeling Werkloze Werknemers (RWW), gehanteerde invulling van het

verwijtbaarheidscriterium zou immers ook in het kader van het gezinsherenigings-

en -vormingsbeleid kunnen worden gebruikt.

Het NCB ging verder in zijn kritiek. Volgens dit centrum zou de onverkorte inkomens-

eis voor houders van een verblijfsvergunning en die van een C-status (de groepen

waarvoor deze eis geldt), `keihard' en zonder enige uitzondering worden toegepast

(NCB, 1993c, p. 24). Voor die groepen waarvoor het verwijtbaarheidscriterium gold,

zou aansluiting moeten worden gezocht bij de uitvoering van de RWW. Volgens het

NCB zou de vreemdelingendienst bij het beoordelen van een aanvraag om gezins-

hereniging of -vorming af moeten gaan op de beslissing van de voor de uitvoering

van de RWW verantwoordelijke organen: de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) en

het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA).

Tijdens het mondelinge overleg van de Vaste commissies voor het Minderheden-

beleid en voor Justitie op 8 september 1993 antwoordde de staatssecretaris dat voor

de gezinshereniging en -vorming is gekozen voor een objectieve normstelling, daar

het begrip verwijtbaarheid uit de sociale zekerheid in dat kader niet goed toepasbaar

zou zijn. Bij de uitvoering van de sociale zekerheid zou dit begrip kunnen worden

ingepast in een flexibel systeem en kan een eventuele sanctie in tijd en hoogte varië-
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ren. Die mogelijkheid zou echter binnen het vreemdelingenbeleid niet bestaan; daar

kunnen aanvragen om gezinshereniging of -vorming alleen worden ingewilligd of

afgewezen (UCV, 1993a).

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is er geen (onderzoeks) materiaal overlegd

waaruit de ontoepasbaarheid van het verwijtbaarheidscriterium in de praktijk zou

blijken. Volgens een interview van het NCB met een leidinggevende ambtenaar van

de vreemdelingendienst in Utrecht zou dit criterium iets moeilijker te beoordelen

zijn dan het onverkorte inkomenscriterium, maar zou de beoordeling in de praktijk

wel meevallen (NCB, 1993c, p. 16).

In de interviewfase van het onderhavige onderzoek is nadrukkelijk ingegaan op de

toetsing van het verwijtbaarheidscriteriurín door vreemdelingendiensten (zie hoofd-

stuk 3).

1.9.2 Toetsing van het inkomen

In de voorstellen van de regering werd dus gekozen voor een 'objectieve normstel-

ling' bij de invulling van het inkomensvereiste. Ook deze invulling leidde tot een

aantal discussies. De heer Apostolou, Tweede Kamerlid voor de PvdA,'is bijvoorbeeld

van mening dat voor de houders van een vergunning tot verblijf de regels duidelijk

zijn: zij moeten voldoen aan de eis van inkomen uit arbeid, passende huisvesting en

het ontbreken van een strafblad. 'Voor de categorieën Nederlanders, vluchtelingen

en houders van een vergunning tot vestiging worden echter ingewikkelde en zeer

gedestilleerde regelingen voorgesteld, met bovendien nog bepaalde uitzonderingen

(...)' (UCV, 1993b, p. 3). In de ogen van de heer Rosenmóller (Groen Links) gaat het

zelfs om een ingewikkeld en wat hem betreft 'onuitvoerbaar systeem van objectieve

criteria (...), waar in de praktijk ook niemand aan zal kunnen voldoen' (Handelingen

II, b, p. 95-6941).

De regels, die een dag na de behandeling in de Tweede Kamer op 16 september 1993

in werking traden, staan beschreven in hoofdstuk 3. Hoe zij in de praktijk worden

toegepast, komt nadrukkelijk aan de orde in de hoofdstukken 4 en 5. In het kader

van de hier beschreven discussies die naar aanleiding van de voorgestelde wijzigin-

gen werden gevoerd, dient nog wel aandacht te worden besteed aan de 'klemmende

redenen van humanitaire aard', op grond waarvan eventueel een aanvraag voor ge-

zinshereniging of -vorming kan worden ingewilligd, indien niet aan het inkomens-

vereiste of aan een van de overige vereisten wordt voldaan.

1.9.3 Klemmende redenen van humanitaire aard

In een brief van de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse

Zaken, die op 30 juni 1993 aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt erop gewezen

dat indien niet aan alle vereisten wordt voldaan, in schrijnende gevallen een beroep

kan worden gedaan op humanitaire gronden (Kamerstukken II, 1993, p. 5). Deze

klemmende redenen van humanitaire aard die toch tot gezinshereniging of -vorming
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zouden kunnen leiden, ook indien niet aan het inkomensvereiste wordt voldaan, zijn

in het kader van dit onderzoek om twee redenen van belang. In de eerste plaats geldt

dat met de 'schrijnende gevallen' een uitzonderingscategorie wordt gecreëerd, die

naast de algemene en objectieve criteria in het onderzoek aandacht verdient. In de

tweede plaats verwoordden de bewindslieden bij de argumentatie voor de vorming

van deze uitzonderingscategorie een algemene regel, namelijk het feit dat 'elke be-

slissing over gezinshereniging of -vorming wordt genomen in het individuele geval'.

Binnen een onderzoek naar de uitvoering van de regels zal dus naast de algemene

uitvoering van de regels nadrukkelijk moeten worden gekeken naar de toepassing

van de regels op individuele gevallen.

In de brief van de bewindslieden worden onder schrijnende gevallen nadrukkelijk

die personen verstaan die ondanks herhaalde eigen inspanningen er toch niet in

zouden slagen een arbeidsplaats te vinden. Deze toezegging gebeurde na het monde-

linge overleg met de Vaste commissies voor Justitie en voor het Minderhedenbeleid

op 22 juni 1993. In het mondelinge overleg van 8 september 1993 stelde de staats-

secretaris van Justitie dat de beslissing over toelating op basis van 'klemmende rede-

nen van humanitaire aard' in individuele gevallen en afhankelijk van de persoonlijke

omstandigheden worden genomen; juist omwille van de flexibiliteit kan hiervan

geen sluitende invulling aan het begrip worden gegeven.

Een belangrijke wijziging van het nieuwe criterium klemmende redenen van huma-

nitaire aard ten opzichte van het oude verwijtbaarheidscriterium is volgens de staats-

secretaris het feit dat bewijslast onder het nieuwe beleid bij de verzoeker ligt. De

uiteindelijke beslissing omtrent het verzoek om toelating mag niet door de vreemde-

lingendienst worden genomen, maar behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van

het ministerie van Justitie.

Toelating tot Nederland om klemmende redenen van humanitaire aard is een

bekend verschijnsel in het Nederlandse toelatingsbeleid. Binnen het nieuwe gezins-

herenigings- en -vormingsbeleid zal deze uitzonderingscategorie echter opnieuw

gedefinieerd moeten worden. Juist dit feit maakt het overigens lastig om hierop

uitgebreid in te gaan in het onderhavige onderzoek. In de praktijk en in de recht-

spraak zal immers moeten blijken hoe aan dit begrip invulling wordt gegeven. Waar

mogelijk zal uiteraard worden ingegaan op vragen als hoe vaak en in welke gevallen

sprake is van toelating tot Nederland om klemmende redenen van humanitaire aard,

maar voor een feitelijke invulling van het begrip zal een specifiek onderzoek naar de

jurisprudentie op dit terrein nodig zijn.

.x:
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Opzet van het onderzoek

De regels met betrekking tot gezinshereniging en gezinsvorming zijn de afgelopen

jaren reeds enkele malen gewijzigd. Bij de discussies omtrent deze wijzigingen lijken

steeds dezelfde argumenten een rol te spelen:

- het restrictieve toelatingsbeleid, dat mede noodzakelijk wordt geacht in het

kader van het gevoerde integratiebeleid;

- het streven naar beperking van de immigratie, met tegelijkertijd de erkenning

van het recht op een gezinsleven;

- het streven naar duidelijke en heldere regels, met tegelijkertijd de erkenning

dat ieder geval van gezinshereniging of -vorming individueel getoetst moet

worden.
Bij het uitvoeren van een onderzoek naar de toetsing van regels omtrent gezinsher-

eniging en -vorming in het algemeen en die omtrent het bestaansmiddelenvereiste

in het bijzonder, mag deze terugkerende discussie niet buiten beschouwing worden

gelaten. Enerzijds kan worden nagegaan welke elementen van de regels als cruciaal

worden gekenmerkt, en waarop bij de feitelijke uitvoering van het onderzoek spe-

ciaal moet worden gelet. Anderzijds biedt het analyseren van de ontwikkelingen die

tot de wijziging van de regels in september 1993 hebben geleid, de mogelijkheid om

het onderzoek in een breder kader te plaatsen. Het feit dat een onderzoek naar de

uitvoering van zowel de oude als de nieuwe regels van belang werd geacht, pleit

ervoor om juist ook het veranderingsproces in het onderzoek te betrekken.

2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen

In dit onderzoek wordt dan ook van de volgende probleemstelling uitgegaan. Wat is

de achtergrond van de nieuwe regelgeving omtrent het vereiste van voldoende mid-

delen van bestaan bij gezinshereniging eng vorming van 17 september 1993, hoe is

deze regelgeving ingevoerd en hoe wordt zij uitgevoerd?

2.1.1 Verantwoording van de onderzoeksvragen

Uitgaande van de hierboven beschreven aanleiding tot het onderzoek en de centrale

probleemstelling, is een aantal onderzoeksvragen af te leiden. De eerste onderzoeks-

vraag heeft betrekking op de totstandkoming van de regels.

1 Wat was de aanleiding tot wijziging van de regelgeving met betrekking tot het

vereiste van het beschikken over voldoende middelen van bestaan?

Vervolgens is aandacht besteed aan de invoering van de nieuwe regels. De manier

waarop de regels zijn ingevoerd, kan een van de factoren zijn die de toepassing van

regelgeving beïnvloeden.
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2 Hoe heeft de invoering van de regelgeving bij de vreemdelingendiensten plaats-

gevonden?

Deze twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de invoering van de nieuwe

regels. Daarnaast is gekeken naar de toepassing van de nieuwe regelgeving. Hierop

hebben de overige onderzoeksvragen betrekking.

3 Hoe passen de vreemdelingendiensten de regelgeving toe bij het behandelen van

aanvragen om toelating in het kader van gezinshereniging en -vorming?

4 Zijn er onduidelijkheden en knelpunten bij de toepassing van de regelgeving en

zo ja, waaruit bestaan deze?

Het beantwoorden van deze vragen heeft geleid tot een beschrijving van de wijze

waarop de regelgeving momenteel wordt uitgevoerd en de problemen die ambtena-

ren tijdens deze uitvoering tegenkomen.

Om vast te kunnen stellen of de nieuwe regels daadwerkelijk tot een gewijzigde uit-

voeringsprocedure hebben geleid, is het noodzakelijk om de oude en de nieuwe

uitvoeringspraktijk met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt aandacht besteed aan

de wijze waarop de uitvoerende ambtenaren het nieuwe beleid beoordelen. Zij zijn

namelijk direct bij de uitvoering van zowel het nieuwe als het oude beleid betrokken

(geweest). Bij de vergelijking zal verder worden bekeken of het nieuwe beleid tot

meer duidelijkheid voor de ambtenaar heeft geleid, wat immers een van de doelstel-

lingen van het nieuwe beleid is.

5 Is de regelgeving omtrent het bestaansmiddelenvereiste in de ogen van de ambte-

naren die deze moeten toepassen, verduidelijkt?

6 Worden in de ogen van deze ambtenaren inhoudelijk andere beslissingen geno-

men ten gevolge van de wijzigingen in de regelgeving?

Ten slotte is aandacht besteed aan eventueel optredende verschillen in uitvoering

tussen de vreemdelingendiensten. Onderzocht is in hoeverre de nieuwe wetgeving

voldoet aan het streven naar een uniformere uitvoering. Door een analyse te maken

van de factoren die meespelen bij de besluitvorming van de ambtenaar, kan hierop

bij de voorlichting van deze ambtenaren en bij de ontwikkeling van nieuw beleid of

de aanpassing van oud beleid rekening worden gehouden. Dit heeft geleid tot de

volgende onderzoeksvragen.

7 Welke elementen zijn het meest van invloed op de beslissing van de ambtenaar?

8 Bestaat er verschil in de uitvoeringspraktijk tussen de vreemdelingendiensten?

9 Wat zijnde oorzaken van eventueel geconstateerde verschillen?

Voor het beantwoorden van de vragen is gekozen voor een combinatie van onder-

zoekmethoden: literatuurstudie, halfgestructureerde interviews, casusbeoordeling

en schriftelijke vragenlijsten. Deze methoden van onderzoek zijn gekoppeld aan

twee fasen. De literatuurstudie en de interviews zijn gebruikt om een antwoord te

kunnen geven op vragen omtrent de wijziging van de regelgeving en over de invoe-

ring van de nieuwe regels in de uitvoeringspraktijk. Daarnaast is de in deze fase

verzamelde informatie gebruikt ter voorbereiding van de tweede fase van het onder-

zoek: de uitvoering van de regels in de praktijk, waarbij gebruik is gemaakt van de

casusbeoordeling.
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2.2 Eerste fase van het onderzoek: wijziging en invoering van de regels

2.2.1 Literatuurstudie
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Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag is een literatuurstudie ver-

richt. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur over discussies die de afgelopen tien

jaar in de politiek hebben plaatsgevonden over het bestaansmiddelenvereiste, en

van parlementaire stukken, onderzoeksverslagen en publikaties van belangenorgani-

saties. Hierdoor kon inzicht gekregen worden in de argumenten die door de verschil-

lende partijen in de discussiê over gezinshereniging en -vorming naar voren zijn ge-

bracht. Deze kennis is gebruikt bij (de opzet van) het tweede deel van het onderzoek.

2.2.2 De interviews

In de eerste onderzoeksfase is bekeken op welke wijze de nieuwe regels bij de vreem-

delingendiensten zijn ingevoerd. Daarnaast is gekeken naar de manier waarop amb-

tenaren omgaan met het nieuwe beleid en naar de problemen die ze daarbij zijn

tegengekomen. Ten slotte is aandacht besteed aan de verschillen in de uitvoerings-

praktijk die de ambtenaren constateren tussen de oude en de nieuwe uitvoerings-

procedure.

Om hierin inzicht te krijgen zijn ambtenaren van een aantal vreemdelingendiensten

geïnterviewd, die op basis van hun functie geacht worden over de meeste deskundig-

heid op het gebied van gezinshereniging en -vorming te beschikken. Bij de grotere

diensten waren dit veelal de hoofden van de afdeling Toelating.8 Deze afdeling houdt

zich namelijk bezig met het behandelen van aanvragen om verblijfsvergunningen,

waaronder ook die om toelating in het kader van gezinshereniging en -vorming.

Indien bij een vreemdelingendienst geen (hoofd van de) afdeling Toelating bestaat,

is de persoon met de meeste kennis van zaken op dit terrein geïnterviewd.

Er is gebruik gemaakt van interviews omdat op deze manier het beste achterhaald

kan worden hoe de invoering van de nieuwe regelgeving is verlopen, waar eventuele

knelpunten bij de uitvoering te vinden zijn en wat in de ogen van de ambtenaren de

oorzaken van deze knelpunten zijn. Tijdens interviews is het (meer dan bij andere

methoden) mogelijk om nader in te gaan op de aangedragen problemen. Ook kun-

nen tijdens interviews nieuwe items naar voren komen die van belang zijn voor het

vervolg van het onderzoek.

In de interviews is niet alleen de uitvoering van de regelgeving, maar ook de invoe-

ring aan de orde gesteld. Om een goed beeld te krijgen van de invoering is het nood-

zakelijk om niet alleen te kijken naar de doelstellingen van de overheid, maar ook

naar de uiteindelijke invoering ervan in het veld.

8 De organisatie van vreemdelingendiensten kan verschillen. De hier gebruikte term is bedoeld als aandui-

ding van de functie: het leiding geven aan de afdeling die zich bezighoudt met de aanvragen voor gezins-

hereniging en -vorming.
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2.2.3 Uitvoering van de interviews
1
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Er is gewerkt met semi-gestructureerde interviews. De onderwerpen die tijdens de

interviews aan de orde zijn gekomen, zijn opgenomen in bijlage 2. Omdat alle inter-

views door twee onderzoeksmedewerkers zijn gehouden, bestond de mogelijkheid

van een functionele verdeling tijdens de interviews. Eén medewerker stelde de vra-

gen, terwijl de ander de antwoorden noteerde en bijhield of alle onderwerpen aan de

orde kwamen. De rollen van interviewer en van notulist zijn regelmatig afgewisseld.

Daarnaast zijn de interviews op band opgenomen. Dit had tot doel achteraf passages

terug te kunnen zoeken of eventuele onduidelijkheden tijdens het gesprek opnieuw

af te luisteren. De gegevens die tijdens deze gesprekken werden verkregen, zijn

geordend met behulp van het computerprogramma KWALITAN. Met dit programma is

het mogelijk overeenkomsten en verschillen in de verkregen antwoorden gemakke-

lijk zichtbaar te maken.

Voorafgaand aan de eigenlijke interviews is een proefinterview uitgevoerd om de

vragenlijst te testen. Dit heeft tot enkele kleine wijzigingen geleid.

Aan het eind van het gesprek is aan de respondenten gevraagd of zij bezwaar hadden

tegen medewerking van de vreemdelingendienst aan het tweede deel van het onder-

zoek, de casusbeoordeling.

2.3 De tweede fase: toepassing van de regels in de praktijk

In de tweede fase van het onderzoek is gewerkt met een onderzoekmethode die

casusbeoordeling wordt genoemd. Aan een aantal ambtenaren die zich feitelijk

bezighouden met de toepassing van de regels, is gevraagd om enkele fictieve aanvra-

gen om gezinsvorming of -hereniging te beoordelen.9 Met behulp van deze methode

wordt inzicht verkregen in de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming van

ambtenaren. Verder is onderzocht in hoeverre eerder geconstateerde knelpunten in

de regelgeving tot een verschillende beoordeling van gelijke gevallen leiden. Vragen

die hierbij aan de orde zijn gesteld, luiden: leidt onduidelijkheid in de regelgeving

tot verschillende beoordelingen bij verschillende diensten en in hoeverre spelen

ook andere factoren een rol bij eventueel geconstateerde verschillen?

Door gebruik te maken van casus is gepoogd de realiteit zo dicht mogelijk te bena-

deren. De waarde van de gegeven antwoorden wordt vergroot. De respondenten

geven immers geen antwoord op een vraag in een vragenlijst, maar een oordeel over

een aanvraag zoals die in de praktijk zou kunnen worden ingediend. Om deze reden

is de respondenten ook gevraagd aan te geven of een casus in hun ogen al dan niet

realistisch was.

9 Deze methode van onderzoek wordt relatief weinig gebruikt in (sociaal-wetenschappelijk) onderzoek. Om

die reden is het des te opmerkelijker dat tijdens de uitvoering van dit onderzoek een onderzoeksverslag

verscheen over de uitvoering van de partner- en middelentoets in de Algemene Bijstandswet, waarin ook

de casusbeoordeling als onderzoekmethode werd gebruikt (PES, 1993).
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Aan de respondenten - uitvoerende ambtenaren bij verschillende vreemdelingen-

diensten en ambtenaren van de IND - is een aantal casus voorgelegd. Zij hebben

deze beoordeeld en vervolgens aangegeven welke beslissing zij bij deze aanvragen

om gezinsvorming of -hereniging zouden nemen. Verder is gevraagd om de beslis-

sing te beargumenteren en aan te geven welke factoren binnen de casus meewogen

bij de beslissing. Ook is verzocht om aan te geven of bij toepassing van de oude

regelgeving een ander besluit zou zijn genomen. Hierdoor kan een aanvulling

worden gegeven op de antwoorden uit de interviews die van toepassing waren op de

zesde onderzoeksvraag (Worden er in de ogen van de ambtenaar ander beslissingen

genomen ten gevolge van de wijzigingen in de regelgeving?).

Het voorleggen van de casus aan ambtenaren van de IND heeft een aantal redenen:

ambtenaren van Justitie worden door ambtenaren van vreemdelingendiensten om

advies gevraagd als zij niet zelfstandig tot een oordeel kunnen komen, waardoor

beoordeling door ambtenaren van het ministerie tot de uitvoeringspraktijk behoort.

Daarnaast vindt besluitvorming door de ambtenaren van de IND plaats in gevallen

waarin een ambtenaar van de vreemdelingendienst niet kan of mag beslissen. Ten-

slotte is het voor het bewaken van de eenheid in uitvoering van beleid van belang na

te gaan of ambtenaren van het ministerie inhoudelijk anders over casus oordelen

dan ambtenaren van vreemdelingendiensten.

2.3.1 De vorm van de casus

De casus die de ambtenaren voorgelegd kregen, bestaan uit een aantal componen-

ten: een casusbeschrijving met een stamkaart, een beoordelingsformulier en een vra-

genlijst in twee delen. In de casusbeschrijving is informatie gegeven over de betrok-

kenen in de vorm van een tekst (zie bijlage 5). Hierin zijn ook elementen vermeld

die niet direct van belang zijn voor een strikte toetsing van de aanvraag, maar die

voor een ambtenaar wel van belang kunnen zijn bij het uiteindelijke besluit. Het gaat

daarbij bijvoorbeeld om een vermoeden van een schijnhuwelijk (casus 6). Dit soort

van gegevens is alleen in de beschrijving vermeld als dit (een onderdeel van) de te

toetsen variabele is.

De casus zijn samengesteld met behulp van de informatie die tijdens de interviews is

verkregen. Tevens is bij de ontwikkeling van de casus een aantal deskundigen betrok-

ken met specifieke kennis op inhoudelijk of methodologisch terrein. Verder is ge-

bruik gemaakt van dossiers van district Zuid-West van de IND en van de vreemdelin-

gendienst Haaglanden.

Voorafgaand aan de uiteindelijke verspreiding van de casus is eerst een pre-test bij

een vreemdelingendienst uitgevoerd om de casus te testen en een indruk te krijgen

van de totale hoeveelheid tijd die nodig is om de casus te beoordelen. De pre-test

heeft geleid tot kleine aanpassingen aan de casus en de bijbehorende vragenlijst.

Met behulp van de gegevens uit de pre-test over de tijdsinvestering per casus is het

uiteindelijke aantal casus per respondent vastgesteld.
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2.3.2 De variabelen in de casus
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In totaal zijn zeven casus geconstrueerd. Van vier van deze casus zijn twee versies

gemaakt. Deze versies zijn volstrekt identiek, maar verschillen op één, de te onder-

zoeken, variabele. Door een variabele binnen een casus te variëren is het mogelijk

om inzicht te verkrijgen in de invloed die deze variabele heeft op de beslissing van

de ambtenaar. Het voordeel van het toepassen van casusbeoordeling ten opzichte

van een vraag in een vragenlijst over de invloed van deze variabele is dat de respon-

dent niet op de hoogte is van het feit dat specifiek de invloed van deze variabele

wordt onderzocht. De variabele is namelijk verwerkt in een groter geheel (de casus-

beschrijving). Hierdoor wordt het risico van sociaal wenselijke antwoorden vermin-

derd. Tevens kan met deze methode van onderzoek worden achterhaald in hoeverre

bepaalde variabelen de beslissing van de respondent beïnvloeden zonder dat hij zich

hiervan bewust is. Bij gebruikmaking van een vragenlijst zouden deze variabelen

niet als invloedrijk naar voren komen.

Met behulp van de casus is inzicht verkregen in de mate waarin bepaalde regels lei-

den tot daadwerkelijke problemen bij de uitvoering. Bij de drie casus met één versie

was het niet zinvol om een tweede versie te construeren. Bij één van deze casus is
gepoogd vast te stellen welke inkomsten of posten worden meegerekend bij het

bepalen van het inkomen (casus 1); bij twee andere casus (casus 4 en 7) was de vraag

of ambtenaren de regel op zich beoordelen of hem interpreteren in het kader van de

doelstellingen van de regels.

2.3.3 De verspreiding van de casus

Iedere respondent heeft twee casus beoordeeld. Casus 1 diende door allen te worden

beoordeeld. Een beoordeling van een casus door alle respondenten maakt het moge-

lijk om kwantitatieve uitspraken over de beoordeling van deze casus te kunnen doen.

Eventuele verschillen in beoordeling tussen vreemdelingendiensten of tussen vreem-

delingendiensten enerzijds en de IND anderzijds, zijn alleen op te sporen indien een

relatief groot aantal dezelfde casus heeft beoordeeld. De respondenten hebben bij

het maken van deze casus geen overleg mogen voeren. Wel konden zij aangeven of

zij bij een reële aanvraag wel overleg zouden hebben gevoerd. Bij een aantal vreem-

delingendiensten worden de adviezen en besluiten nog een keer door een leiding-

gevende nagekeken. Bij deze diensten heeft de leidinggevende ook casus 1 ter beoor-

deling voorgelegd gekregen.

Bij het beoordelen van de tweede casus kreeg iedere respondent één casus, gekozen

uit een serie van zes (casusnummers 2 t/m 7). Bij iedere vreemdelingendienst is

altijd maar één exemplaar van een (versie van een) casus uitgezet.

Ter illustratie een voorbeeld. Bij een vreemdelingendienst waar drie personen aan-

vragen om gezinshereniging en -vorming behandelen en waar een leidinggevende de

adviezen controleert, werden in totaal zeven casus uitgezet, één voor de leiding-

gevende en twee voor iedere medewerker. De leidinggevende krijgt casusnummer 1
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met een speciaal voor de leidinggevende gecreëerde vragenlijst. De drie medewer-

kers krijgen ieder casusnummer 1 en daarnaast één van de nummers 2 tot en met 7.

Iedere medewerker kreeg daarbij een ander nummer. De volgorde waarin de casus

aan de respondent werden aangeboden, was dusdanig gevarieerd dat er een goede

verspreiding van verschillende varianten van de casus over vreemdelingendiensten

van verschillende omvang plaatsvindt.10

De medewerkers van de IND hebben dezelfde casus beoordeeld als de medewerkers

van de vreemdelingendiensten, met een aangepaste vragenlijst. Er is gestreefd naar

een spreiding van de respondenten over de verschillende units.11

In totaal zijn 181 casus uitgezet bij 94 respondenten, 48 bij de IND en 133 bij de

vreemdelingendiensten. Bij de vreemdelingendiensten zijn 70 casusnummers 1 uit-

gezet, waarvan zeven met een vragenlijst voor een leidinggevende. Verder zijn 63

casusnummers 2 tot en met 7 uitgezet. Bij de IND is 24 maal casusnummer 1 uitgezet

en in totaal 24 maal de casusnummers 2 tot en met 7.

2.3.4 Het beoordelingsformulier

Na het beoordelen van de casus is de respondenten gevraagd of hij een dergelijke

aanvraag al dan niet zouden inwilligen als de respondent in de praktijk met een der-

gelijk geval geconfronteerd zou worden. Tevens is een motivering voor de beslissing

gevraagd.

Normaal gesproken kan een ambtenaar bij de vreemdelingendienst er ook toe over-

gaan om geen beslissing te nemen, maar de zaak aan de IND voor te leggen. Bij het

beoordelen van de casus is de respondenten gevraagd om altijd een positief dan wel

negatief besluit te nemen. Door de respondent hiertoe te dwingen kan bekeken

worden of er verschillen zijn tussen de besluiten van de vreemdelingendienst en die

van de IND. Zo wordt voorkomen dat de respondent `de weg van de minste weer-

stand' kiest door de casus bij iedere twijfel onmiddellijk door te schuiven naar de

IND, ook in gevallen waarin dit in werkelijkheid niet gedaan was. Er is wel gevraagd

of in de werkelijkheid over dit geval ook zelf een besluit zou zijn genomen of dat de

zaak dan wel was doorgestuurd naar de IND. In de vragenlijst voor de IND komen

deze laatste vragen niet voor, omdat zij hier irrelevant zijn.

2.3.5 De vragenlijst

De vragenlijst is erop gericht factoren te achterhalen die van invloed zijn op de wijze

waarop de ambtenaren de casus beantwoordden. Met behulp van deze gegevens is

bekeken of verschillen in beslissingen voortkomen uit onduidelijkheden in de regel-

geving of dat (ook) sprake is van andere factoren die de beslissing beïnvloeden.

10 In verband met de privacy van de respondenten is de precieze verspreiding van (de verschillende versies

van) de casus niet in dit rapport opgenomen.

11 Bij de IND districtskantoren wordt gewerkt met units. Iedere unit bestrijkt één of meer politieregio's.
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De vragenlijst is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel is direct na het beoordelen

van de casus ingevuld en het tweede deel nadat de beoordeling van de casus en het

eerste deel van de lijst bij het hoofd van de afdeling toelating waren ingeleverd.12

De scheiding in tijd tussen het maken van de casus en het invullen van de vragenlijst

heeft twee doelstellingen. Enerzijds wordt hiermee voorkomen dat de respondent in

een keer een grote hoeveelheid tijd moet besteden aan het onderzoek - wat kan lei-

den tot onduidelijke of niet-ingevulde antwoorden - en anderzijds wordt voorkomen

dat de respondenten van tevoren het tweede deel van de vragenlijst inkijken, waar-

door de oplossing van de casus beïnvloed kan worden.

Een nadeel kan non-respons vormen. Een goede analyse van de gegevens is alleen

mogelijk als zowel de casus als beide delen van de vragenlijst beschikbaar zijn. Door

de casus en de vragenlijsten zoveel mogelijk via de hoofden van de afdeling Toelating

te verspreiden, is gepoogd de non-respons zo klein mogelijk te houden.

In de vragenlijst zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen.

- Is de casus realistisch in de ogen van de respondent?

- Is voor deze casus nog overleg gevoerd met andere personen of instanties?

- Zou normaal gesproken overleg zijn gevoerd met anderen?

- Zou normaal gesproken nog nadere informatie zijn ingewonnen of zouden ande-

re handelingen zijn verricht (bijvoorbeeld afdeling Toezicht om een extra onder-

zoek vragen)?

- Hoe zou de beslissing zijn uitgevallen bij de toepassing van de regels van voor

17 september 1993?

- Welke factoren hebben een rol gespeeld bij het bepalen van het advies?

Om inzicht te krijgen in de factoren die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van

het advies, is de respondenten gevraagd uit een lijst van mogelijk relevante factoren

de vijf meest belangrijke te kiezen en deze in volgorde van belangrijkheid te noteren.

2.4 Tekortkomingen van dossieronderzoek

Bij onderzoek naar gezinshereniging en -vorming is in het verleden vaak gebruik

gemaakt van dossieronderzoek (Aalberts, 1985; Naborn, 1992). Voor de beantwoor-

ding van de onderzoeksvragen is bij dit onderzoek besloten geen dossieranalyse uit

te voeren. Voor het verkrijgen van een beeld van de praktische toepassing van het be-

leid lijkt het dossieronderzoek in eerste instantie een goede methode. Deze methode

heeft echter een aantal nadelen. Het voornaamste probleem is dat de dossiers van de

vreemdelingendiensten vaak onvolledig zijn. Dit is overigens lang niet altijd het ge-

volg van onzorgvuldigheid van de betrokken ambtenaren. Vaak worden verouderde

gegevens overschreven door meer recente. Hierdoor kan bijvoorbeeld de oorspronke-

lijke grond worden overschreven door het gegeven dat de betrokken vreemdeling

12 De casus zijn in een aantal gevallen door een andere persoon dan het hoofd afdeling Toelating verspreid.

Dit was afhankelijk van de organisatiestructuur vande vreemdelingendienst. De verspreiding over de

verschillende units binnen een regio van de IND is bij iedere regio door een IND-medewerker gebeurd.
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een vestigingsvergunning heeft. In die gevallen is de oorspronkelijke grond voor toe-

lating niet meer uit het dossier op te maken. In de meeste gevallen zijn in de dossiers

ook alleen die gegevens opgenomen die voor de op dat moment te nemen beslissing

van belang zijn. Bos en De Jong (1987) hebben deze onvolledigheid van de dossiers

in 1983 zelfs tot onderwerp van studie gemaakt); zij constateerden dat 45% van de

dossiers incompleet was. Ook Naborn wordt in haar onderzoek met dit probleem ge-

confronteerd. Zij treft in 41% van de door haar onderzochte dossiers geen informatie

over het inkomen van de verblijfgever aan (Naborn, 1992, p. 35). Door deze onvolle-

digheid kan geen betrouwbaar beeld verkregen worden van de factoren die bij een

beslissing een rol spelen. Ook is het bij dossieranalyse niet goed mogelijk om de

oude en de nieuwe situatie te vergelijken. Het is erg moeilijk om identieke gevallen

te vinden van voor en na de wijziging van de regelgeving. Als dit lukt, is het de vraag

of de dossiers van beide gevallen volledig zijn en als dit ook het geval is, komt de

vraag of de wijziging van de regelgeving wel invloed op deze gevallen heeft gehad.

Dit alles maakt deze methode voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen dan

ook niet geschikt.

2.5 Keuze van de gemeenten

Bij de keuze van de gemeenten is er in eerste plaats naar gestreefd het onderzoek te

laten aansluiten op het onderzoek van Naborn over gezinshereniging. Om de repre-

sentativiteit van de onderzochte vreemdelingendiensten te vergroten is daarnaast

een aantal gemeenten toegevoegd.13 Hierbij is geselecteerd op twee variabelen: het

percentage vreemdelingen in de gemeente en het aantal inwoners in de gemeente.

Bij de vaststelling van het percentage vreemdelingen in de gemeente wordt uitslui-

tend gekeken naar de vreemdelingen die niet de nationaliteit hebben van een van de

landen van de Europese Unie (EU). Voor die personen geldt geen inkomenseis waar-

door het niet zinvol is om hen bij het onderzoek te betrekken.

Naborn wijst erop dat 34% van de gezinshereniging en -vorming plaatsvindt met een

Nederlander (Naborn, 1992). Vreemdelingendiensten in plaatsen met weinig vreem-

delingen zullen dus verhoudingsgewijs meer te maken krijgen met aanvragen waar-

bij de verblijfgever de Nederlandse nationaliteit` heeft. Door te variëren op het aantal

vreemdelingen in een gemeente kan dus het effect van het veranderen van de samen-

stelling van de groep van aanvragers bekeken worden. Tevens zal de grootte van de

vreemdelingenpopulatie binnen de gemeente invloed hebben op de organisatie van

de vreemdelingendienst. Er is naar gestreefd om vooral de gemeenten met een zeke-

re afwijking van het gemiddelde aantal vreemdelingen in een Nederlandse gemeente

te nemen. Hiervoor is een grens genomen van plus en min 1% van het percentage

vreemdelingen (die niet de nationaliteit van een EU-land hebben) ten opzichte van

13 In dit onderzoek vormende vreemdelingendiensten object van onderzoek. Dat betekent dat een groter

aantal vreemdelingendiensten in het onderzoek moeten worden betrokken om van een representatieve

steekproef te kunnen spreken.
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de totale bevolking. Dit percentage bedraagt 6,6%. Gemeenten met meer dan 7,6%

of minder dan 5,6% vreemdelingen komen dus voor de steekproef in aanmerking.

Bij het bepalen van het percentage vreemdelingen is gebruik gemaakt van gegevens

van het CBS (zie bijlage 3).

Voor de uiteindelijke selectie zijn de gemeenten in vier categorieën ingedeeld: grote,

middelgrote, kleinere en zeer kleine gemeenten. Gezinshereniging en -vorming spe-

len zich absoluut gezien voornamelijk af in de grote en middelgrote gemeenten. Uit

deze groep zijn daarom tien gemeenten geselecteerd: de vier grote steden, drie mid-

delgrote gemeenten (tussen de 100.000 en de 200.000 inwoners) met `veel' vreemde-

lingen en drie middelgrote gemeenten met `weinig' vreemdelingen. Verder is bij de

vreemdelingendiensten van een beperkt aantal kleinere gemeenten (tussen de

40.000 en de 100.000) een interview gehouden, vier in het totaal. Ten slotte zijn res-

pondenten in tien zeer kleine gemeenten (minder dan 40.000 inwoners) telefonisch

geïnterviewd. Bij de selectie van de gemeenten is verder gekeken naar een geografi-

sche spreiding en een evenwichtige verdeling over de districten van de IND. In de

onderzochte gemeenten woont 57% van de personen in Nederland met een andere

nationaliteit en 46% van degenen die in een ander land geboren zijn (CBS, 1993a).

Combinatie van deze selectiecriteria heeft uiteindelijk tot de volgende keuze geleid.

- Grote gemeenten, veel vreemdelingen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

Utrecht.

- Middelgrote gemeenten, veel vreemdelingen: Eindhoven, Nijmegen en Zaanstad.

De in deze twee categorieën opgenomen gemeenten komen (op Rotterdam na) over-

een met de door Naborn onderzochte gemeenten.

- Middelgrote gemeenten, weinig vreemdelingen: Apeldoorn, Tilburg en Zoeter-

meer.

- Kleinere gemeenten, veel vreemdelingen: Lelystad, Bergen op Zoom.

- Kleinere gemeenten, weinig vreemdelingen: Katwijk, Hoogeveen.

- Zeer kleine gemeenten: Aalten, Anloo, Bennebroek, Bolsward, Coevorden, Den

Ham, Dongeradeel, Enkhuizen, Goirle, Helden.

2.6 Het onderzochte veld

Bij de uitvoering van het gezinsvormings- en -herenigingsbeleid spelen twee organi-

saties een rol, namelijk de vreemdelingendiensten en de IND. Deze twee organisaties

voeren het beleid uit. Een aanvraag om gezinsvorming of -hereniging wordt inge-

diend bij de vreemdelingendienst. Deze dienst beslist in een aantal gevallen zelf over

de aanvraag en moet in sommige gevallen de beslissing aan de IND overlaten. De

vreemdelingendienst verzamelt dan de benodigde gegevens en de IND neemt de

uiteindelijke beslissing. Tot voor kort was een rol toebedeeld aan de gemeente-

secretarieën en de rijkspolitie. De gemeentesecretarieën behandelden veelal de

aanvragen in gemeenten zonder gemeentepolitie. In sommige gevallen werd deze

taak door de rijkspolitie vervuld.
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Tot 1 april 1994 was de politie onderverdeeld in rijks- en gemeentepolitie. De vreem-

delingendienst maakte deel uit van de gemeentepolitie.14 In de gebieden waar de

rijkspolitie actief was, waren de taken met betrekking tot vreemdelingen meestal ver-

deeld tussen politie en gemeente. De politie hield toezicht op de vreemdelingen en

de gemeente verzorgde via de gemeentesecretarie de toelating. In sommige gevallen

was de rijkspolitie verantwoordelijk voor zowel de toelating van als het toezicht op

de vreemdelingen. Het ging hierbij in 1982 om ongeveer 16% van de kleine gemeen-

ten (Brand-Kooien en Zoete, 1982); dit percentage is in de daarop volgende jaren toe-

genomen.

Per 1 april 1994 is de nieuwe Politiewet in werking getreden, die geleid heeft tot een

grote reorganisatie van het politie-apparaat. De korpsen van de gemeente- en de

rijkspolitie zijn opgeheven. Hiervoor in de plaats zijn 25 regiokorpsen gekomen en

één Korps Landelijke Politiediensten. De organisatiestructuur van de korpsen is per

regio bepaald. Dit zorgt ervoor dat de vreemdelingendiensten bij de verschillende

korpsen op verschillende niveaus te vinden zijn. In sommige gevallen is er een

vreemdelingendienst voor de gehele regio; andere regio's hebben bij ieder district

een eigen vreemdelingendienst ondergebracht. Een enkel korps heeft een vreemde-

lingendienst voor een aantal districten binnen de regio. Verder kan nog sprake zijn

van vreemdelingendiensten per district, maar met één centrale aansturing voor de

hele regio. De nieuwe organisatiestructuur is per 1 april officieel van kracht gewor-

den, maar is bij veel korpsen al vanaf 1 januari 1994 in werking getreden. Hierdoor

waren ten tijde van het onderzoek veel vreemdelingendiensten net gereorganiseerd

of samengevoegd.

Bij de interne organisatiestructuur van de vreemdelingendiensten is er verschil tus-

sen de grote en de kleine diensten. Bij de grote diensten zijn er veelal twee afdelin-

gen, de afdeling Toezicht en de afdeling Toelating. 's De afdeling Toelating behandelt

aanvragen voor verblijfsvergunningen. Hier wordt ook getoetst of de verblijfgever

aan de voorwaarden voor een bepaald verblijfsdocument voldoet. Dit is dan de af-

deling die aanvragen om gezinsvorming en -hereniging behandelt.

De afdeling Toezicht houdt zich bezig met het opsporen van illegaal in Nederland

verblijvende vreemdelingen en ziet toe op de gedragingen van legaal in Nederland

verblijvende vreemdelingen. Bij kleinere diensten is deze opsplitsing in twee afdelin-

gen niet aanwezig. De medewerkers van deze diensten houden zich bezig met zowel

toelating als toezicht.

Het personeel van de vreemdelingendienst kan zowel administratief als executief

ambtenaar zijn. Dit verschilt per dienst. Een gedeelte van de administratieve ambte-

naren heeft een opsporingsbevoegdheid. Bij ambtenaren die zich bezighouden met

14 In enkele gemeenten wordt de vreemdelingendienst vreemdelingenpolitie of afdeling Vreemdelingen-

zaken genoemd.

15 De afdeling Toelating wordt bij sommige vreemdelingendiensten de afdeling Verblijfsregeling genoemd.
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toelating, komt vrijwel geen specialisatie voor. Normaal gesproken nemen alle amb-

tenaren alle soorten van aanvragen in behandeling. Slechts bij een paar grote dien-

sten is er sprake van enige specialisatie. Hier wordt bijvoorbeeld door een aantal

medewerkers alleen de verstrekking van visa voor korte perioden afgehandeld. Bij

een aantal vreemdelingendiensten zijn ook marchaussee's werkzaam die zich in eer-

ste instantie met toezicht bezighouden en bij een aantal diensten ook met toelating.

2.6.2 De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Tot 1 januari 1994 was de behandeling van aanvragen om verblijfsvergunningen on-

dergebracht bij de directie Vreemdelingenzaken (DVZ) van het ministerie van Justitie.

Per 1 januari 1994 is DVZ omgevormd tot de IND. De IND is belast met het ontwikke-

len van beleid op het gebied van immigratie en naturalisatie en de uitvoering ervan

op ministerieel niveau. Tevens is bij de IND de visadienst (een onderdeel van het

ministerie van Buitenlandse Zaken) ondergebracht. Deze dienst behandelt de aan-

vragen om een visum voor kort verblijf en beoordeelt de aanvragen om verlenging

van visa. Verder worden hier de aanvragen om een machtiging tot verlopig verblijf

(MVV) behandeld.
Binnen de IND-structuur bestaan vier regionale districten. De hoofdkantoren van de

districten zijn gevestigd in de districten zelf. Ieder district regelt de aanvragen en

beroepsprocedures voor het eigen gebied. Verder is men belast met het houden van

toezicht op de vreemdelingendiensten. De districtskantoren van de IND functione-

ren ook als vraagbaak voor de vreemdelingendiensten.

2.6.3 Verdeling bevoegdheden vreemdelingendiensten en IND

Bij het behandelen van aanvragen om een MW en een vergunning tot verblijf (VTV) is

sprake van een verdeling van de bevoegdheden tussen de IND en de vreemdelingen-

dienst. Bij een aanvraag om een MW beslist de visadienst (in de praktijk wordt deze

beslissing genomen door een ambtenaar van de IND). Het oordeel van de visadienst

wordt gebaseerd op informatie uit het advies van de vreemdelingendienst (officieel

het advies van de korpschef, voorheen het hoofd van plaatselijke politie) is opgeno-

men. De vreemdelingendienst kan drie adviezen afgeven: 16

- een positief advies, dat altijd zelfstandig kan worden gegeven;

- een negatief advies, dat niet gegeven kan worden bij aanvragen waarbij de ver-

blijfgever een Nederlander, een als vluchteling erkende vreemdeling of een

houder van een vergunning tot vestiging is;

- een open advies, dat altijd zelfstandig gegeven kan worden.

De open adviezen worden door de vreemdelingendienst gegeven als ze geen negatief

advies mogen geven, bijvoorbeeld als de verblijfgever een Nederlander is of als de

16 Vreemdelingencirculaire(1994)A415.
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vreemdelingendienst geen beslissing wil nemen over de aanvraag. Dit kan het geval

zijn als er sprake is van complicerende factoren. Bij open adviezen neemt de IND het

uiteindelijke besluit.

Als een aanvraag om een VTV wordt ingediend, is de verdeling van de bevoegdheden

ongeveer gelijk aan die bij MW-aanvragen. De vreemdelingendienst is in alle geval-

len bevoegd om zonder overleg met de IND een positief besluit te nemen en de VTV

te verstrekken. Ook hier mag de vreemdelingendienst zelfstandig een negatief be-

sluit nemen, tenzij de verblijfgever een Nederlander, een als vluchteling toegelaten

vreemdeling of een houder van een vergunning tot vestiging is. Indien de verblijf-

gever tot een van deze groepen behoort, moet de vreemdelingendienst de aanvraag

voorleggen aan de IND. In andere gevallen mag een aanvraag aan de IND worden

voorgelegd.

2.6.4 De gemeentesecretarieën

Tot de invoering van de nieuwe politiewet op 1 april 1994 werd bij kleine gemeenten

de vreemdelingenadministratie in veel gevallen door de gemeentesecretarie gedaan.

Dit waren de gemeenten die onder de rijkspolitie vielen. De toelating werd dan door

de afdeling Bevolking behandeld. Bij deze kleine gemeenten was meestal sprake van

een relatief kleine vreemdelingenpopulatie. Tezamen met het kleine aantal inwoners

van de gemeenten leidde dit ertoe dat bij deze gemeentesecretarieën vaak één per-

soon part-time met vreemdelingenzaken belast was.
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Personen die naar Nederland willen komen, vragen een VTV aan. In veel gevallen

moet deze worden voorafgegaan door een aanvraag om een MW. Een VTV geeft de

bezitter het recht om in Nederland te wonen en is geldig voor één jaar. Daarna moet

deze verlengd worden. Na vijf jaar kan een vergunning tot vestiging worden aange-

vraagd. Dit is een permanente verblijfsvergunning die slechts in (zeer) uitzonderlijke

situaties wordt ingetrokken (Vreemdelingencirculaire, 1994, A4/7.7; Vreemdelingen-

wet artikel 13, derde lid).

Zowel de verblijfvrager als de verblijfgever moet aan een aantal voorwaarden vol-

doen.17 Gezinshereniging of -vorming met als au pair toegelaten vreemdelingen is

niet toegestaan (Vreemdelingencirculaire, 1994, B13/7). De verblijfvrager moet een

geldig huwelijk of een vaste relatie hebben met de verblijfgever. Verder mag de ver-

blijfvrager geen gevaar vormen voor de openbare rust, de openbare orde of de natio-

nale veiligheid.18 De verblijfgever moet over voldoende woonruimte beschikken,19

met de verblijfvrager samenwonen of direct gaan samenwonen als de verblijfvrager

naar Nederland komt. Voor gezinsvorming geldt daarnaast dat beide partners min-

stens 18 jaar oud moeten zijn. Voor gezinsvorming geldt hiernaast een wachttermijn,

terwijl voor gezinshereniging juist een 'omgekeerde' wachttermijn geldt. Ten slotte

geldt voor zowel gezinshereniging als -vorming dat men over voldoende middelen

van bestaan moet beschikken (het bestaansmiddelenvereiste).

Als de verblijfvrager in Nederland aankomt, moet een tuberculose-onderzoek wor-

den uitgevoerd en een ziektekostenverzekering worden afgesloten,20 tenzij de hij /zij

al verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet. Als de verblijfgever en de verblijfvrager

ongehuwd zijn, moet de verblijfgever zich garant stellen voor kosten die de staat en

openbare lichamen eventueel moeten maken in verband met het verblijf en de

eventuele terugkeer van de partner (Vreemdelingencirculaire, 1994, B1 /3).

17 Voor een aantal categorieën verblijfgevers gelden aparte regels, namelijk voor: 'EG- en EER-onderdanen

(behorende tot de in art. 94 Vb omschreven categorieën), diplomatieke ambtenaren en andere geprivile-

geerden, niet-geprivilegeerde NAVO-militairen of -burgerpersoneel, Surinaamse onderdanen, vreemdelin-

gen op Nederlandse schepen en boorplatformen of in het internationale wegtransport, voor studie toege-

laten vreemdelingen en als vluchteling toegelaten vreemdelingen' (Vreemdelingencirculaire, 1994, B 1110).

18 Hierop worden in sommige gevallen uitzonderingen gemaakt als de verblijfgever tot een van de volgende

categorieën behoort: Nederlanders, als vluchteling toegelaten vreemdelingen en houders van een vergun-

ning tot verblijf als asielgerechtigde (Vreemdelingencirculaire, 1994, B1 / 1.2.5); voor openbare rust, open-

bare orde of de nationale veiligheid zie Vreemdelingencirculaire, 1994, A4/4.3).

19 De huisvestingseis geldt niet voor Nederlanders, als vluchteling toegelaten vreemdelingen en houders van

een vergunning tot verblijf als asielgerechtigde (Vreemdelingencirculaire, 1994, B 111.2.4).

20 Het tuberculose-onderzoek hoeft niet ondergaan te worden door onderdanen van de EU en van Australië,

Canada, Finland, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, de Verenigde

Staten van Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland (Vreemdelingencirculaire, 1994, A4/4.3.3).
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Als een aanvraag op andere gronden dreigt te worden afgewezen, moet zij worden

getoetst aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de

Fundamentele vrijheden (EVRM). Dit artikel geeft waarborgen voor het recht op

gezinsleven en geeft ook de beperkingen van dit recht aan. Bij de beantwoording van

de vraag of een beslissing in overeenstemming is met artikel 8 EVRM, spelen de vol-

gende vragen een rol (Vreemdelingencirculaire, 1994, B11.1).

- Is er sprake van een familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM?

- Levert het niet-toestaan van het verblijf aan die vreemdeling een inmenging op

in het recht op eerbiediging van het familie- of gezinsleven van betrokkenen?

- Is deze inmenging gerechtvaardigd op grond van artikel 8, tweede lid, EVRM?

3.1 MVV en VTV

Iedere vreemdeling die langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven, heeft

daarvoor een vergunning nodig. In de meeste gevallen dient vanuit het buitenland

MW te worden aangevraagd. De MW is een visum, dat door een Nederlandse diplo-

matieke of consulaire vertegenwoordiging kan worden afgegeven na een machtiging

door de Visadienst. Als een MVV wordt aangevraagd, wordt gekeken of de aanvrager

aan alle voorwaarden die aan een vergunning tot verblijf worden gesteld, voldoet. Zo

ja, dan wordt de MVV verstrekt en kan de vreemdeling naar Nederland komen. In

Nederland kan vervolgens een VTV worden aangevraagd, die wordt verstrekt als de

vreemdeling nog steeds aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet (Vreemdelin-

gencirculaire, 1994, A415.1 en A4/5.3).

Onderdanen van een aantal landen zijn van het MVV-vereiste vrijgesteld. Deze lan-

den zijn: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,

Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland, IJsland, Zweden, Monaco, de Verenigde Staten van

Amerika, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein), Canada, Australië, Japan en

Nieuw-Zeeland (Vreemdelingencirculaire, 1994, A415.2). De volgende groepen kun-

nen in Nederland eveneens een VTV aanvragen zonder over een MVV te beschikken

(Vreemdelingencirculaire, 1994, A415.3).

- vreemdelingen die een aanvraag om toelating als vluchteling hebben ingediend;

- gezinsleden van toegelaten vluchtelingen, afkomstig uit het land van herkomst,

die in aanmerking komen voor toelating in het kader van gezinshereniging;

- vreemdelingen die zich in een zodanige acute humanitaire noodsituatie

bevinden dat medische behandeling onverwijld noodzakelijk is;

- vreemdelingen die een tijdige aanvraag om voortgezet verblijf indienen.

3.2 Wachttermijnen

Zoals in hoofdstuk 1 is gesteld, is bij het nieuwe beleid nadrukkelijk onderscheid

gemaakt tussen gezinshereniging en gezinsvorming. Dit onderscheid is niet alleen

analytisch, maar heeft ook te maken met de vereisten die aan gezinshereniging of
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-vorming worden gesteld. Voor gezinshereniging geldt dat een aanvraag binnen drie

jaar nadat aan alle vereisten is voldaan, moet worden ingediend. In de circulaire

staat niet aangegeven op welk tijdstip deze 'omgekeerde wachttermijn' ingaat en of

deze regeling eventueel een terugwerkende kracht heeft. In 'IND-info' (januari 1994)

wordt echter aangegeven dat de regeling geen terugwerkende kracht heeft en der-

halve per 17 september 1993 is ingegaan. Voor gezinsvorming bestaat een wachtter-

mijn. Een vreemdeling die zelf in het kader van gezinshereniging is toegelaten, dient

drie jaar legaal in Nederland te hebben verbleven, alvorens een partner uit het bui-

tenland te laten komen. Deze termijn geldt alleen voor personen die na 17 septem-

ber 1993 tot Nederland zijn toegelaten (Vreemdelingencirculaire, 1994, B1 /1.1.2.1).

3.3 Voldoende middelen van bestaan

Het bestaansmiddelenvereiste vormt het voornaamste onderwerp van deze studie.

In principe moet iedere verblijfgever die een verblijfvrager naar Nederland wil laten

komen, hieraan voldoen (Vreemdelingencirculaire, 1994, B1/1.2.3 en B4/4.2). Een

verblijfgever beschikt over voldoende middelen van bestaan als het inkomen mini-

maal gelijk is aan de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden. Dit bedrag

wordt ieder half jaar opnieuw vastgesteld en bedroeg op 1 januari 1994 f 1771,54. Dit

inkomen wordt aangemerkt als voldoende middelen van bestaan als de verblijfgever

het verkrijgt door te werken (in loondienst of als zelfstandige) of door aanspraak te

maken op een inkomensvervangende uitkering waarvoor premie is betaald. Door er

voor te zorgen dat iedere verblijfgever een inkomen heeft dat minimaal even hoog is

als de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden, wordt voorkomen dat de

verblijfvrager bij aankomst in Nederland een beroep zal doen op de openbare kas

door een (aanvullende) bijstandsuitkering aan te vragen.

3.4 De duurzaamheid van het inkomen

Inkomen wordt als duurzaam beschouwd als de verblijfgever hier nog voor minimaal

een jaar over kan beschikken. Een uitkering krachtens de WW wordt als duurzaam

beschouwd bij een uitkeringsduur van nog ten minste drie jaar. 'IND-info' (januari

1994) geeft verder aan dat tijdelijk werk als duurzaam kan worden aangemerkt als de

verblijfgever 'reeds enkele jaren aansluitend op tijdelijke arbeidscontracten van 6

maanden of langer heeft gewerkt en op het moment van de beslissing op de aan-

vraag nog uitzicht heeft op tijdelijk werk van 6 maanden of langer'. Er wordt echter

geen uitleg gegeven van het begrip 'reeds enkele jaren'.

3.5 De begunstigde groepen

Voor verblijfgevers met een VTV en voor toelating in het kader van niet-huwelijkse

relaties wordt het bestaansmiddelenvereiste zonder uitzonderingen toegepast. Voor

andere verblijfgevers worden soepelere regels gehanteerd. Het gaat hierbij om Neder-
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landers, houders van een vergunning tot vestiging, als vluchteling toegelaten vreem-

delingen (houders van een zogenaamde A-status) en houders van een vergunning tot

verblijf als asielgerechtigde. Deze worden `begunstigde groepen' genoemd. Verblijf-

gevers die behoren tot de begunstigde groepen, moeten een inkomen hebben dat

gelijk is aan 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden, dit bedrag

was op 1 januari 1994 gelijk aan f 1240,08. De inkomstenbronnen die voor deze groe-

pen gelden, zijn iets ruimer geformuleerd dan voor de niet-begunstigde groepen.

Ook worden verblijfgevers die behoren tot de begunstigde groepen, in sommige ge-

vallen vrijgesteld van het bestaansmiddelenvereiste. Hierbij wordt een onderscheidt

gemaakt tussen verblijfgevers van 18 tot 23 jaar en degenen van 23 jaar en ouder.

Door voor bepaalde groepen uitzonderingen te maken en een soepeler beleid te han-

teren, wordt geaccepteerd dat de verblijfvrager bij aankomst in Nederland afhanke-

lijk zal worden van een bijstandsuitkering. Het uitgangspunt van het inkomensvereis-

te - het door de verblijfgever kunnen voorzien in eigen onderhoud en onderhoud

van de partner en/of andere gezinsleden - wordt voor deze begunstigde groepen dus

niet in alle gevallen gehanteerd. In plaats hiervan wordt ervan uitgegaan dat de ver-

blijfgever in principe in het eigen onderhoud moet kunnen voorzien. Uit de hierna

volgende beschrijving van de regels voor de begunstigde groepen zal echter duidelijk
worden dat ook hierop uitzonderingen worden gemaakt.

3.5.1 Verblijfgevers jonger dan 23 jaar

Bij verblijfgevers van 18 tot 23 jaar wordt een inkomen dat verdiend wordt in het

kader van een arbeidsmarktactiverende maatregel, ook meegerekend bij de toetsing

van het bestaansmiddelenvereiste. De verblijfgever moet dan werken in het kader

van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) of de Rijksbijdrageregeling banenpools. De

verblijfgevers in deze leeftijdscategorie worden vrijgesteld van het bestaansmidde-

lenvereiste als zij minimaal 32 uur per week werken. Voor jongeren die minder dan

32 uur per week werken, geldt een norm van 70% van het bijstandsniveau.

3.5.2 Verblijfgevers van 23 jaar en ouder

Verblijfgevers van 23 jaar en ouder kunnen in sommige gevallen ook hun inkomen

uit de RWW mee laten tellen als vastgesteld moet worden of zij voldoen aan het

bestaansmiddelenvereiste. Verder zijn de eisen voor verblijfgevers met een uitkering

krachtens de WW soepeler.

Verblijfgever met een RWW-uitkering

De RWW maakt deel uit van de Algemene Bijstandswet (ABW) en is bedoeld voor per-

sonen die recht hebben op een bijstandsuitkering en die beschikbaar zijn voor de

arbeidsmarkt. Bij de begunstigde groepen mag de RWW in sommige gevallen worden

meegerekend bij de toetsing van het bestaansmiddelenvereiste. Om te bepalen of de

RWW mag worden meegerekend, moet het arbeidsverleden in Nederland worden
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gereconstrueerd, om dit te toetsen aan het volgende criterium (Vreemdelingencircu-

laire, 1994, B1 /2.4.1.1 2b). `Een uitkering krachtens de RWW, indien betrokkene op

het moment van de aanvraag om gezinshereniging of gezinsvorming gedurende drie

vijfde deel van de periode dat hij vanaf zijn achttiende levensjaar in Nederland heeft

gewoond inkomen uit arbeid heeft gehad. Hierbij geld een minimum van drie jaar.'

De verblijfgever moet dus vanaf zijn 18e verjaardag minimaal 60% van de tijd ge-

werkt hebben. Als hij /zij later naar Nederland is gekomen, wordt begonnen met tel-

len op het moment van binnenkomst in Nederland. De periode die een verblijfgever

heeft gewerkt, moet minimaal drie jaar zijn.

Verblijfgevers met een WW-uitkering

Als een verblijfgever tot een van de begunstigde groepen behoort en een WW-uitke-

ring ontvangt, moet worden vastgesteld of aan het `3 uit 5 criterium' wordt voldaan.

De vreemdelingencirculaire (1994, B1 /1.2.3 b2)zegt over de verblijfgevers met een

WW-uitkering:'(...) een uitkering krachtens de WW, waarbij voldaan wordt aan het

zgn. 3 uit 5 criterium zoals bedoeld in artikel 42, tweede lid, WW; dit betekent dat op

het moment van de aanvraag om gezinshereniging of gezinsvorming voldaan moet

zijn aan het vereiste dat het in Nederland woonachtige gezinslid in de periode van

vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin zijn werkloosheid

is ingetreden, in tenminste drie kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon

heeft ontvangen.' Dit `3 uit 5'-criterium is overgenomen uit de WW.

3.5.3 De vrijgestelde groepen

In sommige gevallen worden de begunstigde groepen vrijgesteld van het bestaans-

middelenvereiste (Vreemdelingencirculaire, 1994, BI 11.2.3c). `Onderstaande catego-

rieën worden vrijgesteld van het inkomensvereiste:

1 werklozen van 57,5 jaar en ouder;

2 één-ouder gezinnen met een kind/kinderen jonger dan 6 jaar;

3 personen die blijvend volledig arbeidsongeschikt zijn en die (eventueel een

uitkering ontvangen krachtens de AAW of WAO) een uitkering ontvangen krach-

tens de ABW.21

4 personen die een uitkering ontvangen krachtens de Algemene Ouderdomswet

(AOW) met een aanvullende uitkering krachtens de ABW in verband met onvol-

doende opbouwjaren.'22

Van de verblijfgevers die tot een van deze categorieën behoren, wordt niet verwacht

21 De hoogte van de uitkering krachtens de AAW of WAO kan lager zijn dan het bijstandsniveau. De betrok-

kene kan dan aanspraak maken op een aanvulling krachtens de ABW.

22 De maximale hoogte van de AOW is afhankelijk van het totaal aantal jaren dat AOW-premie is betaald (het

aantal 'opbouwjaren'). Hoe minder opbouwjaren, hoe minder AOW per maand wordt uitgekeerd. Als de

betrokkene hierdoor onder het bijstandsniveau zakt kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende

uitkering krachtens de ABW.



Hoofdstuk 3

dat zij actief aan het arbeidsproces deelnemen. Als zij te weinig inkomen hebben,

kunnen zij toch de verblijfvrager laten overkomen (mits aan de andere eisen wordt

voldaan).

3.6 Klemmende redenen van humanitaire aard

40

Ten slotte kunnen verblijfvragers worden toegelaten op grond van klemmende rede-

nen van humanitaire aard (Vreemdelingencirculaire, 1994, BI/ 1.3). Het gaat hierbij

om aanvragen waarbij niet aan alle eisen is voldaan, maar waarbij men uit humani-

taire overwegingen toch in het kader van gezinshereniging of -vorming kan worden

toegelaten tot Nederland. Hierbij kan worden meegerekend of de verblijfgever zich

serieus heeft ingespannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Een nadere

invulling van het begrip klemmende redenen van humanitaire aard is er nog niet.

Hier zal meer duidelijkheid over ontstaan als er jurisprudentie op dit gebied is. Ook

een onderzoeksverslag van het NCB, dat binnenkort zal verschijnen, kan hierover

mogelijk meer duidelijkheid bieden.
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De interviews

De interviews hadden binnen het onderzoek een tweeledig doel. Ten eerste zijn zij

gebruikt om een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. Die vragen hebben

betrekking op de invoering van de regels bij de vreemdelingendiensten en op de

toepassing van de regels in de praktijk. Daarnaast zijn de interviews gebruikt om

informatie te verzamelen voor de opzet van het tweede deel van het onderzoek.

Daarbij wordt inhoudelijk nader ingegaan op de toepassing van de regels.

De gegevens die de basis vormen voor dit hoofdstuk, zijn verzameld door middel

van veertien interviews en tien telefonische enquêtes, die in de periode van begin

tot eind maart 1994 door twee onderzoekmedewerkers zijn afgenomen.

4.1 De procedure binnen de vreemdelingendiensten

Door de respondenten wordt aangegeven dat bij de meeste aanvragen om gezins-

vorming of -hereniging geen problemen bestaan. De aanvraag kan door de verblijf-

gever als referent bij de vreemdelingendienst worden ingediend en binnen maximaal

een paar maanden is er een antwoord. Bij de gevallen waarin het hoofd van plaatse-

lijke politie (HPP) zelf kan beslissen, krijgt de aanvrager vaak al direct de uitslag en,

bij een inwilliging, een stempel in het paspoort.23

Bij een inwilliging van het verzoek wordt vervolgens een verblijfsdocument gemaakt

door de Sdu. Zodra de vreemdelingendienst dit heeft ontvangen, kan het worden op-

gehaald. Eerder kon een vergunning direct en zonder kosten in het paspoort worden

gestempeld of werd er direct een document uitgereikt.

De termijn waarbinnen de aanvrager antwoord krijgt, hangt af van het soort aan-

vraag. Een aanvraag om een MW kost meer tijd dan een die om een VTV. De snelheid

waarmee een aanvraag wordt behandeld, wordt ook bepaald door de vreemdelin-

gendienst waar een aanvraag wordt ingediend. Een aantal grotere diensten heeft

een wachtlijst, waardoor het soms enige maanden duurt voordat een aanvraag kan

worden ingediend.

Bij de vreemdelingendiensten van een aantal grote en middelgrote gemeenten komt

regelmatig een beslissingsambtenaar van de IND langs ('uitgeplaatste' ambtenaren).

Deze behandelt soms dagelijks, soms een keer per week of per twee weken de aanvra-

gen waarover het HPP geen beslissing mag of wil nemen. Over de eenvoudige geval-

len wordt dan meteen een beslissing genomen. De moeilijke gevallen neemt men

23 Door de verplichting leges te betalen bij iedere aanvraag om een verblijfsvergunning en door de invoering

van een nieuw model verblijfsdocument (belde zijn begin 1994 ingevoerd) is het niet meer mogelijk om

direct een vergunning te verstrekken. De aanvrager moet eerst leges betalen. Deze worden geïnd via een

incassobureau en kunnen niet direct contant aan de vreemdelingendienst worden betaald.
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mee naar het districtskantoor van de IND, zodat daar een beslissing kan worden

genomen. Bij de diensten waar geen beslissingsambtenaar langskomt, stuurt men de

gevallen waarin het HPP niet mag of wil beslissen, door naar de IND. Deze diensten

krijgen later bericht over de uiteindelijke beslissing.

Door de reorganisatie van de IND lijkt een gedeelte van de aanvragen tussen wal en

schip te zijn gevallen. Verschillende respondenten geven aan dat ze, op een aantal

aanvragen na, na maanden nog steeds geen antwoord hebben. Het is voor hen ondui-

delijk waar de aanvragen zijn gebleven.

Als het HPP een beslissing mag nemen, speelt de ambtenaar die de aanvraag in be-

handeling neemt (de ambtenaar aan het loket van de vreemdelingendienst) hierbij

een grote rol. In ongeveer de helft van de gemeenten neemt deze ambtenaar zelf-

standig de beslissing. Bij de overige diensten controleert de leidinggevende de beslis-

sing van de ambtenaar en stelt deze zo nodig bij. In sommige gevallen gebeurt dit

alleen bij negatieve besluiten; positieve besluiten worden direct door de dienst-

doende ambtenaar genomen.

Als een ambtenaar twijfelt over het te nemen besluit, wordt in eerste instantie over-

legd met collega's. Als dit niet tot een oplossing leidt, wordt vaak de leidinggevende

geraadpleegd. Wordt dan nog geen antwoord gevonden, dan wordt bij de meeste
vreemdelingendiensten de IND opgebeld. Bij de diensten van de grote gemeenten

komt de vraag vaak in het managementoverleg, waar ook een medewerker van de

IND aanwezig is, of wordt de zaak direct aan een uitgeplaatste IND-medewerker voor-

gelegd. Eén respondent geeft aan vrijwel nooit telefonisch contact met de IND te heb-

ben en wil alleen schriftelijk contact, zodat bij problemen een beroep op de (schrifte-

lijke) reactie van de IND kan worden gedaan.

De kleinste gemeenten waar de vreemdelingenzaken nog tot ongeveer 1 april 1994

op de gemeentesecretarie werden afgehandeld, namen bij vragen meestal contact op

met de IND of met een vreemdelingendienst in de omgeving. Sommige ambtenaren

gingen bij twijfelgevallen bij de burgemeester (waarschijnlijk in zijn hoedanigheid

van korpschef) langs.

Indien met de extra informatie van de IND nog geen beslissing kan worden genomen,

wordt de aanvraag voorgelegd aan de IND. Dit is slechts zelden het geval. De respon-

denten geven aan dat zij bij twijfelgevallen de aanvragen om gezinshereniging en

-vorming maar zelden aan de IND voorleggen. Vrijwel alle gevallen behandelen zij

zelf. Bij een aantal gemeentesecretarieën was weinig kennis aanwezig over de toe-

passing van de regels voor gezinsvorming en -hereniging. Hier werden de aanvragen

dan ook regelmatig aan de IND voorgelegd.

De redenen om toch een bijzondere aanwijzing te vragen terwijl zelf besloten mag

worden, zijn divers. Voornamelijk gebeurt dat bij aanvragen waarbij sprake is van

klemmende redenen van humanitaire aard. Enkele respondenten vragen een bijzon-

dere aanwijzing als het vermoeden bestaat dat in dit geval sprake is van een schijn-

relatie. Andere redenen die worden aangedragen, zijn onduidelijkheid of de huisves-

ting goed is, het feit dat de verblijfgever onvoldoende papieren kan overleggen of

een verblijfgever die net niet aan het inkomensvereiste voldoet.
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De beschikkingen die de vreemdelingendiensten van de IND terugkrijgen, zijn in het

algemeen voldoende duidelijk voor de ambtenaar. Soms is het onduidelijk waarom

een positief besluit is genomen (een positief besluit wordt namelijk niet vergezeld

van een argumentatie). De negatieve besluiten worden volgens de respondenten

vrijwel altijd voldoende beargumenteerd.

4.2 Invoering van de beleidswijzigingen

Het gevolg van de snelle invoering van de nieuwe regels was dat de vreemdelingen-

diensten pas één tot enkele dagen na het ingaan van de nieuwe regels de uiteinde-

lijke wijzigingen binnenkregen. Zij moesten de regels vervolgens onmiddellijk èn

met terugwerkende kracht gaan uitvoeren. Voor de vreemdelingendiensten was er

dus weinig tijd om zich de regels eigen te maken.

Deze eerste periode van toepassing ging niet voor alle vreemdelingendiensten gelijk-

tijdig in; een aantal van de diensten in de grote steden werkte namelijk met wacht-

lijsten waardoor één dienst uiteindelijk pas eind december de laatste gesprekken

had met de mensen die nog voor 17 september een afspraak hadden gemaakt. Voor

deze personen werd de meest gunstige regeling toegepast. In de praktijk was dit

vrijwel altijd de oude regeling. De diensten met een wachtlijst werden pas in een veel

later stadium met uitvoeringsproblemen geconfronteerd.

'Rond de klok van 1 oktober snapt iedereen wat de nieuwe circulaire inhoudt.

Maar dan is het nog niet van toepassing, want je bent nog bezig met

vreemdelingen die in augustus een afspraak hebben gemaakt. Dan komt daar

een moment van "hé deze is na 17 september gekomen", dus nieuw beleid, hoe

zat dat ook al weer.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Het grootste deel van de diensten paste de regels echter direct toe. Hiervoor werd in

de meeste gevallen onmiddellijk nadat de wijzigingen waren binnengekomen, een

extra werkoverleg ingelast waarin de medewerkers geïnformeerd werden over de wij-

zigingen. In veel gevallen werd een door de leidinggevende samengesteld uittreksel

of 'aan dachtspuntenlijstje' uitgedeeld.

Vaak kon echter niet op alle vragen antwoord worden gegeven. Dit kwam voort uit

een aantal onduidelijkheden in de regels. Doordat de regels meteen moesten worden

toegepast, was het voor de ambtenaren bij de vreemdelingendiensten niet mogelijk

om de regels rustig te bestuderen en antwoorden op vragen te vinden.

In een enkel geval kregen de medewerkers 's ochtends een kopie van de nieuwe

regels en werden zij vervolgens 'in het diepe gegooid', met de mededeling dat aan

het eind van de middag de problemen zouden worden doorgesproken.

'Bij ons is het hup daarmee aan de slag. De eerste de beste die komt voor gezins-

hereniging of gezinsvorming, wordt behandeld conform de nieuwe regels. Het is

niet zo dat we de tijd ervoor hebben om één iemand het even uit te laten puzze-

len. Het was al ingegaan dus je moet ermee aan de slag. (...) Zo'n TBV (Tussen-

tijdse Berichten Vreemdelingencirculaire, red.) krijgt iedereen persoonlijk, en

wie dan de opvang doet, die kan ermee aan de slag. Naderhand wordt besproken
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of dat goed gedaan is. Maar je wordt voor de leeuwen gegooid en je gaat er maar

mee aan de slag.' (middelgrote gemeente, veel vreemdelingen)

Uiteindelijk is de helft van de respondenten niet tevreden over de wijze waarop zij

op de hoogte zijn gesteld. De oorzaak hiervan blijkt enerzijds voort te komen uit de

te korte termijn waarop de regels zijn ingevoerd en anderzijds uit onduidelijkheden

binnen de regels.

`De circulaire is vaak ... het is net de Bijbel die is ook voor meerdere tekst en uit-

leg vatbaar, en dat is de circulaire ook.' (middelgrote gemeente, weinig vreemde-

lingen)

De helft van de respondenten vindt dat ze wel duidelijk op de hoogte zijn gesteld en

zijn ook tevreden over de wijze waarop de regels waren ingevoerd. Vrijwel alle res-

pondenten zijn echter van mening dat ze te laat op de hoogte waren gesteld. Dit

geldt zowel voor degenen die tevreden zijn over de invoering als voor degenen die

ontevreden zijn. Kennelijk is deze duidelijkheid erg belangrijk voor de tevredenheid

van de respondenten, en leidt een te late invoering slechts tot ontevredenheid als

de regels tegelijkertijd onduidelijk worden gevonden. Alleen te laat invoeren leidt

kennelijk niet tot ontevredenheid. Dit zal samenhangen met gewenning. Veel respon-

denten geven aan niet anders gewend te zijn dan dat men op het laatste moment of

te laat op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in de regels.

`Regels die per januari ingaan, krijgje per februari op je bureau, bij wijze van

spreken, dat is niet vreemd hoor moet ik zeggen.' (middelgrote gemeente, veel

vreemdelingen)

Vanuit dat perspectief was deze invoering dan ook niet beter of slechter dan andere,

al geven ook veel tevreden respondenten aan de wijziging toch voor de ingangs-

datum te willen ontvangen.

Vragen over de regelgeving waarop men intern geen antwoord kon geven, werden

met de IND (tot 1 januari 1994 DVZ) doorgesproken. Deze interactie tussen vreemde-

lingendienst en IND zorgde ervoor dat onder invloed van de ervaringen in de praktijk

een verfijning van de regelgeving plaatsvond. De informatie hierover bereikte de

meeste vreemdelingendiensten, zowel via telefonische contact tussen vreemdelin-

gendiensten en IND als via `IND-info'. Hierdoor werden veel onduidelijkheden opge-

lost. Verder leverden de uitspraken van de IND bij twijfelgevallen meer duidelijkheid.

Volgens een aantal respondenten, vooral bij de grotere vreemdelingendiensten, had

een deel van deze onduidelijkheden voorkomen kunnen worden door vreemdelin-

gendiensten van tevoren om advies te vragen over de voorgestelde wijzigingen. Zij

hadden dan een gedeelte van de problemen bij de uitvoering kunnen voorzien.

`In theorie klopt het allemaal of zal het allemaal kloppen, maar of dat uitvoer-

baar is in de praktijk en hoe we dat hier intern moeten oplossen (...) Het kan

geen kwaad om bepaalde zaken van tevoren te bekijken, ook op wat de eventuele

consequenties zijn voor de vreemdelingendiensten.' (grote gemeente, veel

vreemdelingen)

De onduidelijkheid die de respondenten bij een aantal regels constateerden, zorgde

ervoor dat vooral in de eerste maanden bij veel diensten het idee bestond `dat het



De Interviews 45

allemaal nooit zou lukken'. Dit gevoel werd versterkt doordat een aantal regels op het

eerste gezicht onuitvoerbaar leek. Dit was vooral het geval bij de regels voor verblijf-

gevers met een RWW-uitkering.

Overigens bleven de problemen bij de uitvoering veelal beperkt tot de eerste paar

maanden na de invoering van de nieuwe regels. Als men eenmaal gewend was, tra-

den niet veel problemen meer op. Slechts op enkele punten bleef er langer onduide-

lijkheid bestaan.

'Het is goed datje dit interview niet in oktober of november hebt gehouden,

want toen hadden we zoiets van "o, jee hoe krijgen we het allemaal voor elkaar".

Toen we voor het eerst de regels lazen, dachten we dat het nooit zou lukken. Dit

is onwerkbaar, en je ziet nu dat het wel werkbaar is.' (grote gemeente, veel

vreemdelingen)

De uitvoering heeft in het begin dus tot de nodige problemen geleid. Bij veel dien-

sten waren er nog vragen over de wijze waarop bepaalde-regels moesten worden

uitgevoerd. Dit lijkt mede voort te komen uit de snelle invoering van de regels. Hier-

door hadden veel diensten niet voldoende tijd om zich de regels eigen te maken. Dit

had voorkomen kunnen worden door meer tijd aan de invoering te besteden. Verder

had een betere voorlichting vanuit DVZ aan de vreemdelingendiensten kunnen lei-

den tot een soepelere invoering van de wijzigingen.

Uiteindelijk hebben de grote problemen zich vooral voorgedaan in de eerste paar

maanden na de invoering van de regels. De medewerkers van de vreemdelingen-

diensten ervaren de uitvoering nu niet meer als een groot probleem.

4.3 Toepassing van het bestaansmiddelenvereisté

4.3.1 Het inkomensvereiste

Om te bepalen of de verblijfgever zelfstandig over voldoenae inkomen beschikt,

wordt veelal om een loonstrookje of een contract gevraagd. Als de ambtenaar van de

vreemdelingendienst dit bewijs niet vertrouwt, wordt vaak ter aanvulling een recent

bankafschrift van het loon gevraagd. Zo kan worden gecontroleerd of het opgegeven

loon ook werkelijk wordt ontvangen.

Bij het bepalen van de hoogte van het loon behoort in principe te worden gekeken

naar het nettoloon, het bedrag dat de verblijfgever iedere maand op zijn rekening

krijgt gestort. Extra kosten die hier vervolgens vanaf gaan, behoren niet te worden

meegewogen.24 Bij de meeste diensten kijkt men inderdaad alleen naar het netto-

loon. Enkele diensten bekijken echter ook wat verder nog aan kosten van het loon

afgaat. De kostenposten die dan worden meegewogen zijn nogal verschillend. Zo

worden bij twee diensten ook eventuele schulden meegenomen en toetst één vreem-

delingendienst of de hoogte van de (eventuele) huur redelijk is ten opzichte van het

24 Mondelinge mededeling van de IND.
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verdiende loon. Als schulden worden meegerekend, gebeurt dit meestal omdat men

er toevallig achterkwam, bijvoorbeeld doordat de verblijfgever schulden heeft bij de

werkgever en de aflossing hiervan op het loonstrookje vermeld staat.

Voor het bepalen van de duurzaamheid van het inkomen wordt door de ambtenaren

van vreemdelingendiensten naar een contract of een werkgeversverklaring gevraagd.

Als dit contract nog minimaal een jaar geldt, wordt dit aangemerkt als duurzaam. Dit

komt overeen met de richtlijnen van de IND (IND-info, januari 1994). 'Duurzaam

betekent minimaal voor de duur van 1 jaar. Tijdelijke arbeidscontracten worden niet

als duurzaam aangemerkt, tenzij uit de gegevens over het arbeidsverleden blijkt dat

de betrokkene reeds enkele jaren25 aansluitende op tijdelijke arbeidscontract van 6

maanden of langer heeft gewerkt en op het moment van de beslissing op de aan-

vraag nog uitzicht heeft op tijdelijk werk voor 6 maanden of langer.'

Bij kortlopende contracten (tussen zes maanden en een jaar), kan volgens de IND

toch sprake zijn van een duurzaam inkomen als in de afgelopen jaren zonder onder-

breking op contractbasis gewerkt is en op het moment van de aanvraag nog een

contract voor minimaal zes maanden kan worden getoond. Bij vrijwel alle interviews

waarbij kortlopende contracten ter sprake zijn gekomen (tien), geven de responden-

ten aan dat zij aan dit criterium toetsen. Volgens één respondent worden bij zijn

vreemdelingendienst aanvragen waarbij de verblijfgever een contract van minder

dan een jaar heeft, altijd afgewezen. Hier worden alleen contracten van minimaal

een jaar geaccepteerd. Deze respondent kende de 'IND-info' met de toelichting op

deze regel niet.

Tussen de vreemdelingendiensten bestaan ook verschillen in het aanmerken van

uitzendwerk als duurzaam. Vamde zes respondenten die een uitspraak deden over

uitzendwerk, geven er twee aan dat dit nooit duurzaam kan zijn omdat bij uitzend-

werk nooit de garantie is dat nog voor minimaal een jaar gewerkt kan worden. Vier

respondenten beschouwen het in sommige gevallen als duurzaam, namelijk als de

betrokkene al een aantal jaren onafgebroken als uitzendkracht heeft gewerkt.

De wijze waarop de vreemdelingendiensten met de samenstelling van het inkomen

en met de duurzaamheid daarvan omgaan, is dus nogal verschillend. Deze verschil-

len stroken niet met het streven naar een consequente uitvoering van de regels, een

van de doelstellingen van de wijzigingen (Nota Minderhedenbeleid 1993).

4.3.2 De uitzonderingscategorieën

Voor de in hoofdstuk 3 beschreven begunstigde groepen wordt het inkomensvereiste

soepeler toegepast. Door bijzondere regels voor deze groepen wordt gepoogd om

een zo rechtvaardig mogelijke regelgeving te creëren. Een nadeel is echter dat de

overzichtelijkheid van de regels afneemt, en zij hierdoor moeilijk toepasbaar worden.

25 Een precieze definiëring van de omschrijving'reeds enkele jaren' wordt door de IND niet gegeven. Er is

dus geen sprake van een duidelijke grens om te bepalen wanneer iemand voldoende lang op basis van

tijdelijke contracten heeft gewerkt. De grens blijkt in de praktijk rond de vier jaar te liggen.
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'Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik het (de vreemdelingencirculaire, red.) er nog

altijd bij moet pakken. (...) Het is heel ingewikkeld hoor.' (kleinere gemeente,

veel vreemdelingen)

4.3.3 Bijzondere inkomstenbronnen

Van een aantal van de regels voor deze begunstigde groepen wordt niet veel gebruik

gemaakt. Vooral in de kleinere gemeenten wordt men vaak weinig of niet geconfron-

teerd met verblijfgevers waarop de regels voor een van deze groepen betrekking heb-

ben. Bij twee van deze regels is sprake van meer problemen. Het gaat hierbij om de

regels voor de verblijfgevers met een WW- en die met een RWW-uitkering.

Verblijfgevers ouder dan 23 jaar met een WW-uitkering

Bij deze groep moet worden vastgesteld of aan het 3-uit-5-criterium wordt voldaan.

Voor het toetsen van dit criterium vragen de ambtenaren van vreemdelingendien-

sten om papieren te overleggen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de papieren

van de bedrijfsvereniging, waar meestal vermeld staat of iemand aan dit criterium

voldoet. De vreemdelingendiensten nemen dit vervolgens over. Het wordt volgens

sommige respondenten pas moeilijk als de verblijfgever geen documenten van de

bedrijfsvereniging kan overleggen. De ambtenaar moet in zo'n geval zelf gaan reke-

nen. Dit is vaak ingewikkeld en tijdrovend. Voor één vreemdelingendienst is dit

aanleiding om alleen nog maar met papieren van de bedrijfsvereniging te werken.

'Dat is niet te hanteren voor ons, je moet de aanvragers echt naar de bedrijfs-

vereniging sturen, want als ze zelf met gegevens komen, kom je er nog niet uit. Ik

stuur ze echt permanent naar de bedrijfsvereniging en laat die het maar uitzoe-

ken, (...) Zelf kom je er bijna niet uit, tenzij iemand zoveel gewerkt heeft dat je

het wel op je klompen kan aanvoelen.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Verder kan het voor de verblijfgever een probleem zijn om alle gegevens te overleg-

gen; soms heeft men niet alle documenten meer bewaard.

'Dat is wat moeilijker omdat je dan teruggaat in de historie, mensen kunnen

vaak uit het verleden niet veel aantonen.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Hoewel deze regeling dus tot uitvoeringsproblemen zou kunnen leiden, lijkt er in de

praktijk niet vaak een beroep op deze regeling te worden gedaan.

Verblijfgevers ouder dan 23 jaar met een RWW-uitkering

Een tweede regel voor de begunstigde groepen waarbij uitvoeringsproblemen optre-

den, is de categorie van verblijfgevers ouder dan 23 jaar met een RWW-uitkering.

Hun arbeidsverleden in Nederland moet worden gereconstrueerd om te weten te

komen of zij vanaf hun 18e jaar minimaal 60% van de tijd gewerkt hebben. Als de ver-

blijfgever later naar Nederland is gekomen, begint men te tellen vanaf het moment

van binnenkomst in Nederland. De gewerkte periode moet minimaal drie jaar zijn.

Een aantal van de diensten maakt voor de toetsing van dit criterium gebruik van de

gegevens die de bedrijfsverenigingen en de sociale dienst ter beschikking stellen. Als
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op deze wijze de juiste gegevens boven tafel komen, is de toepassing van de regels

geen probleem. Volgens de respondenten zijn de meeste verblijfgevers in deze cate-

gorie tussen de twintig en dertig jaar (zij doen dan veelal een aanvraag in het kader

van gezinsvorming). Het gaat hierbij dan om vrij recente gegevens die vaak zonder

veel problemen te achterhalen zijn. Dit kan echter moeilijk zijn als het om personen

gaat die een lang arbeidsverleden hebben, zoals oudere werknemers. De bedrijfs-

verenigingen en de sociale dienst zijn dan niet altijd in staat om de gevraagde ge-

gevens te verstrekken. Juist personen die een lang arbeidsverleden hebben, zijn ook

zelf niet altijd meer in staat om gegevens van lang geleden te verstrekken, omdat de

papieren (of een gedeelte ervan) zijn weggegooid of kwijtgeraakt. Deze kleinere

groep van oudere werknemers die nu een uitkering krachtens de RWW ontvangen,

lijkt de meeste kans op problemen te hebben als zij een aanvraag indienen.

'Het zijn allemaal mensen tussen de 23 en de 30, die hebben die informatie wel

en de groep die echt ouder is, die is niet zo heel groot. Maar zij hebben niet meer

alle gegevens vanaf hun achttiende. Dat gebeurt relatief weinig, maar dat komt

ook omdat die groep relatief zo'n stuk kleiner is.' (grote gemeente, veel vreemde-

lingen)

'Welke dwaas houdt nu zijn papieren vast. Neem ons, wij zijn vijftigers, vraag mij

echt niet of ik mijn papieren van mijn 18e jaar voorradig heb. Ik heb een

behoorlijk huis, maar volgens mij gaat dat er allemaal niet in.' (grote gemeente,

veel vreemdelingen)

Als de verblijfgever niet in staat is om een goed inzicht te verschaffen in zijn of haar

arbeidsverleden, wijzen de vreemdelingendiensten de aanvraag af (zie ook IND-info,

januari 1994).

4.3.4 De groep vrijgestelden van het inkomensvereiste

In een aantal gevallen wordt de verblijfgever die behoort tot een van de begunstigde

groepen, vrijgesteld van het inkomensvereiste.

Aanvragen waarbij de verblijfgever ouder is dan 57,5 jaar en werkloos is of een AOW-

uitkering ontvangt, komen niet veel voor. Slechts twee diensten worden hier vaker

mee geconfronteerd. Eén respondent geeft aan dat het hier voornamelijk gaat om

gezinshereniging voor grote gezinnen, waarbij de verblijfgever lang op passende

huisvesting heeft moeten wachten. Verder wordt er door één respondent op gewezen

dat in deze gevallen regelmatig sprake is van gezinsvorming, veelal tussen een jong

en een ouder persoon. Verschillende respondenten van diensten die hiermee worden

geconfronteerd, uiten het vermoeden dat het hier veelal om schijnhuwelijken gaat.

'Het komt bij een groep vaak voor, maar dan weet je ook gelijk dat je moet gaan

onderzoeken. (...) Het is op z'n minst iets waarvan je denkt "hé wat vreemd, laten

we daar nou eens even wat beter naar kijken" en in de regel zijn onze vermoe-

dens niet helemaal onjuist.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Gezinshereniging of -vorming waarbij een eenoudergezin met een kind van jonger

dan zes jaar betrokken is, komt in de grote gemeenten regelmatig voor, bij de middel-
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el,

grote en de kleinere gemeenten weinig. Vier respondenten geven aan moeilijkheden

te hebben met de interpretatie van de regel. Er wordt een tegenstelling geconsta-

teerd tussen een eenoudergezin en gezinsvorming of -hereniging. Zodra sprake is

van gezinsvorming of -hereniging is geen sprake meer van een eenoudergezin. Het

dan onduidelijk of de betrokkenen nog steeds in deze categorie vallen. De toelich-

ting op het beleid zoals die in 'IND-info' van januari 1994 staat, maakt dit voor deze

respondenten niet duidelijker: 'Deze vrijstelling is bedoeld voor hoofden van één-

ouder gezinnen die getrouwd zijn met een vreemdeling in het buitenland.'

Verder werden twee diensten geconfronteerd met een verblijfgever die zwanger was.

De aanvraag wordt in dat geval afgewezen, omdat er (nog) geen sprake is van een

gezin. Naar aanleiding van de vraag of men te maken heeft gehad met verblijfgevers

die in de categorie van eenoudergezinnen vielen, werd het volgende geantwoord.

'Ik heb er eentje gehad die stond op het punt om dat (een eenoudergezin, red.)

te worden. Zij wilde haar man laten overkomen en zij was hoogzwanger. Op het

moment dat ze bij me zit voor de aanvraag voldoet ze niet aan dat criterium,

want dat kind is er nog niet. Dus heb ik dat voorgelegd aan Justitie. Ze wilde

natuurlijk graag dat haar man bij de bevalling aanwezig was. Dus ik schrijf dat

ik er geen bezwaar tegen heb, want zodra dat kind er is voldoet ze aan de voor-

waarden en dan kan die vent de volgende dag komen, bij wijze van spreken.

Maar ze hielden in Den Haag voet bij stuk, op dat moment wordt niet aan de

voorwaarden voldaan dus hij mag niet komen. Hij mag pas komen als het kind er

is. (...) Dus ik heb het één keer gehad, tenminste, bijna, laten we het zo zeggen.'

(middelgrote gemeente, veel vreemdelingen)

Ten slotte is er de categorie van blijvend (minimaal 80%) arbeidsongeschikten, die

eventueel een aanvulling krachtens de ABW hebben.

Het toepassen van deze regel levert in het algemeen weinig problemen op. Het enige

probleem dat twee respondenten constateren, is dat het niet altijd mogelijk is om

vast te stellen of iemand blijvend arbeidsongeschikt is. Volgens de nieuwe WAO moe-

ten arbeidsongeschikten na een jaar herkeurd worden. Bij deze herkeuring kan de

beslissing anders uitvallen, waardoor iemand bijvoorbeeld voor minder dan 80%

wordt afgekeurd en daarmee niet meer volledig arbeidsongeschikt is.

'Dat is een ramp, want wat is volledig blijvend arbeidsongeschikt? Er is niemand

die dat verklaart, daar krijg je geen antwoord op, het is altijd voor een jaar. Ja

tenzij iemand z'n armen en benen mist dan kan je dat wel aanvoelen, dat is een

probleem hoor.'

Een andere respondent, die bij dit gesprek aanwezig is, vult aan:

'En als je al een bedrijfsvereniging bereid hebt gevonden om er iets over te

zeggen dan voegen ze toe "ja maar volgend jaar worden ze misschien wel weer

gekeurd en dan (...)", ja dan ben je weer helemaal terug bij af, je weet het nooit.'

(grote gemeente, veel vreemdelingen)

Er kan geconcludeerd worden dat bij een groot deel van de regels geen problemen

zijn bij de uitvoering. Bij enkele regels worden echter wel problemen geconstateerd.
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Hierbij gaat het onder andere om de oudere werknemers met een RWW-uitkering.

Het blijkt dat hierbij verblijfgevers zijn die niet meer alle papieren kunnen overleg-

gen. Deze papieren zijn soms al door andere instanties vernietigd. Hierdoor wordt

het erg moeilijk om aan te tonen aan de vereisten te voldoen. Verder blijkt er de nodi-

ge onduidelijkheid te zijn over de uitvoering van de regel voor eenoudergezinnen.

Door de onduidelijkheid hierover was ten tijde van de interviews nog geen sprake

van een eenduidige uitvoering van deze regel vanwege de verschillende manieren

waarop de regel geïnterpreteerd wordt. Ten slotte is er sprake van verschil in de

wijzen waarop de vreemdelingendiensten met de samenstelling van het inkomen

omgaan. Een inkomen dat bij dienst A als voldoende wordt aangemerkt, wordt bij

dienst B als te weinig beoordeeld, omdat er bijvoorbeeld nog een schuld uitstaat.

4.4 Verwijtbaarheidscriterium en beleidsvrijheid

4.4.1 De oude regels

Vóór de wijziging van de regelgeving werd getoetst aan het verwijtbaarheidscrite-

rium. Iemand die niet verwijtbaar werkloos was, kwam toch in aanmerking voor

gezinshereniging, ook als de verblijfgever niet over voldoende middelen van bestaan

beschikte. '(...) kan het ontbreken van voldoende bestaansmiddelen alleen worden

tegengeworpen indien de betrokkene daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Van

verwijtbaarheid kan in dit verband sprake zijn indien degene bij wie toelating wordt

gevraagd, verwijtbaar werkloos is, zoals omschreven in B 11 onder 7.3.2.2' (Vreemde-

lingencirculaire, januari 1988, B 1912.6.5.1). Bij het toetsen was de vreemdelingen-

dienst voor een groot deel aangewezen op de gegevens die zij van het arbeidsbureau

en de GSD kreeg. Met behulp van deze gegevens werd door de vreemdelingendienst

beoordeeld of de werkloosheid al dan niet verwijtbaar was. In de praktijk leverde dit

regelmatig problemen op. Dit kwam mede doordat de GSD en het arbeidsbureau niet

altijd in staat waren om een duidelijke uitspraak te doen over de verwijtbaarheid van

de werkloosheid. Hierdoor werden de vreemdelingendiensten regelmatig geconfron-

teerd met onduidelijke en soms tegengestelde adviezen.

'En je hebt helemaal niets meer te maken met subjectieve factoren als de verwijt-

baarheid van het ontbreken van inkomsten. Tot de laatste dag dat we ermee

gewerkt hebben, was het onderwerp van discussie. Sprak je met de één dan vond

die het verwijtbaar, sprak je met de andere instantie die er ook mee omging,

arbeidsbureau of sociale dienst, dan zeiden ze dat het niet verwijtbaar was. Daar

zaten wij dan tussenin en wij moesten er dan ook wat van zien te maken. Dat be-

staat nu helemaal niet meer, dat soort discussies.' (grote gemeente, veel vreem-

delingen)
'Voorheen niet verwijtbaar, dat was zo'n rekbaar begrip waar heel vaak menings-

verschillen waren. In hoofdzaak tussen ons en de IND of vroeger DVZ. Dit omdat

het arbeidsbureau niet altijd een concrete uitspraak wilde doen over verwijt-

baarheid.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)
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Verder was er een dusdanig ruime interpretatie van het begrip verwijtbaarheid ont-

staan dat in de ogen van de respondenten personen erg gemakkelijk niet-verwijtbaar

werkloos werden verklaard. Door de onduidelijke/vage begrenzing van het begrip

verwijtbaarheid bleek het in de praktijk moeilijk om vast te stellen of iemand al dan

niet verwijtbaar werkloos was. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat bij twijfel-

gevallen mensen al snel als niet-verwijtbaar werkloos werden aangemerkt.

'Dan moest je zoveel aantonen om aan te tonen dat iemand verwijtbaar werkloos

was. (...) Dan moest je al behoorlijk asociaal zijn wilde je als verwijtbaar werk-

loze uit de bus komen.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

'Je belde naar de sociale dienst van, heeft die strafkorting, nee geen strafkorting,

oké prima.' (middelgrote gemeente, veel vreemdelingen)

Deze onduidelijkheid zórgde voor de nodige frustratie bij de vreemdelingendien-

sten. Men had de indruk door de onduidelijkheid van de regels niet goed in staat te

zijn om de regels adequaat toe te passen. Dit leidde ertoe dat veel aanvragen moes-

ten worden goedgekeurd waarbij men eigenlijk van mening was dat dit niet recht-

vaardig was, bijvoorbeeld omdat de verblijfgever over te weinig inkomen beschikte.

'Wat zwaar uitgesproken, maar dat je er toch vaak een stuk frustratie aan over-

houdt, of aan overhield, dat mensen verblijf kregen terwijl ze er eigenlijk objec-

tief niet voor in aanmerking zouden komen.' (grote gemeente, veel vreemdelin-

gen)

De respondenten zien het wijzigen van de regelgeving dan ook vrijwel allemaal als

een verbetering. Door de wijziging zijn de vreemdelingendiensten naar het oordeel

van de respondenten beter in staat om uitvoering te geven aan het (restrictieve)

toelatingsbeleid van Nederland.

'In beschikkingen hebben we altijd al moeten opnemen dat Nederland een res-

trictief toelatingsbeleid voert. (...) Het is voor het eerst dat datgene wat je moet

doen ook past bij datgene wat je verkondigt. Want dat restrictieve toelatings-

beleid vond je nergens in terug en nu begint het er een beetje op te lijken.' (grote

gemeente, veel vreemdelingen)

De meeste respondenten zijn van mening dat de verblijfgever over voldoende midde-

len van bestaan moet beschikken dm hiermee in het onderhoud van de aanvrager te

kunnen voorzien. De respondenten vinden dit rechtvaardiger omdat op deze wijze

de verblijfgever verantwoordelijkheid neemt voor de persoon die naar Nederland

komt. Het inkomensvereiste zorgt er volgens de respondenten voor dat plichten (het

onderhouden van de verblijfvrager als deze naar Nederland komt) tegenover rechten

(het naar Nederland laten komen van de verblijfvrager) staan.

4.4.2 Discretionaire vrijheid bij de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste

Bij het toetsen aan het verwijtbaarheidscriterium had de ambtenaar van de vreem-

delingendienst de nodige vrijheid. Als de GSD of het arbeidsbureau een uitspraak

deed over het al dan niet verwijtbaar zijn vande werkloosheid, was het de ambte-

naar van de vreemdelingendienst die de uiteindelijke beslissing hierover nam en
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hierbij deze uitspraak desnoods naast zich neer kon leggen. Dit liet hem de nodige

vrijheid om de regels flexibel toe te passen en bij de beslissing rekening te houden

met de persoonlijke omstandigheden van de verblijfgever. Er was een zekere mate

van discretionaire vrijheid voor de uitvoerende ambtenaren.

Met de wijziging van de regels was het de bedoeling dat deze vrijheid zou vermin-

deren. In de nieuwe regelgeving werden duidelijke criteria aangegeven waarmee

objectief zou kunnen worden vastgesteld of iemand al dan niet aan de voorwaarden

voldeed. Dit zou dan uiteindelijk tot een uniforme uitvoering van de regels moeten

leiden of, zoals dit door de staatssecretaris wordt omschreven, 'een consequente

uitvoering van de regels voor migratie' (Nota Minderhedenbeleid 1993). Waar je ook

in Nederland een aanvraag voor gezinsvorming of -hereniging indient, overal zou

hetzelfde geval tot een zelfde beslissing moeten leiden.

In de praktijk blijken, in ieder geval op onderdelen, echter duidelijke verschillen in

de uitvoering te bestaan. Zo geven negen van de veertien respondenten aan dat zij

het normbedrag met enige flexibiliteit hanteren, terwijl vier respondenten dat niet

doen. Eén respondent geeft aan nog niet te hebben meegemaakt dat iemand vlak

onder de inkomensgrens zit. Het grootste deel van de vreemdelingendiensten blijkt

dus met enige soepelheid met het normbedrag om te gaan. Het gaat hierbij om ver-

blijfgevers die een klein stukje onder de minimum inkomenseis zitten. Hoeveel men

onder deze eis mag zitten, verschilt per dienst. De marges lijken uiteen te lopen van

f 10 tot f 50. Een van de respondenten geeft aan dat zij van de IND de instructie

heeft gekregen tot maximaal f 10 onder het normbedrag te mogen gaan. De betrok-

ken dienst heeft nu een geval aan de IND voorgelegd van een verblijfgever die f 30 te

weinig verdient, om te kijken of deze afwijking ook nog wordt getolereerd; een 'test-

case', zoals de respondent het zelf noemen.

De respondenten geven een aantal redenen om flexibeler met het normbedrag om te

gaan. Een aantal wijst erop dat gewerkt wordt met mensen en dat er dus rekening

moet worden gehouden met de individuele omstandigheden waarin de personen

verkeren. In hun ogen moet soepel met de norm worden omgegaan.

'Ik vind, je hebt met mensen te maken en niet met abstracte zaken, dus je zult in

sommige situaties een klein beetje souplesse erbij moeten toepassen.' (kleine

gemeente, weinig vreemdelingen)

'Het is beslist niet zo dat we zeggen dat het op het dubbeltje nauwkeurig moet

worden vastgesteld. Ik denk dat je daar niet aan moet beginnen. (...) Je moet het

wel redelijk dicht benaderen. (...) En hij mist twee tientjes, kan je dan zeggen die

twee tientjes wegen zwaarder dan het feit dat die zijn echtgenote of echtgenoot

hierheen wil halen? Dan zeg ik: moeten we nou voor die twee tientjes alles in het

werk gaan stellen om iemand buiten de deur te houden?' (middelgrote

gemeente, weinig vreemdelingen)

Verder speelt mee hoe de persoon zich opstelt ten opzichte van de ambtenaar. Drie

respondenten geven aan dat flexibeler met de regels wordt omgegaan als iemand be-

trouwbaar overkomt en de ambtenaar het idee heeft dat er sprake is van een 'echte'

relatie en niet van een schijnhuwelijk. Ook een goed arbeidsverleden kan bijdragen
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tot een flexibelere uitvoering van de regels. Verder zal iemand die zich niet coope-

ratief opstelt, eerder te maken krijgen met een strengere toepassing van het norm-

bedrag.

Als het een hork is die gelijk met een grote bek binnen komt dan kan die het wel

schudden.( ... ) Je kijkt gewoon de mensen aan, hoe zijn ze, hoe komen ze over.
(...) Als je een serieus stel hebt dat voldoet aan alle normen, moet je dan over een

tientje vallen?' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Een respondent wijst erop dat zijn dienst ook mee laten wegen of de verblijfgever in

korte tijd alsnog aan de voorwaarden gaat voldoen. De ambtenaren keuren de aan-

vraag dan alvast goed om te voorkomen dat men overbodig werk aan het doen is. Dit

zou het geval zijn als een aanvraag nu wordt afgewezen die men een paar weken

later alsnog moet goedkeuren.

Het nemen van discretionaire vrijheid wordt door sommige respondenten gerationa-

liseerd door te wijzen op het feit dat de verblijfgever over meer geld zal beschikken

als de echtgenoot eenmaal in Nederland is, hetzij doordat de verblijfgever dan in een

andere belastingschaal valt, hetzij doordat dan een hoger loon zal worden ontvan-

gen.

Vier respondenten geven aan de regels streng toe te passen; zij maken geen uitzon-

deringen. Hiermee wil men voorkomen dat een afwijking als precedent gaat werken;

andere aanvragers kunnen rechten aan deze uitzondering proberen te ontlenen.

`Op het moment dat je dat doet, ben je bezig met het ondergraven van je eigen

standpunt, want juist de uitzonderingen die je gaat maken, worden opgepikt

door de raadsman of andere belangengroeperinge. Daarmee word je om de oren

geslagen.' (grote gemeente, veel vreemdelingen)

Er worden nog andere redenen aangevoerd, zoals het gevaar van afglijden (vandaag

maak je een uitzondering van f 10, morgen is het f 20), het feit dat men de regels

al complex genoeg vindt (het maken van uitzonderingen zorgt ervoor dat ze nog

onoverzichtelijker worden), het streven naar een uniforme uitvoering en het feit dat

het naar de letter uitvoeren van de regels voor de ambtenaar van de vreemdelingen-

dienst zelf ook het makkelijkst is.

Al met al blijken er twee verschillende wijzen te bestaan van omgaan met regels op

het terrein van het bestaansmiddelenvereiste. Sommige respondenten gaan soepel

om met de regels, anderen passen de regels `keihard' toe. De doelstelling van het

ministerie om tot een consequente uitvoering van het beleid te komen lijkt, in ieder

geval op dit punt, niet te zijn geslaagd. In de volgende hoofdstukken zal uitgebreid

aandacht worden besteed aan de verschillen in toepassing van de regels tussen de

vreemdelingendiensten.

4.5 Klemmende redenen van humanitaire aard

Tijdens de interviews is ook aandacht besteed aan de aanvragen op grond van de

klemmende redenen van humanitaire aard. In de meeste gevallen wisten de respon-
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denten op de gestelde vragen geen duidelijke antwoorden te geven. Dit kan samen-

hangen met het feit dat dit soort van aanvragen altijd moeten worden doorgestuurd

naar de IND.

Volgens sommigen komt het regelmatig voor dat op deze gronden een beroep wordt

gedaan, volgens anderen zelden of nooit. De meeste respondenten waren in ieder

geval van mening dat de nieuwe regels nog te kort van kracht waren om uitspraken

te kunnen doen over wijzigingen in aantallen aanvragen waarbij een beroep wordt

gedaan op klemmende redenen van humanitaire aard. Ook konden zij niet aangeven

of er inhoudelijk andere argumenten naar voren werden gebracht.

4.6 Samenvatting en conclusie

Kort na de invoering van de regels op 17 september 1993 waren er nogal wat proble-

men. Dit was voor een groot deel het gevolg van de invoering van de regels, waar-

door de ambtenaren die ze toe moesten passen niet de tijd hadden om met de regels

bekend te raken. Ook inhoudelijk waren er echter de nodige problemen. Deze wer-

den deels door contacten met de IND opgelost, deels werd in `IND-info' van januari

1994 een aantal regels verduidelijkt. Een aantal knelpunten en onduidelijkheden is
blijven bestaan. Hier zal in hoofdstuk 5 nader op ingegeaan worden.

Over het algemeen lijken de respondenten, na de aanvankelijke problemen, tevreden

te zijn met de nieuwe regels. Er is nu een duidelijke lijst met criteria waaraan de

betrokkenen moeten voldoen. Voorheen moest met het, in de ogen van de respon-

denten, vage en onduidelijke criterium verwijtbaarheid worden gewerkt. Onder de

oude regels was het volgens de respondenten moeilijk om aan te tonen of iemand

verwijtbaar werkloos was. In twijfelgevallen werd een aanvraag daarom meestal

ingewilligd. De respondenten hebben het idee dat zij nu hardere criteria in handen

hebben op grond waarvan zij duidelijker een oordeel kunnen vellen. Dat leidt wel

vaker tot afwijzingen van aanvragen. In de ogen van de respondenten komt dit over-

een met hun taak, uitvoering geven aan het restrictieve toelatingsbeleid in Neder-

land.

Ondanks de, in de ogen van de respondenten, hardere criteria wordt niet op unifor-

me wijze met de regels omgegaan. Een groot deel zegt flexibel met de regels, in het

bijzonder met de toetsing van het normbedrag, om te gaan. Zij maken daarbij een

afweging tussen de afwijking van de eis en het ingrijpende karakter van een afwijzen-

de beslissing. Een klein deel van de respondenten past het bestaansmiddelenvereiste

`keihard' toe. Een kleine afwijking heeft in hun ogen tot gevolg dat men zich op een

hellend vlak begeeft, waarvan het einde niet in zicht is.
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De casusbeoordeling

Per casus wordt het probleem aangegeven en de beoordeling door de respondenten

bekeken.26 Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uiteindelijke beslissing, maar

ook naar de motivering die voor de beslissing is aangevoerd. kaast de beoordeling

van de casus onder de huidige regels, wordt ook kort aandacht besteed aan het

advies dat zou worden gegeven, indien de regels van vóór 17 september 1993 nog

van kracht zouden zijn.

5.1 Algemene opmerkingen

De totale respons bedraagt 89% (85% bij de vreemdelingendiensten, 100% bij de IND-

districten). De respons bij de IND-districten is hoger omdat de grootte van de organi-

satie het eenvoudiger maakt om bij het uitvallen van een respondent een vervanger

te vinden. De respons bij de vreemdelingendiensten wordt mede beïnvloed door het

feit dat één vreemdelingendienst het onderzoeksmateriaal niet terug heeft gestuurd.

Bij een beoordeling van de casus kan in veel gevallen niet worden gesproken van een

'goede' of een 'foute' beoordeling. Bij het construeren van de casus is ervoor gekozen

om onduidelijkheden en knelpunten die in de eerste fase van het onderzoek aan de

orde kwamen (de interviews), aan een nader onderzoek te onderwerpen. In veel ge-

vallen kan hierdoor zowel een afwijzing als een inwilliging van een aanvraag worden

beargumenteerd met behulp van de huidige regelgeving.

Een laatste opmerking is van groot belang voor de interpretatie van de uitkomsten

van dit deel van het onderzoek. Doordat gekozen is voor het nader analyseren van

knelpunten en onduidelijkheden bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van ge-

zinshereniging en -vorming, kunnen de resultaten van dit onderdeel van het onder-

zoek niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar de gehele uitvoeringspraktijk bij

de vreemdelingendiensten en de IND-districten. Onderzoek naar de uitvoeringsprak-

tijk in het algemeen, waarbij ook meer routineuze aanvragen worden behandeld, zou

tot andere uitkomsten kunnen leiden.

5.2 Casus 1: Samenstelling van het inkomen

Van deze casus is slechts één versie verspreid, die door alle respondenten beoor-

deeld moest worden. Bij deze casus wordt onderzocht welke inkomstenbronnen al

dan niet tot het reguliere inkomen van de verblijfgever worden gerekend. Als voor-

beeld van een mogelijk tot het inkomen te rekenen post is de alimentatie gebruikt.

26 In bijlage 5 zijn de volledige teksten vande casus opgenomen.
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Het netto-inkomen van de betrokkene (Dolores Arias) voldoet niet aan de inkomens-

norm, die voor haar f 1240 bedraagt. Naast haar inkomen uit arbeid ontvangt zij ech-

ter f 120 alimentatie van haar vorige echtgenoot, als bijdrage in de kosten van het

levensonderhoud van hun dochter. Indien deze alimentatie wordt meegerekend, zou

het inkomen wel voldoende zijn.

Bij deze casus doet zich het probleem voor dat niet alleen kennis van de vreemdelin-

gencirculaire nodig is, maar ook van het Burgerlijk Wetboek (NBW). Volgens NBW

Boek 1, titel 9, artikel 160, vervalt de alimentatie jegens de partner van rechtswege,

indien de persoon die alimentatie ontvangt, `opnieuw in het huwelijk treedt dan wel

is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd'. Een eventuele alimentatie-

plicht jegens de kinderen, de `kinderalimentatie', blijft echter wel bestaan. In deze

casus is sprake van die kinderalimentatie, die niet vervalt als de verblijfgever een

nieuwe (huwelijks)relatie aangaat.

Om te bezien of en in welke mate andere inkomsten en uitgaven worden meegere-

kend bij het bepalen van de hoogte van het inkomen, is een groot aantal van deze

posten beschreven in het tweede deel van de vragenlijst (zie bijlage 4).

5.2.1 De beoordeling

De casus wordt door 74 van de 80 respondenten (93%) als realistisch beschouwd. Bij

de beoordeling mochten de respondenten niet overleggen. Deze instructie is goed

nageleefd; volgens eigen opgave heeft slechts 5% van de respondenten bij het beoor-

delen van de casus overleg gevoerd.

Zoals uit tabel 1 blijkt, wijst het grootste deel van de respondenten de MW-aanvraag

af indien zij gedwongen worden een keuze te maken tussen inwilligen of afwijzen

van de aanvraag. Indien de aanvraag wordt afgewezen, gebeurt dit in alle gevallen

omdat de verblijfgever niet over voldoende middelen van bestaan beschikt. In de

meeste gevallen beschouwen deze respondenten de alimentatie niet als een onder-

deel van het inkomen. De meest voorkomende redenen hiervoor vormen de opvat-

ting dat alimentatie nooit zou mogen worden meegerekend en/of het feit dat de

alimentatie zou komen te vervallen na het huwelijk. De respondenten die stellen dat

alimentatie nooit tot het inkomen mag worden gerekend (72% van degenen die de

aanvraag afwijzen) verwijzen hierbij vaak naar de vreemdelingencirculaire. Daarin

wordt alimentatie niet genoemd als een bron van inkomsten (Vreemdelingenciru-

laire, 1994, A414.2.1). Verder geeft een aantal respondenten als argument dat het

inkomen niet duurzaam is en/of dat het inkomen niet zelfstandig verworven wordt.

Van de respondenten rekent 24% alimentatie niet tot het inkomen omdat dit volgens

hen zou vervallen door het huwelijk van de verblijfgever.

Een minderheid (21%) willigt de MW-aanvraag in. Deze groep bestaat uit zeven

medewerkers van de IND en tien van vreemdelingendiensten. Twaalf respondenten

rekenen alimentatie tot het inkomen. Twee respondenten, werkzaam bij vreemdelin-

gendiensten, zouden een reëel geval aan de IND voorleggen waarbij ze een beroep

zouden doen op klemmende redenen van humanitaire aard. Eén respondent vindt
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Tabel 1: Advies bij casus 1

advies N %

aanvraag inwilligen 17 21,3

aanvraag afwijzen 63 78,8

totaal 80 100

dat de verblijfgever wel meer kan gaan werken, waardoor ze wel genoeg zou verdie-

nen; een ander gaat ervan uit dat het inkomen na het huwelijk voldoende stijgt door-

dat de verblijfgever als gehuwde in een andere belastingschaal terechtkomt.

Opvallend is dat zeven respondenten (9%) het inkomen van de verblijfgever aan een

verkeerd bedrag toetsen. Zij geven in de motivering voor hun beslissing aan dat de

aanvraag wordt afgewezen omdat het inkomen van de verblijfgever lager is dan de

bijstandsnorm voor gehuwden. Zij maken hierbij geen gebruik van de regel dat een

houder van een vergunning tot vestiging maar 70% van dit normbedrag hoeft te ver-

dienen; dit is f 1240 in plaats van f 1770. Het gaat hierbij om medewerkers van ver-

schillende vreemdelingendiensten en een medewerker van de IND. Drie van deze

respondenten zouden hun advies nog wel aan de leidinggevende van de vreemdelin-

gendienst hebben voorgelegd. Twee leidinggevenden hanteren wel het goede norm-

bedrag, waardoor de beslissing bij een reëel geval zou worden gecorrigeerd. Van de

andere leidinggevende is niet bekend welk normbedrag hij hanteert. Twee van deze

respondenten zouden ook hebben overlegd met een collega, waardoor het verkeerd

geïnterpreteerde normbedrag gecorrigeerd zou kunnen worden.

Om een antwoord te kunnen geven op onderzoeksvraag 7 (Welke elementen spelen

een meer belangrijke rol bij de beslissing van de ambtenaar dan andere?) is bij iede-

re casus een zogenaamde factorenlijst gevoegd, waarop de beoordelende ambtenaar

moest aangeven welke gegevens uit de casus hij of zij als meest belangrijk had aan-

gemerkt. Deze factoren dienden in een rangorde van 1 tot en met 5 te worden opge-

geven. Bij de overige casus worden alleen de meest markante verschillen tussen de

versies beschreven. Omdat het bij die casus om relatief kleine aantallen responden-

ten gaat, is het aanbrengen van een rangorde veelal niet mogelijk. Dat kan wel bij

deze casus, die door in totaal 80 respondenten is beoordeeld. De factoren die zijn

genoemd en de rangorde die daarbij is aangegeven, zijn gepresenteerd in tabel 2.

Uit deze gegevens blijkt dat er voor de respondenten een sterke nadruk ligt op de

duurzaamheid en de hoogte van het inkomen. Het feit dat zij een vergunning tot

vestiging heeft, bepaalt dat haar norminkomen op 70% van het bijstandsniveau voor

(echt)paren ligt. Daarnaast speelt de hoogte van het inkomen van de verblijfgever

een belangrijke rol. Het feit dat de verblijfgever een vaste aanstelling heeft, speelt

een belangrijke rol in de oordeelsvorming van de respondenten. Andere eisen als

voldoende huisvesting en het feit dat beide partners getrouwd zijn, worden wel

genoemd, maar zijn minder belangrijk.
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Tabel 2: Factoren die een rol spelen bij de beslissing, in volgorde van belangrijkheid (N=80)

factor genoemd totaal
als le als 2e als 3e als 4e als 5e

aanvraag door JT' bij Ned. ambassade in Chili 3 1 2 1 5 12

JT is in Chili geboren 0 0 0 0 0 0
JT heeft de Chileense nationaliteit 3 2 1 2 2 10

echtgenoten zijn in Chili getrouwd 4 3 4 7 10 28

DA" is in Chili geboren 1 0 0 1 0 2

DA heeft de Chileense nationaliteit 1 2 1 1 1 6

DA heeft een vergunning tot vestiging 29 16 10 8 1 64

DA heeft werk 2 9 6 2 6 25
DA heeft voldoende huisvesting 1 0 5 13 14 33

DA werkt als groepsleidster 2 1 1 0 0 4
DA heeft nettosalaris van f 1140 p.m. 23 19 12 14 5 73

DA heeft een vaste aanstelling 5 15 19 12 4 55

DA is eerder getrouwd geweest 0 1 0 0 1 2

ex-echtgenoot van DA betaalt f 120 (kinder-)

alimentatie p.m. 0 2 9 4 7 22

anders 3 2 1 3 4 13

geen 3 7 9 12 20 51

' Joseph Tarqui

" Dolores Arlas

5.2.2 De samenstelling van het inkomen

Er bestaat verschil in het al dan niet meetellen van alimentatie als onderdeel van het

inkomen tussen grote (zes of meer personeelsleden) en kleine vreemdelingendien-

sten (minder dan zes personeelsleden). Bij kleine diensten wordt alimentatie vaker

als onderdeel van het inkomen beschouwd. Er is geen verschil in de mate waarin de

IND en de vreemdelingendiensten de aanvraag al dan niet inwilligen.

Niet alleen tussen, maar ook binnen vreemdelingendiensten blijkt de casus verschil-

lend beoordeeld te worden. Bij vijf van de elf vreemdelingendiensten blijkt dit het

geval te zijn. Bij vier van deze diensten wordt de aanvraag door de helft van de res-

pondenten ingewilligd en door de andere helft niet. Bij een grote dienst gaat het om

één respondent die de aanvraag inwilligt, terwijl de anderen de aanvraag afwijzen.

Ook tussen en binnen de vier IND-districten blijken verschillen te zijn in de beoor-

deling. De mate waarin de beoordeling verschilt, varieert per regio.

Uit bijlage 4 blijkt dat voor vrijwel geen enkele bron van inkomsten of uitgaven vol-

ledige overeenstemming bestaat over de vraag of dit al dan niet tot het inkomen be-

hoort. Voor de meeste bronnen bestaat wel een redelijke mate van overeenstem-

ming. Het meerekenen van een dertiende maand salaris of een stijging van het inko-

men door een wijziging in de belastingschaal na een huwelijk, wordt echter zeer

verschillend beoordeeld.
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Tabel 3: Advies bij casus 1 (oude regels)

advies

aanvraag inwilligen

aanvraag afwijzen

onthouden van advies
gaf voor 17 september geen adviezen

geen antwoord/weet niet

totaal

59

N %

57 71,3

11 13,8

1 1,3

7 8,8

4 5,0

80 100

Van de respondenten die bij een of meer bronnen hebben aangegeven dat zij deze

soms als onderdeel van het inkomen rekenen, geeft het grootste deel aan dit onder-

deel alleen mee te rekenen als aangetoond kan worden dat er sprake is van structu-

rele inkomsten of uitgaven.

5.2.3 Beoordeling volgens de oude regels

Als de casus wordt beoordeeld aan de hand van de regels van vóór september 1993,

willigt de meerderheid van de respondenten de MW-aanvraag in (zie tabel 3). De

meesten van hen motiveren hun advies door (impliciet) op het verwijtbaarheids-

criterium te wijzen (89%). Acht van de elf respondenten die bij gebruikmaking van

de oude regels tot een afwijzing komen, doen dit omdat het inkomen te laag is.

5.2.4 Conclusie

Er bestaat een zekere mate van overeenstemming over de vraag of alimentatie tot het

inkomen moet worden gerekend; 45 respondenten verwijzen daarbij naar de vreem-

delingencirculaire, waarin alimentatie niet als bron van inkomsten is genoemd. Er

zijn echter wel verschillen in de motieven die genoemd worden voor het al of niet

inwilligen van de aanvraag. Opvallend is dat een deel van de respondenten een ver-

keerd (hoger) normbedrag gebruikt waaraan het inkomen wordt getoetst. Er blijken

verschillen in de beoordeling te bestaan, zowel tussen vreemdelingendiensten als, in

een aantal gevallen, binnen vreemdelingendiensten. Ook bij de IND-districten wor-

den onderlinge verschillen geconstateerd.

Bij gebruikmaking van de oude regels zouden aanzienlijk meer aanvragen worden in-

gewilligd. Het feit dat de verblijfgever dan niet als verwijtbaar werkloos zou worden

gezien, vormt hiervoor de belangrijkste reden.

5.3 Casus 2: Het eenoudergezin

Bij deze casus wordt ingegaan op een van de categorieën die zijn vrijgesteld van het

inkomensvereiste: eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar.
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Uit de interviews is gebleken dat bij vreemdelingendiensten onduidelijkheid bestaat

over de precieze betekenis van het begrip eenoudergezin. Een van de problemen

hierbij is dat niet duidelijk is omschreven of beide echtgenoten bij elkaar moeten

wonen of dat de verblijfvrager juist daadwerkelijk in het buitenland moet verblijven.

Verder is het voor de vreemdelingendiensten niet duidelijk of de verblijfvrager de

natuurlijke ouder van het kind moet zijn of juist niet mag zijn.

Deze twee problemen komen in de casus aan de orde. De verblijfgever (Sandra van

Seggelen) is getrouwd met een Amerikaan (Ricardo Worsley, de verblijfvrager), die

tot voor kort als beroepsmilitair in Duitsland gelegerd was. De verblijfvrager is ge-

huwd met de`verblijfgever en is de natuurlijke vader van hun in 1994 geboren kind.

De verblijfgever verdient te weinig om te voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste,

maar de verblijfvrager komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning, indien het

gezin als een eenoudergezin wordt aangemerkt.

Van deze casus zijn twee versies geconstrueerd. In versie A woont de verblijfvrager

reeds bij de verblijfgever, in afwachting van de beslissing. In versie B woont de ver-

blijfvrager in Duitsland.

5.3.1 De beoordeling

Er zijn duidelijke verschillen in de beoordeling tussen beide versies. De aanvraag

wordt bij versie A door alle zeven respondenten ingewilligd, bij versie B wordt de

aanvraag door drie van de zes respondenten ingewilligd. Alle respondenten vinden

de casus realistisch; één respondent heeft zelfs een vergelijkbare aanvraag eerder

behandeld.

De respondenten die de aanvraag inwilligen doen dit vrijwel allemaal op basis van

de vrijstelling die verleend wordt aan eenoudergezinnen. Twee respondenten die ver-

sie A beoordeelden en de aanvraag inwilligen, doen dit op andere gronden. Zij ver-

melden ook niet aan het eenoudercriterium te hebben getoetst. In één geval (een

medewerker van een vreemdelingendienst) wordt de aanvraag ingewilligd op grond

van klemmende redenen van humanitaire aard. In een ander geval (een medewerker

van de IND) wordt enerzijds getoetst aan de inkomensnorm voor verblijfgevers jon-

ger dan 23 jaar (terwijl de verblijfgever ouder is), anderzijds aan het 3-uit-5-crite-

rium, dat juist weer van toepassing is op personen van 23 jaar en ouder en op een

verandering van belastingschaal ten gevolge van het huwelijk.

Van de drie respondenten die de aanvraag afwijzen, beargumenteren er twee deze

beslissing met het niet over voldoende middelen van bestaan beschikken door de

verblijfgever. Een van hen (een medewerker van de IND) gaat ervan uit dat hier geen

sprake is van een eenoudergezin, omdat het kind is 'ontstaan' voordat Ricardo

Worsley legaal verblijf in Nederland heeft verkregen. Het kind zou derhalve niet uit

een vorige relatie, maar uit een 'illegale' relatie zijn voortgekomen. De andere res-

pondent (een medewerker van een vreemdelingendienst) toetst niet aan het een-

oudercriterium, maar gaat ervan uit dat de Nederlandse overheid geen verplichting

heeft om de aanvraag in te willigen, aangezien het een eerste toelating tot Nederland
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betreft. Hierbij is de aanvraag getoetst aan artikel 8 EVRM. Bij een reële aanvraag zou

deze respondent overigens overleg hebben gevoerd met een collega.

De derde respondent die de aanvraag afwijst, vindt dat wel sprake is van een een-

oudergezin, maar wijst de aanvraag af omdat niet voldaan wordt aan het vereiste dat

de echtgenoten feitelijk moeten samenwonen of direct na toelating in Nederland

gaan samenwonen. Deze respondent maakt uit het feit dat Ricardo Worsley in Duits-

land bij zijn broer is gaan wonen, op dat hij niet de intentie heeft om met Sandra van

Seggelen te gaan samenwonen. Hierdoor voldoen Ricardo Worsley en Sandra van

Seggelen niet aan de voorwaarden en wordt de aanvraag afgewezen.

5.3.2 Definitie van een eenoudergezin

In de vragenlijst is een vraag opgenomen over de door de respondent gehanteerde

definitie van een eenoudergezin. De respondenten is gevraagd of zij één of beide van

de onderstaande definities hanteren.

- Er is sprake van een eenoudergezin als de echtgenoot diestot Nederland wil wor-

den toegelaten de natuurlijke ouder van het kind is.

- Er is sprake van een eenoudegezin als de echtgenoot die tot Nederland wil wor-

den toegelaten, niet de natuurlijke ouder van het kind is.

Vijf respondenten geven aan dat de verblijfvrager niet de natuurlijke ouder van het

kind mag zijn. Acht respondenten menen dat dit onderscheid niet van belang is; zij

geven aan beide definities te hanteren (drie respondenten), of geven een eigen defi-

nitie waarin uitsluitend wordt gekeken naar de feitelijke situatie van de verblijfgever.

In dat geval is het van belang dat de verblijfgever alleen de opvoeding van het kind

voor zijn of haar rekening neemt en niet of de verblijfvrager al dan niet de natuur-

lijke ouder is (vijf respondenten).

5.3.3 Beoordeling volgens de oude regels

Bij het toepassen van de regels zoals die vóór 17 september 1993 golden, veranderen

de uiteindelijke beslissingen niet ingrijpend. Ook bij gebruikmaking van de oude

regels zouden alle respondenten die versie A hebben beoordeeld, de aanvraag inwil-

ligen. Bij versie B zouden vier van de zes respondenten de aanvraag inwilligen. Eén

respondent die de aanvraag onder de huidige regels afwijst, zou de aanvraag onder

toepassing van de oude regels inwilligen. Bij gebruik van de oude regels zou het feit

dat de verblijfgever te weinig inkomsten heeft, echter niet tot een afwijzing leiden,

omdat zij dan niet verwijtbaar werkloos is. De meeste respondenten die de aanvraag

inwilligen, toetsen aan het criterium van verwijtbare werkloosheid. Omdat de ver-

blijfgever werkt, maar ook omdat zij de moeder is van een jong kind, waardoor zij

(ook volgens de oude regels) niet hoeft te werken, is er geen aanleiding om de aan-

vraag af te wijzen. De respondent die met de nieuwe regels een MVV-aanvraag in zou

willigen op grond van klemmende redenen van humanitaire aard, zou dit met de

oude regels op basis van dezelfde overweging ook doen.
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5.3.4 Conclusie
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Uit de casusbeoordelingen blijkt dat onduidelijkheid bestaat over het begrip een-

oudergezin. Het gebruik van een definitie van een eenoudergezin, waarbij de verblijf-

vrager niet de natuurlijke ouder van het kind mag zijn, kan ertoe leiden dat de

natuurlijke ouder volgens deze regeling niet wordt toegelaten, terwijl ieder ander

persoon wel zou kunnen worden toegelaten.

Indien de verblijfvrager reeds bij de verblijfgever woont, zij het zonder geldige ver-

blijfstitel, wordt in alle gevallen de ~aanvraag ingewilligd. Een verschil in de be-

oordeling treedt wel op als de verblijfvrager niet bij de verblijfgever woont (versie B).

Twee van de drie afwijzingen komen nadrukkelijk voort uit het feit dat de verblijf-

vrager niet (legaal) in Nederland verblijft.

Er is geen groot verschil tussen de uitkomsten bij toepassing van de oude en van de

nieuwe regels. Slechts in één geval leidt de toepassing van de oude regels tot een

inwilliging waar de toepassing van de nieuwe regels tot een afwijzing zou hebben

geleid.

5.4 Casus 3: De remigrant

Bij deze casus wordt ingegaan op het feit dat het de laatste tijd regelmatig voorkomt

dat Nederlanders vanuit Zuid-Afrika remigreren met een echtgeno(o)t(e) (en even-

tueel kinderen) die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Tevens is deze casus

aangegrepen om te kijken naar de invloed die etniciteit zou kunnen hebben op de

beslissing van een ambtenaar.

Voor personen die uit het buitenland terugkeren, kan het bijzonder moeilijk zijn om

onmiddellijk bij terugkeer in Nederland duurzaam over voldoende middelen van

bestaan te beschikken. Dit is echter wel een vereiste om als verblijfgever voor gezins-

hereniging te kunnen optreden. Het gevolg hiervan is dat de niet-Nederlandse ge-

zinsleden niet naar Nederland kunnen komen totdat de Nederlandse partner duur-

zaam over voldoende middelen van bestaan beschikt.

In versie A van deze casus gaat het om zo'n geboren Nederlander (Marco de Boer),

die naar Zuid-Afrika is geëmigreerd, maar ten gevolge van de spanningen in dat land

terug wil keren naar Nederland met zijn niet-Nederlandse vrouw. In Nederland heeft

Marco de Boer (nog) geen werk. In versie B zijn alle gegevens betreffende de verblijf-

gever dezelfde, op één cruciaal punt na: Halil Yalcin is geen geboren Nederlander,

maar een geboren Turk, die een aantal jaren geleden de Nederlandse nationaliteit

heeft verkregen door naturalisatie. In principe zouden de regels voor beide personen

op identieke wijze toegepast moeten worden.

Om versie B meer geloofwaardig te maken is op één ander onderdeel gedifferen-

tieerd: de tot Nederlander genaturaliseerde Turk is in eerste instantie naar Oost-

Turkije geëmigreerd en wil vanwege de spanningen daar terugkeren naar Nederland.

Eventuele verschillen in de beoordeling mogen dan ook niet uitsluitend worden

terug gevoerd op de etnische afkomst van de beide verblijfgevers, maar kunnen ook
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afhangen van de inschatting van de aard van de spanningen in het land vanwaar

men wil terugkeren.

5.4.1 De beoordeling
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Ook bij deze casus is er een duidelijk verschil in de beoordeling van beide versies.

Versie A zou door drie van de zeven respondenten worden ingewilligd, versie B door

niet één van de zes respondenten.

Alle respondenten vinden de casus realistisch; één respondent heeft zelfs een verge-

lijkbare aanvraag van een uit Zuid-Afrika remigrerende Nederlander behandeld. Van

de drie respondenten (medewerkers van vreemdelingendiensten) die bij deze casus

een MW-aanvraag zouden inwilligen, geven er twee aan dat ze zich bij een reële aan-

vraag van advies zouden onthouden.

De reden om de aanvraag af te wijzen, betreft in alle gevallen het feit dat de verblijf-

gever geen inkomsten heeft en dus niet aan het bestaansmiddelenvereiste voldoet.

Drie respondenten geven aan dat zij bij een werkelijke aanvraag ook naar het ar-

beidsverleden van de verblijfgever zouden kijken om te zien of hij in aanmerking

komt voor de versoepelde regels voor RWW-gerechtigden. Eén respondent gaat er-

van uit dat de verblijfgever waarschijnlijk voldoende arbeidsverleden in Nederland

heeft opgebouwd om voor deze soepele regels in aanmerking te komen. Deze respon-

dent willigt de aanvraag dan ook in; bij een reële casus zou hij de zaak aan de IND

voorleggen.

Van de dertien respondenten geven er zeven aan dat zij getoetst hebben of er sprake

is van klemmende redenen van humanitaire aard. Twee respondenten beoordelen de

situatie in Zuid-Afrika als dusdanig 'penibel' dat er voldoende redenen zijn om de

echtgenote van Marco de Boer toe te laten. Deze respondenten zouden hierover nog

wel met de leidinggevende van de afdeling overleggen. De anderen zien geen overtui-

gende argumenten om de verblijfvrager op deze grond toe te laten.

5.4.2 Verschil in de argumentatie tussen versie A en versie B

Meer prominent dan de uiteindelijke beslissingen doen vermoeden, zijn er verschil-

len in de argumentatie bij de beoordeling van de versies A (Marco de Boer) en B

(Halil Yalgin). Bij versie A geven zes van de zeven respondenten aan dat zij ook op

eventueel bestaande klemmende redenen van humanitaire aard hebben getoetst, bij

versie B slechts een van de zes.

Ook de gegevens die van belang geacht worden om tot een beoordeling te komen,

verschillen. De gegevens die bij versie A als meest belangrijk worden aangemerkt,

zijn het feit dat Marco de Boer geen werk heeft en het feit dat hij de Nederlandse

nationaliteit heeft. Deze onderwerpen spelen bij het beoordelen van versie B een

ondergeschikte rol. De Nederlandse nationaliteit van Halil Yalcin wordt door geen

enkele respondent als belangrijk genoemd en slechts één respondent geeft aan dat

het feit dat Halil Yalcin geen werk heeft, een rol speelt in de afweging (op vier na
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Tabel 4: Advies bij casus 3, oude regels, versies A en B
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versie A versie B

aanvraag inwilligen 5 1
aanvraag afwijzen - 1
onthouden van advies 1 2
gaf voor 17 september geen adviezen 1 1
geen antwoord/weet niet - 1

totaal 7 6

belangrijkste reden). De factoren die bij versie B wel van belang worden geacht, zijn

het huren van een huis in Nederland en het feit dat de betrokkene Nederland heeft

verlaten om in een ander land te gaan wonen. Deze twee onderwerpen spelen bij het

beoordelen van versie A weer nauwelijks een rol. Zij komen beide één keer naar

voren, als op vier na en op drie na het belangrijkste argument.

5.4.4 Beoordeling volgens de oude regels

De toepassing van de regels zoals die tot 17 september 1993 golden, zou, in ieder

geval voor versie A, tot meer inwilligingen leiden (tabel 4).

Bij het toepassen van de oude regels zijn er grotere verschillen tussen de beoordeling

van de versies A en B dan bij toepassing van de huidige regels. Bij de beoordeling van

versie A willigen alle respondenten die een uitspraak doen over de toepassing van de

oude regels, de aanvraag in. Bij versie B willigt bij toepassing van de oude regels één

van de vier respondenten de aanvraag in. De reden voor inwilliging is in alle gevallen

het feit dat de verblijfgever niet verwijtbaar werkloos is. In totaal twee respondenten

onthouden zich van een advies: één omdat het HPP niet bevoegd zou zijn om in deze

zaak te beslissen, de ander om de beslissing over eventuele verwijtbaarheid van de

werkloosheid aan de IND over te laten. Eén respondent wijst de aanvraag af omdat

de verblijfgever geen inkomsten heeft.

5.4.5 Conclusie

De meeste respondenten vinden de casus duidelijk; er is te weinig inkomen en dus

wordt de aanvraag afgewezen. Twee van de drie respondenten die de aanvraag zou-

den inwilligen, zouden zich bij een reële casus onthouden van advies. De derde res-

pondent zou de aanvraag vergezeld van een positief advies doorsturen naar de IND.

Uit de beoordelingen van de respondenten bij de IND blijkt dat zij de aanvraag

vervolgens zouden afwijzen.

Er bestaan opmerkelijke verschillen in de motivering die gegeven wordt bij de beoor-

deling. In de motivering bij versie A (Zuid-Afrika) speelt de Nederlandse nationaliteit

van de verblijfgever een grote rol, terwijl bij versie B (Turkije) juist het verlaten van

Nederland als belangrijk criterium naar voren komt.
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Bij toepassing van de oude regels treedt wel een verschil op. De respondenten die

versie A aan de oude regels toetsen, willigen de aanvraag opmerkelijk vaker in dan

de respondenten die versie B aan de oude regels toetsen. Waardoor de geconstateer-

de verschillen worden verklaard, kan uit het onderzoeksmateriaal niet worden opge-

maakt. In ieder geval is er geen sprake van opmerkingen van de respondenten die de

verschillen zouden kunnen verklaren. Eerder lijkt sprake te zijn van een onbewust

verschillende beoordeling van de aanvragen.

5.5 Casus 4: De verblijfgever is ouder dan 57,5 jaar

Bij deze casus wordt onderzocht in hoeverre ambtenaren de regels naar de letter dan

wel naar de geest uitvoeren. Er is getoetst hoe ambtenaren de uitzonderingscatego-

rie interpreteren voor verblijfgevers die 57,5 jaar of ouder zijn en geen baan hebben;

zij hoeven niet aan het inkomensvereiste te voldoen.

De verblijfgever in deze casus (Giilsen Ozgul) heeft een vestigingsvergunning, is

ouder dan 57,5 jaar en werkt part-time. Het inkomen is echter onvoldoende om aan

het bestaansmiddelenvereiste te voldoen. Indien de ambtenaar de regels naar de

letter interpreteert, zal hij de aanvraag afwijzen: de verblijfgever voldoet niet aan het

bestaansmiddelenvereiste en behoort ook niet tot een van de uitzonderingscatego-

rieën. Indien de ambtenaar de regel naar de geest interpreteert, zal hij de aanvraag

waarschijnlijk wel inwilligen. De verblijfgever zou door te stoppen met werken im-

mers in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Omdat in deze casus gekeken werd naar de interpretatie van een regel, is van deze

casus slechts één versie verspreid.

5.5.1 De beoordeling

Acht van de twaalf respondenten willigen de aanvraag om een MW in, vier respon-

denten wijzen haar af.

Negen respondenten vinden de casus realistisch. De redenen waarom de casus niet

realistisch gevonden wordt, verschillen. Een respondent vindt dat te weinig informa-

tie gegeven is om een goed oordeel te kunnen vellen. Een ander vindt de feitelijke ge-

gevens (een man van 60, die al 30 jaar in Nederland woont en nu pas zijn vrouw naar

Nederland laat komen en het feit dat hij op zijn leeftijd een part-time baan heeft)

ongeloofwaardig. De derde respondent is van mening dat dit soort van aanvragen in

de praktijk nooit voorkomen.

Negen respondenten hebben bij de beoordeling getoetst of de verblijfgever behoort

tot de uitzonderingscategorie van verblijfgevers van 57,5 jaar en ouder. Op één na

concluderen zij dat Giilsen Ozgul tot deze categorie behoort en op grond hiervan

dan ook is vrijgesteld van het bestaansmiddelenvereiste. (Die ene respondent con-

cludeert dat de betrokkene beter op kan houden met werken.) Verschillende respon-

denten geven nadrukkelijk aan dat de regeling onduidelijk is, aangezien in de vreem-

delingencirculaire wordt gesproken over werklozen van 57,5 jaar en ouder.
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Een medewerker van de IND toetst niet aan de uitzonderingscategorie voor verblijf-

gevers van 57,5 jaar en ouder, maar aan de regels voor RWW-gerechtigden. Hij consta-

teert dat de verblijfgever bij werkloosheid in deze categorie zou vallen en willigt op

grond van deze regels de aanvraag in.

Vier respondenten toetsen de aanvraag ook aan de `omgekeerde wachttermijn' van

drie jaar, die voor gezinshereniging geldt. Sinds 17 september 1993 moet een verblijf-

gever die een verblijfvrager over wil laten komen in het kader van gezinshereniging,

dit binnen 3 jaar doen, vanaf het moment dat hij /zij aan de voorwaarden hiervoor

voldoet. Deze regel geldt niet met terugwerkende kracht (IND-info, januari 1994).

Het toetsen aan dit criterium gebeurt dus ten onrechte. De ambtenaren die des-

ondanks hieraan toetsen, komen tot verschillende beslissingen. Een medewerker van

een vreemdelingendienst concludeert dat de aanvraag binnen de gestelde termijn

van drie jaar is ingediend en dat dus aan deze voorwaarde wordt voldaan. Een mede-

werker van de IND geeft aan dat deze wachttermijn voor gezinshereniging alleen

geldt voor personen die na 17 september 1993 tot Nederlan d zijn toegelaten. De

andere twèe respondenten (een medewerker van een vreemdelingendienst en een

van de IND) geven aan dat de verblijfgever ruimschoots te laat is. Galsen Ozgul vol-

deed volgens hen al van 1965 tot 1983 aan de voorwaarden. Deze twee respondenten

wijzen de aanvraag op deze grond af. De medewerker van de IND die de aanvraag op

deze grond afwijst, geeft wel aan dat een beroep op humanitaire gronden mogelijker-

wijs tot een inwilliging kan leiden.

5.5.2 Beoordeling volgens de oude regels

Bij gebruikmaking van de oude regels zouden alle respondenten die hier een uit-

spraak over doen, de aanvraag hebben ingewilligd. Eén respondent was vóór 17 sep-

tember 1993 nog niet bij de vreemdelingendienst werkzaam en is niet op de hoogte

van de oude regels en twee respondenten hebben de vraag niet beantwoord. De

reden voor ingewilliging is dat het Galsen Ozgul niet verweten kan worden dat hij

niet over voldoende middelen beschikt; hij heeft immers een baan.

5.5.3 Conclusie

Acht van de twaalf respondenten achten de regeling van werkloze werknemers van

57,5 jaar en ouder van toepassing op de verblijfgever, ondanks het feit dat de verblijf-

gever werkt.

Vier respondenten toetsen de aanvraag aan de omgekeerde wachttermijn voor

gezinshereniging, ondanks het feit dat deze geen terugwerkende kracht heeft. Het

toepassen van deze regel leidt bij hen tot verschillende beslissingen. Onder de oude

regelgeving zouden alle respondenten (voor zover zij de vraag beantwoordden) de

aanvraag inwilligen.

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij de oude regels nog geen sprake was van

een (omgekeerde) wachttermijn. Bovendien wordt bij gebruikmaking van de oude
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regels alleen gekeken naar het al dan niet verwijtbaar werkloos zijn (dat is niet het

geval), terwijl bij de nieuwe regels een uitzonderingscategorie is geformuleerd, die

niet geheel duidelijk is voor de respondenten.

5.6 Casus 5: Verwijtbare werkloosheid

67

Bij deze casus wordt onderzocht of het verwijtbaarheidscriterium een rol speelt bij

de beoordeling van aanvragen, ondanks het feit dat de verwijtbaarheid als toetsings-

criterium per 17 september 1993 uit de regelgeving is verdwenen. Bij beide versies

voldoet de verblijfgever (Alphons del Prado) (net) niet aan de norm. De verblijfgever

heeft een maand te weinig gewerkt om met een RWW-uitkering toestemming te krij-

gen voor gezinsvorming. In de twee versies van de casus is de verwijtbaarheid van de

werkloosheid gevarieerd. In versie A is de verblijfgever duidelijk verwijtbaar werk-

loos, in versie B duidelijk niet.

5.6.1 De beoordeling

Bij beide versies van de casus wordt de aanvraag in de meeste gevallen afgewezen.

Bij versie A gebeurt dit door zeven van de acht, bij versie B door vier van de zes res-

pondenten. Alle respondenten vinden de casus realistisch.

Ondanks het feit dat bij beide versies het grootste deel van de respondenten tot een

afwijzing van de aanvraag komt, is er een duidelijk verschil in de argumentatie die

daarvoor wordt aangevoerd. Bij vrijwel alle respondenten die versie A hebben beoor-

deeld, vormt het verwijtbaar werkloos zijn een onderdeel van de argumentatie om de

aanvraag af te wijzen. Alleen de respondent (een medewerker van de IND) die de aan-

vraag inwilligt, geeft nadrukkelijk aan dat het verwijtbare karakter van de werkloos-

heid van Alphons del Prado geen rol mag spelen bij de beoordeling. Deze respondent

zegt de regels soepel te hanteren en concludeert dat een maand geen reden is om de

aanvraag af te wijzen: `Hoe kwalijk het handelen ook is van Del Prado, het kan hem

niet worden tegengeworpen.' Eén respondent wijst de aanvraag af omdat Del Prado

niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zonder de speciale regels voor

RWW-gerechtigden toe te passen.

Van de respondenten die versie B hebben beoordeeld, willigen er twee de aanvraag

in. Zij vinden beiden het feit dat de verblijfgever een maand te kort gewerkt heeft,

verwaarloosbaar. Eén respondent voert hierbij aan dat het in het voordeel van de

verblijfgever werkt dat hij zich heeft ingespannen om werk te vinden. Van de drie

respondenten die de aanvraag van Del Prado afwijzen, gebruikt er één (een mede-

werker van de IND) deze inspanning als een soort arbeidsprikkel. Hij wijst de aan-

vraag in eerste aanleg af 'om te zien of referent in bezwaar plotseling wel aan de slag

is gekomen'. In die fase zou de aanvraag dan eventueel alsnog kunnen worden inge-

willigd op grond van klemmende redenen van humanitaire aard. Eén respondent ont-

houdt zich van advies, omdat het hier gaat om een grensgeval; hij laat de beslissing

aan de IND over.
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5.6.2 Beoordeling volgens de oude regels

68

Toepassing van de oude regels leidt er bij versie A toe dat alle acht respondenten de

aanvraag zouden afwijzen. In alle gevallen wordt hierbij verwezen naar het verwijt-

bare karakter van de werkloosheid van Alphons del Prado.

De zes respondenten die versie B hebben beoordeeld en de oude regels hebben toe-

gepast, zijn allen van mening dat de respondent niet verwijtbaar werkloos is en willi-

gen de aanvraag in. Eén respondent is pas na 17 september in dienst is getreden.

5.6.3 Conclusie

Er is geen duidelijke aanwijzing dat het al dan niet verwijtbaar werkloos zijn leidt tot

een andere beslissing bij toepassing van de huidige regels. Ook bestaat er geen dui-

delijk verschil in de mate waarin de regels naar de geest danwel naar de letter wor-

den toegepast. Wel is er verschil in de motivering van de beslissingen. Bij versie A

wordt de verwijtbaarheid van de werkloosheid als extra argument gehanteerd om de

aanvraag af te wijzen. De aanvraag wordt echter bij versie B ook afgewezen.

Het toepassen van de oude regels leidt tot een duidelijk verschillende beoordeling.

Bij de verwijtbaar werkloze verblijfgever wordt de aanvraag altijd afgewezen en bij

de niet-verwijtbaar werkloze wordt de aanvraag in alle gevallen ingewilligd.

5.7 Casus 6: Vermoeden van schijnhuwelijk

Bij deze casus wordt onderzocht of het vermoeden van een schijnhuwelijk invloed

heeft op de mate waarin flexibel met het bestaansmiddelenvereiste wordt omgegaan.

In beide versies heeft de verblijfgever net niet voldoende inkomen om aan het be-

staansmiddelenvereiste te voldoen. Zij komt f 20 te kort. Bij versie A is het vermoe-

den van een schijnhuwelijk vermeld, bij versie B niet. Er is nadrukkelijk gesproken

over het 'vermoeden' van een schijnhuwelijk, omdat als een schijnhuwelijk is aange-

toond, de aanvraag zal worden afgewezen op grond van het feit dat van een reële

relatie geen sprake is.

5.7.1 De beoordeling

Alle respondenten vinden de casus realistisch. De versies worden duidelijk verschil-

lend beoordeeld. Versie A wordt door alle zeven respondenten afgewezen; versie B

wordt door zes van de acht respondenten ingewilligd.

In de motivering bij versie A wordt door de meeste respondenten alleen het argu-

ment van te weinig inkomen naar voren gebracht. Twee van de zes respondenten

geven aan dat het vermoeden van een schijnhuwelijk een rol heeft gespeeld. Eén res-

pondent geeft nadrukkelijk aan dat het vermoeden geen rol heeft gespeeld.

Bij versie B geven de respondenten die de aanvraag zouden inwilligen, aan dat het

tekort van ongeveer f 20 geen beletsel vormt om gezinsvorming tegen te houden.



De casusbeoordeling

Tabel 5: Advies bij casus 6, oude regels, versies A en B
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versie A versie B

aanvraag inwilligen 4 6
aanvraag afwijzen 1 1
onthouden van advies 1 -
gaf voor 17 september geen adviezen 1 -

geen antwoord/weet niet - 1

totaal 7 8

Opvallend is dat twee respondenten op grond van de objectieve gegevens een ver-

moeden van een schijnhuwelijk hebben, ondanks het feit dat dit bewust niet is ver-

meld. Een van hen geeft aan dat het eventuele schijnhuwelijk eerst uitgezocht moet

worden en zou zich in een reëel geval onthouden van advies. De andere respondent

wijst de aanvraag op grond van het vermoeden van een schijnhuwelijk af.

5.7.2 Beoordeling volgens de oude regels

Indien de oude regels worden toegepast, zouden de meeste respondenten de aan-

vraag hebben ingewilligd (zie tabel 5). Voor het afwijzen van de aanvraag worden

twee redenen aangevoerd. De ene respondent die bij versie A een negatief advies

geeft, doet dit omdat de verblijfgever niet over voldoende middelen beschikt en er

verder geen redenen zijn waarom zij niet meer uren zou gaan werken. Eén respon-

dent onthoudt zich van advies en zou de zaak voorleggen aan de IND met de aanteke-

ning dat een vermoeden van een schijnhuwelijk bestaat. De enige respondent die bij

versie B de aanvraag afwijst, is de respondent die uit de casus afleidde dat hier

sprake zou zijn van een schijnhuwelijk. Dit zou voor deze respondent ook voor 17

september 1993 reden zijn geweest om een negatief advies uit te brengen.

5.7.3 Conclusie

In de versie waarbij geen vermoeden van een schijnhuwelijk bestaat, vormt een te-

kort van f 20 voor slechts één respondent reden de aanvraag af te wijzen. Zodra er

sprake is van het vermoeden van een schijnhuwelijk, vormt dit tekort echter wel

reden om de aanvraag af te wijzen. Uit de antwoorden van de respondenten is niet

met zekerheid af te leiden of hier sprake is van een bewuste beslissing. Een deel van

de respondenten die de casus met een vermoeden van schijnhuwelijk hebben beoor-

deeld, refereert in de beantwoording van de vragen niet naar dit vermoeden.

Bij toepassing van de oude regels lijkt het onderscheid tussen beide versies vrijwel

weg te vallen. Hierbij was de verblijfgever in de ogen van de meeste respondenten

duidelijk niet verwijtbaar werkloos en voldeed ruimschoots aan de voorwaarden. Zo-

dra de verblijfgever voldoet aan de regels, wordt de beslissing dus nauwelijks meer

beïnvloed door het al dan niet hebben van een vermoeden van een schijnhuwelijk.
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5.8 Casus 7: WW-gerechtigde
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Bij deze casus wordt onderzocht in hoeverre ambtenaren de regels naar de letter dan

wel naar de geest toepassen.

De verblijfgever (Martin Versteeg) heeft een tijdelijk contract van minder dan een

jaar en beschikt daarmee niet duurzaam over voldoende middelen van bestaan. Om

duurzaam over voldoende middelen van bestaan te beschikken, moet de verblijf-

gever namelijk over een contract van minimaal een jaar beschikken. Als het contract

niet wordt verlengd, komt hij echter in aanmerking voor een verlengde WW-uitke-

ring). Hij zou dan wel aan de voorwaarden voldoen, aangezien hij aan het 3-uit-5-cri-

terium voldoet.

Als de ambtenaar de regels naar de letter uitvoert, voldoet de verblijfgever op dit

moment niet aan de voorwaarden en zal er een negatief advies worden gegeven. Bij

het beoordelen van de casus kan de ambtenaar terugvallen op een mededeling in

`IND-info' van januari 1994, waarin vermeld staat dat in dit soort van gevallen de

aanvraag kan worden ingewilligd. Van deze casus is één versie verspreid.

5.8.1 De beoordeling

Tien van de veertien respondenten die deze casus hebben beoordeeld, wijzen de aan-

vraag af, de anderen willigen deze in. De meeste respondenten vinden dat de casus

realistisch is; één respondent heeft deze vraag niet beantwoord.

De respondenten die de aanvraag inwilligen (twee medewerkers van vreemdelingen-

diensten en twee van de IND), geven aan dat Martin Versteeg aan het 3-uit-5-crite-

rium voldoet. Van de tien respondenten die de aanvraag afwijzen, hebben er twee

(een medewerker van een vreemdelingendienst en een van de IND) wel getoetst aan

dit criterium, maar de aanvraag alsnog afgewezen. De medewerker van de vreemde-

lingendienst geeft aan dat als de respondent in aanmerking zou blijken te komen

voor een WW-uitkering en hij hierbij voldoet aan het 3-uit-5-criterium, de aanvraag

zou worden voorgelegd aan de IND. Om te achterhalen of Martin Versteeg aan dit

criterium zou voldoen, zou de respondent informatie inzamelen bij de IND, de socia-

le dienst, de bedrijfsvereniging en de werkgever. De medewerker van de IND voert als

reden voor de afwijzing aan dat de verblijfgever niet daadwerkelijk over een WW-uit-

kering beschikt en dus niet aan de voorwaarden voldoet. Hierbij wordt tevens aan-

gevoerd dat als de verblijfgever een WW-uitkering zou krijgen, hij aan zal moeten

tonen dat hij deze minimaal drie jaar lang zal ontvangen. Alle respondenten die de

aanvraag afwijzen, geven (mede) als reden dat de verblijfgever niet duurzaam be-

schikt over voldoende middelen van bestaan. Hij heeft namelijk nog voor maximaal

zeven maanden werk; dit is minder dan de vereiste twaalf maanden. Vijf van deze

respondenten geven aan tevens te hebben gekeken of de verblijfgever na ontslag

recht zou hebben op een RWW-uitkering en hiermee zou voldoen aan de speciale

regels voor RWW-gerechtigden. Dit bleek volgens hen niet het geval te zijn. Eén res-

pondent heeft uitsluitend verwezen naar dat deel van de vreemdelingencirculaire
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Tabel 6: Advies bij casus 7 (oude regels)
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advies N

aanvraag inwilligen 9
aanvraag afwijzen 1

gaf voor 17 september geen adviezen 3
geen antwoord/weet niet 1

totaal 14

waarin de regels voor zowel WW- als RWW-gerechtigden staan vermeld, en vervolgens

de aanvraag afgewezen.

Bij het beoordelen van de casus blijken de gegevens over het arbeidsverleden de

belangrijkste te zijn geweest bij het bepalen van de beslissing.

5.8.2 Beoordeling volgens de oude regels

De respondenten die met gebruikmaking van de oude regels de aanvraag zouden in-

willigen, voeren als argument aan dat de verblijfgever niet werkloos is en voldoende

inkomen heeft. Eén respondent zou de. aanvraag afwijzen met als reden dat destijds

het inkomen ook duurzaam moest zijn.

5.8.3 Conclusie

De meeste respondenten toetsen niet of de verblijfgever bij ontslag recht heeft op

een verlengde WW-uitkering; dit ondanks de mededeling in `IND-info'.

De respondenten die wel controleren of iemand recht heeft op een verlengde WW-

uitkering, komen bij het toepassen van deze regel tot verschillende conclusies. Drie

respondenten besluiten tot een inwilliging van de aanvraag dan wel een voorlegging

aan het IND. In deze gevallen wordt gehandeld in de geest van de wet. Een respon-

dent handelt naar de letter van de wet door de aanvraag af te wijzen, waarbij als

onderdeel van de motivering wordt aangevoerd dat de verblijfgever niet daadwerke-

lijk over een WW-uitkering beschikt.

Bij toepassing van de oude regels zou de aanvraag aanmerkelijk vaker worden inge-

willigd.
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De uitvoering van regels

In hoofdstuk 5 zijn de beoordelingen per casus gepresenteerd. Doel van deze studie

is echter niet alleen om te kijken naar de beslissingen die bij twijfelgevallen of in

onduidelijk gedefinieerde situaties worden genomen, maar ook naar de uitvoering

van het bestaansmiddelenvereiste in het algemeen. Een nadere beschouwing van de

resultaten van de casusbeoordeling biedt de mogelijkheid om in te gaan op:

- een vergelijking van de beslissingen bij toepassing van de oude versus de huidi-

ge regels;

- de duidelijkheid van de regels; waarbij wordt gekeken naar de meningen hier-

over van de ambtenaren die ze moeten toepassen, maar ook naar die gevallen

waarbij regels toch verkeerd worden toegepast als ambtenaren zeggen dat ze

duidelijk zijn of gevallen waarbij de verkeerde regels worden toegepast;

- de mate waarin over problemen wordt overlegd en waarin beslissingen worden

gecontroleerd (en eventueel gecorrigeerd);

- de mate waarin de ambtenaren zelf vinden dat zij de regels naar de geest of naar

de letter toepassen.

De nadruk zal bij de meeste onderwerpen liggen op een analyse van de gegevens die

betrekking hebben op casus 1. Deze casus is door 80 respondenten beoordeeld (56

ambtenaren van vreemdelingendiensten en 24 ambtenaren van IND-districten). Voor

leidinggevenden van vreemdelingendiensten is een aparte versie geconstrueerd,

waardoor het mogelijk is om te bezien in welke mate afwijkende beslissingen binnen

de organisatie (kunnen) worden gecorrigeerd.

6.1 Oude versus nieuwe regels

De in hoofdstuk 5 gepresenteerde casus lenen zich niet voor een antwoord op de

vraag of de nieuwe regels in het algemeen `strenger' zijn dan de oude, dat wil zeggen

vaker tot een afwijzing van de aanvraag leiden. De casusbeoordeling is immers be-

perkt tot het (nader) onderzoeken van knelpunten en niet tot een beoordeling van

het gezinsherenigings- en gezinsvormingsbeleid in het algemeen.

Voor de in dit onderzoek behandelde casus kan echter wel de beoordeling op grond

van de huidige regels worden vergeleken met die van vóór september 1993. Door het

relatief grote aantal beoordelingen leent vooral casus 1 zich voor een meer kwantita-

tieve vergelijking. Hierbij is niet gekeken naar de casusbeoordeling, zoals die in

hoofdstuk 5 is gepresenteerd. Bij die beoordeling is de respondenten gevraagd een

positief of een negatief advies te geven. De respondenten die werkzaam zijn bij de

vreemdelingendiensten is in de vragenlijst echter ook gevraagd, welk advies zij bij

een `reële aanvraag' zouden hebben gegeven. Deze beoordeling kan worden ver-

geleken met de adviezen die zij onder de oude regels zouden hebben gegeven. Ook
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Tabel 7: Beoordeling casus 1, vreemdelingendiensten en IND-districten

aanvraag inwilligen

aanvraag afwijzen

onthouden van advies

geen antwoord/weet niet'
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reële beoordeling oude regels

vreemd.d. IND vreemd.d. IND

9 7 41 16

38 17 5 6
8 - 1 -

1 - 9 2

Hieronder vallen ook de respondenten van de vreemdelingendiensten die op 17 september 1993 nog geen aan-

vragen beoordeelden. Deze opmerking geldt ook voor de overige, in deze paragraaf gepresenteerde tabellen.

bij de adviezen onder gebruikmaking van de oude regels konden de medewerkers

van vreemdelingendiensten zich immers van advies onthouden.

6.1.1 Casus 1

Een aanvraag als in casus 1 zou aanmerkelijk vaker worden ingewilligd indien de

regels van voor 17 september 1993 zouden worden toegepast (tabel 7). Dat geldt ook

indien de medewerkers van de vreemdelingendiensten de mogelijkheid wordt gebo-

den zich van advies te onthouden. Bij toepassing van de oude regels zou 73% van de

respondenten een positief advies hebben gegeven, bij de huidige regels slechts 16%.

Bij de respondenten die werkzaam zijn bij de IND, zijn de verschillen iets kleiner:

67% en 29%.

6.1.2 De overige casus

Om een vergelijking tussen de oude en de nieuwe regels mogelijk te maken, zijn de

beoordelingen van de casus 2 t/m 7 bij elkaar geplaatst in de tabellen 8 t/m 11. Bij de

interpretatie van de uitkomsten moet echter hetzelfde voorbehoud worden gemaakt

als bij casus 1. Het gaat hier niet om een beoordeling van 'de' uitvoeringspraktijk,

maar om de interpretatie van de beoordeling van een aantal knelpunten en proble-

men in de praktijk. De hier gepresenteerde uitkomsten kunnen dus hooguit indica-

tief zijn voor aanvragen die lijken op de in dit onderzoek gehanteerde casus. Het bij

elkaar optellen heeft daarbij gediend om de uitkomsten enigszins te kunnen kwanti-

ficeren. Over de afzonderlijke casus zijn te weinig beoordelingen om daar algemene

uitspraken aan te kunnen verbinden.

De beoordelingen die medewerkers van vreemdelingendiensten zouden geven als

het geen casus maar reële aanvragen zou betreffen, laten zien dat ook bij de casus 2

t/m 7 vaker tot een afwijzing wordt gekomen als de huidige regels worden gebruikt.

Onder de huidige regels wordt 40% van de aanvragen afgewezen, bij de oude regels

zou dat slechts 14% zijn. Vooral de casus waarbij sprake is van een vermoeden van

een schijnhuwelijk (casus 6, versie A) en die waarbij de betrokkene niet duurzaam

over een inkomen beschikt, maar bij werkloosheid wel over een WW-uitkering zou
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Tabel 8: Beoordeling casus 2 t/m 7: Reële adviezen van vreemdelingendiensten

advies casusnummer

aanvraag inwilligen

aanvraag afwijzen

onthouden van advies

geen antwoord/weet niet
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totaal

2A 2B 3A 3B 4 5A 5B 6A 6B 7

5 2 1 0 6 0 2 0 4 2 22

0 1 1 3 1 6 1 4 0 6 23

0 1 3 1 1 0 1 1 2 1 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tabel 9: Beoordeling casus 2 t/m 7: Adviezen van vreemdelingendiensten (oude regels)

advies

aanvraag inwilligen

aanvraag afwijzen

onthouden van advies

geen antwoord/weet niet

casusnummer totaal

2A 2B 3A 3B 4 5A 5B 6A 6B 7

5 3 3 0 6 0 3 3 5 6 34

0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 8

0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4

0 0 1 1 2 0 1 1 1 4 11

Tabel 10: Beoordeling casus 2 t/m 7: Beslissingen van IND-districten

beslissing casusnummer

2A 2B 3A 3B 4 5A 5B 6A 6B 7

aanvraag inwilligen 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2

aanvraag afwijzen 0 1 2 2 2 1 2 2 1 2

Tabel 11: Beoordeling casus 2 t/m 7: Beslissing van IND-districten (oude regels)

advies casusnummer

totaal

9

15

2A 2B 3A 3B 4 5A 5B 6A 6B 7 totaal

aanvraag inwilligen 2 1 2 1 3 0 2 1 1 3 16

aanvraag afwijzen 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 6

geen antwoord/weet niet 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

beschikken (casus 7), worden duidelijk anders beoordeeld. Dat juist deze twee casus

anders worden beoordeeld, is opvallend: het feit dat er sprake is van een vermoeden

van schijnhuwelijk heeft als zodanig niet met de toetsing van het bestaansmiddelen-

vereiste te maken; in het geval van de WW-gerechtigde is er zelfs sprake van een ex-

pliciete instructie dat in dit soort van gevallen de aanvraag kan worden ingewilligd.

De verschillen in beoordeling tussen oude en nieuwe regels zijn groter bij de mede-

werkers van de IND. Bij gebruikmaking van de oude regels wordt in 25% van de

gevallen besloten tot een afwijzing van de aanvragen, onder de nieuwe regels is dat

c

.L
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63%. Bij de medewerkers van de IND zijn het de gevallen van remigratie (versies A en

B van casus 3), die onder de huidige regels tot een afwijzing leiden, terwijl onder de

oude regels de aanvraag zou worden ingewilligd.

6.2 Duidelijkheid van de regels

In de vragenlijst is de respondenten gevraagd welke regels zij bij de beoordeling heb-

ben gebruikt en of zij die duidelijk vinden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de

perceptie van de respondenten: ook als zij de regels verkeerd interpreteren, kunnen

zij deze als duidelijk aanmerken. Aan de andere kant kunnen regels die wel goed wor-

den geïnterpreteerd, door de respondenten toch onduidelijk worden genoemd. In

een aantal gevallen is de vraag omtrent de duidelijkheid van de regels aangegrepen

om aan te geven dat hier sprake is van een `vreemde' regel, die tot ongewenste beslis-

singen zou kunnen leiden (bijvoorbeeld in het geval van de werknemer van 60 jaar,

die geadviseerd zou moeten worden op te houden met werken).

Bij casus 1 (het al dan niet meerekenen van alimentatie als onderdeel van het inko-

men) vonden vrijwel alle respondenten (88%) de regels die ze hebben gebruikt, dui-

delijk genoeg om te kunnen hanteren. Enkele respondenten vinden de regels over de

hoogte van het inkomen en de verschillende uitzonderingscategorieën onduidelijk

(4%). Ten slotte is er een kleine groep die niet duidelijk vindt of alimentatie tot het

inkomen behoort (8%).

Bij de overige casus komen de geconstateerde onduidelijkheden overeen met de pro-

blemen die aan de orde zijn gesteld. Bij casus 2 (eenoudergezin) bijvoorbeeld) geven

twee respondenten aan niet te weten wat precies moet worden verstaan onder een

eenoudergezin. Voor de respondenten is het onduidelijk of partners al dan niet ge-

trouwd dienen te zijn of feitelijk moeten samenwonen. Eén respondent heeft con-

tact opgenomen met de IND om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Ook bij de

overige casus komen de door de respondenten genoemde onduidelijkheden voor

een groot deel overeen met de knelpunten die al in de interviewfase van het onder-

zoek aan de orde kwamen.

Bij casus 4 (de werknemer van ouder dan 57,5 jaar) toetsten vier respondenten ten

onrechte aan het criterium van de omgekeerde wachttermijn. Drie van hen gaven

echter aan dit criterium onduidelijk te vinden.

Een ander probleem is het niet als problematisch ervaren van regels die toch ver-

keerd worden toegepast. Een duidelijk voorbeeld hiervan is weer casus 7. Ondanks

een aanwijzing in `IND-info', dat in dit soort van gevallen de aanvraag kan worden

ingewilligd, wijzen 10 van de 14 respondenten (ruim 70%) de aanvraag af. Van de 14

respondenten geeft er echter slechts één aan de regels onduidelijk te vinden. Een

ander vindt dat de regels bij dit soort van gevallen tot onduidelijkheden kan leiden,

maar dat ze voor dit geval wel duidelijk waren.

Dit voorbeeld geeft aan dat de in dit onderzoek gebruikte methode van casusbeoor-

deling een bijzonder bruikbare is. Bij de interpretatie van de duidelijkheid van toe-
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gepaste regels kan blijkbaar niet volstaan worden met het vragen naar de duidelijk-

heid van die regels. Nadrukkelijk moet ook worden onderzocht welke regels in een

concreet geval worden toegepast en hoe deze worden toegepast.

Een groter probleem vormt het hanteren van verkeerde regels. Bij casus 1 toetsten

zeven respondenten het inkomen van de verblijfgever aan een verkeerd normbedrag.

In plaats van het voor houders van een vestigingsvergunning geldende normbedrag

van 70%, toetsen zij aan een niveau van 100% van het bijstandsniveau voor (echt)pa-

ren. In een aantal gevallen gaat het hierbij overigens om medewerkers die hun

beslissing aan de leidinggevende zouden voorleggen; in ieder geval in twee van deze

gevallen hanteert de leidinggevende wel het juiste normbedrag, waardoor de beslis-

sing van deze medewerkers gecorrigeerd zou kunnen worden. De volgende regels

werden ook verkeerd toegepast.

- Het toetsen aan de inkomensnorm voor verblijfgevers jonger dan 23 jaar, terwijl

de verblijfgever ouder is (casus 2). De respondent die deze regel verkeerd toe-

past, kijkt vervolgens ook naar het 3-uit-5-criterium, dat juist weer voor verblijf-

gevers ouder dan 23 jaar geldt.

- De omgekeerde wachttermijn bij gezinshereniging (casus 4). Hoewel deze wacht-

termijn voor deze casus niet relevant is, toetsen vier respondenten er wel aan.

Volgens twee respondenten is de aanvraag binnen de gestelde termijn gedaan,

volgens twee anderen te laat.

- Het niet-toepassen van de uitzonderingscategorie voor werknemers van 57,5 jaar

(casus 4).

- Het niet-toepassen van de regels voor RWW-gerechtigden, waar dat wel zou

moeten gebeuren (casus 5).

- Het niet-toetsen aan een eventuele WW-uitkering (casus 7).

In de meeste gevallen betreft het verkeerd toepassen van de regels incidentele

gevallen. Opmerkelijk is dat ook in deze gevallen vaak gesteld wordt dat de regels

duidelijk zijn. Alleen bij het toepassen van de omgekeerde wachttermijn stellen drie

van de vier respondenten dat zij de regels ook onduidelijk vinden.

6.3 Overleg over en correctie van beslissingen

Bij de meeste casus blijken tussen en vaak ook binnen vreemdelingendiensten en

IND-districten verschillen te bestaan in de beoordeling van een casus. In welke mate

dit leidt tot verschillende eindoordelen, is echter afhankelijk van de mogelijkheden

die bestaan om over beslissingen te overleggen en van de mechanismen die bestaan

om beslissingen van ondergeschikten of andere instanties te controleren en te corri-

geren. In de vragenlijsten die bij de casus waren gevoegd, is hier nadrukkelijk op

ingegaan.
Van de medewerkers van vreemdelingendiensten die casus nummer 1 hebben beoor-

deeld, zou 39% in geval van een reële aanvraag overleg hebben gepleegd. Dit gebeurt

meestal met een collega, maar ook met de leidinggevende, de IND of andere instan-

ties (bijvoorbeeld de sociale dienst). De vijf leidinggevenden die deze casus hebben
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beoordeeld, zouden geen overleg hebben gevoerd indien het een reële aanvraag zou

betreffen. Van de respondenten die werkzaam zijn bij de IND, zou een derde overleg

hebben gepleegd (8 van de 24). Medewerkers van de IND zouden voornamelijk over-

leg plegen met HPP's, maar ook met collega's, de stafafdeling Beleidsontwikkeling

(SBO) van de IND of met anderen. Voor geen van de hier onderscheiden groepen res-

pondenten is er een verband tussen het al dan niet inwilligen van de aanvraag en het

overleg plegen over de casus. In de meeste gevallen wordt overleg gepleegd over het

probleem dat in deze casus expliciet aan de orde is gekomen: de samenstelling van

het inkomen. In andere gevallen wordt overleg gepleegd over het arbeidsverleden

van de betrokkene of over andere algemene problemen.

Van de medewerkers van vreemdelingendiensten zouden er 11 van de 51 de beoor-

deling ter controle aan de leidinggevende voorleggen. Als gekeken wordt naar de res-

pondenten die aangeven dat zij het advies aan deze leidinggevenden zouden voorleg-

gen, zou dit bij twee vreemdelingendiensten leiden tot een verandering van het ad-

vies van de medewerker(s). Bij de ene dienst wordt een inwilliging een afwijzing, bij

de andere andersom. Twee van de vijf leidinggevenden zeggen dat zij het advies van

hun medewerkers zouden controleren, indien het hier om een reële aanvraag zou

gaan; twee zouden dat niet doen. Eén respondent heeft de vraag niet beantwoord.

Indien wordt uitgegaan van de leidinggevenden die zeggèn een reële aanvraag te

zullen controleren, dan zou één positief advies veranderd worden in een negatief

advies. In een ander geval waarin de leidinggevende een negatief advies geeft, waar

de medewerker tot een positief advies komt, betreft het de leidinggevende die de

vraag over controle van adviezen niet heeft beantwoord.

Een ander controlemechanisme bestaat uit het onthouden van advies, waarna de

beslissing aan de IND wordt overgelaten. Uit een analyse van de beslissingen die

door de IND worden genomen, blijkt dat ook dit controlemechanisme niet zorgt voor

een eenduidige beoordeling van de aanvragen. Tussen de IND-districten bestaan

verschillen in de beoordeling van casus 1, maar er is ook geen district waarbinnen

alle zes de respondenten tot een zelfde beslissing komen. Wat betreft casus 1 dient

derhalve te worden geconcludeerd dat noch controle van adviezen door leiding-

gevenden, noch het voorleggen van adviezen aan de IND kan garanderen dat in een

zelfde geval dezelfde beslissing wordt genomen. Een duidelijkere instructie van de

onderdelen die wel en de onderdelen die juist niet tot het inkomen gerekend moeten

worden, zou hierin verbetering kunnen brengen.

Voor de overige casus is het beeld vergelijkbaar met dat van casus 1: sommige res-

pondenten zouden overleg voeren en/of hun beslissing ter controle aan een leiding-

gevende voorleggen. Omdat voor deze casus geen aparte versie voor leidinggeven-

den is gemaakt, valt niet na te gaan of hier wel eenduidigheid in de beoordelingen

zou worden bereikt. Gezien het feit dat ook bij de districten van de IND niet altijd

eensluidende beslissingen worden genomen, mag echter worden verwacht dat ook

bij deze casus een gelijk geval niet altijd tot een zelfde oordeel zal leiden.

Voor alle duidelijkheid willen wij er hier nogmaals op wijzen dat in dit deel van het

onderzoek nadrukkelijk is ingegaan op bestaande en reeds eerder geconstateerde
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knelpunten in het beleid. Het feit dat hierbij verschillend wordt geoordeeld, vloeit

hier deels uit voort.

6.4 Toepassing van de regels: naar de letter of naar de geest
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Als eerste uitgangspunt van het te voeren gezinsherenigings- en -vormingsbeleid

noemde de regering 'consequente uitvoering van de regels voor migratie'. Voor een

consequente uitvoering is het noodzakelijk dat alle ambtenaren die met de uitvoe-

ring zijn belast, de regels op dezelfde wijze toepassen. Om na te gaan of dit gebeurt,

is in de vragenlijst een vraag opgenomen over de toepassing van de regels. De res-

pondenten dienden aan te geven of zij de regels in dit specifieke geval naar de geest

of naar de letter hebben toegepast.

Deze termen komen niet helemaal overeen met de begrippen 'soepel' en 'strikt'.

Onder het toepassen van een regel naar de geest wordt bedoeld dat een bepaalde

regel niet op zich bekeken wordt, maar in het geheel van de regelgeving en de bedoe-

ling die de regelgever daarmee heeft gehad. In dit onderzoek zijn vooral de casus 4

en 7 daarvan voorbeelden: in beide gevallen werkt de verblijfgever, maar verdient hij

te weinig om te voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste. Als zij zouden stoppen

met werken, zouden zij echter tot een uitzonderingscategorie behoren, op grond

waarvan zij een partner naar Nederland zouden kunnen laten komen. Men inter-

preteert een regel naar de geest indien men dit onderkent en inziet dat het stoppen

met werken niet de bedoeling van de regelgever kan zijn geweest. In die gevallen zou

het naar de geest interpreteren dus leiden tot een inwilliging van de aanvraag, waar

een interpretatie 'naar de letter' zou leiden tot een afwijzing.

6.4.1 Casus 1

Van de respondenten geven er 13 (16%) aan de regels naar de geest en 65 (81%) naar

de letter te hebben toegepast (2 gaven geen antwoord). Als reden voor het naar de

geest interpreteren van de regels worden zeer uiteenlopende antwoorden gegeven.

Een deel ervan heeft betrekking op de uitvoering van beleid in het algemeen (hierbij

zou 'altijd' van enige ruimte voor interpretatie sprake zijn), andere opmerkingen heb-

ben specifiek op deze casus betrekking. Ook het naar de geest interpreteren kan tot

verschillende uitkomsten leiden: sommige respondenten vinden het verschil ten op-

zichte van de norm te gering om gezinsvorming tegen te houden, anderen zijn van

mening dat, als het verschil zo gering is, het betrekkelijk eenvoudig moet zijn om het

inkomen te verhogen door wat meer te werken, zodat aan de norm wordt voldaan.

De respondenten voeren ook verschillende redenen aan voor het uitvoeren van de

regels naar de letter. De meeste antwoorden komen er echter op neer op dat de

regels nu eenmaal naar de letter moeten worden toegepast of dat ze zo duidelijk zijn

dat ze in dit geval naar de letter kunnen worden toegepast.

De respondenten die zeggen de regels naar de geest te interpreteren, willigen de aan-

vraag aanzienlijk vaker in dan de respondenten die de regels naar de letter toepas-
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sen. Indien de respondenten gedwongen worden een positief of een negatief advies

te geven, dan geeft 62% van de 'soepele' respondenten een positief advies, tegen 14%

van de 'strikte' respondenten.

De respondenten die bij vreemdelingendiensten werken, is ook gevraagd om aan te

geven hoe zij een reëel geval zouden beoordelen (hierbij kunnen zij zich ook van

advies onthouden). Ook dan blijft het onderscheid bestaan. Van de 'soepele' respon-

denten die werkzaam zijn bij vreemdelingendiensten, geeft 63% een positief advies,

van de 'strikte' respondenten 9%. Opvallend is dat 10% van de respondenten die zeg-

gen de regels naar de letter te interpreteren, zich bij een reëel geval van advies zou-

den onthouden, terwijl dit bij de respondenten die de regels naar de geest interprete-

ren, helemaal niet voorkomt.

Tussen de vreemdelingendiensten en de IND bestaat weinig verschil in het naar de

geest of naar de letter toepassen van de regels. Bij de vreemdelingendiensten zegt

21% de regels naar de geest hebben geïnterpreteerd, van de medewerkers van de IND

is dat 15%. Opvallend is dat de vijf leidinggevenden bij vreemdelingendiensten

stellen de regels naar de letter te hebben geïnterpreteerd. Toch concludeert één van

hen de aanvraag in te willigen, terwijl de andere vier de casus afwijzen.

6.4.2 De overige casus

De toepassing van de regels gebeurt volgens de respondenten ook in de overige

casus voornamelijk naar de letter (77%). Een klein aantal stelt de regels naar de geest

te hebben geïnterpreteerd (17%). Andere respondenten zeggen de regels zowel naar

de geest als naar de letter te hebben toegepast. De redenen die worden aangevoerd

voor het'naar de letter' interpreteren van de regels, zijn in drie categorieën te verde-

1 en:

- de regels zijn duidelijk genoeg om naar de letter uitte voeren;

- de gepresenteerde casus was duidelijk genoeg (in dit geval zijn geen redenen om

van de regels af te wijken);

- het streven naar een uniform beleid.

De redenen om een regel naar de geest te interpreteren worden teruggevoerd op de

vrijheid die er altijd zou bestaan bij het toepassen van beleidsregels, en op de casus

die beoordeeld wordt en aanleiding zou geven om in dit specifieke geval de regels

naar de geest te interpreteren.

Er bestaan duidelijke verschillen in de toepassing van de regels tussen de diverse

(versies van) casus. Bij de beoordeling van versie A van casus 2 (het eenoudergezin

waarbij de verblijfvrager in Nederland woont) geven zelfs de vier van de zeven aan

de regels naar de geest te hebben geïnterpreteerd. Twee respondenten interpreteren

de regels naar de geest, omdat zij niet zeker weten of wel aan alle vereisten is vol-

daan, één respondent omdat het hier een casus betreft, waardoor niet alle gebruike-

lijke gegevens voorhanden zijn, en één omdat hij de aanvraag op grond van klem-

mende redenen van humanitaire aard zou inwilligen, hetgeen volgens hemzelf een

naar de geest interpreteren van de regels inhoudt.
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Een andere casus waarbij een relatief groot deel van de respondenten (drie van de

zeven) aangeeft de regels naar de geest te hebben geïnterpreteerd, betreft de remi-

grant uit Zuid-Afrika (casus 3, versie A). Ook hier wordt verwezen naar klemmende

redenen van humanitaire aard, maar ook naar artikel 8 EVRM en naar het mogelijke

arbeidsverleden in Nederland, waarover geen informatie in de casus was opgeno-

men.

Een vergelijking tussen casus 4 (de werknemer van 60 jaar, die te weinig verdient,

maar bij werkloosheid in aanmerking zou komen voor gezinshereniging) en casus 7

(degene wiens contract minder dan een jaar duurt, maar die bij werkloosheid recht

zou hebben op een verlengde werkloosheidsuitkering en op grond daarvan in aan-

merking zou komen voor gezinsvorming) levert zeer interessante gegevens op. In

beide casus werd nadrukkelijk gekeken naar het al dan niet naar de letter interprete-

ren van de regels. Bij beide casus zegt verreweg het grootste deel van de responden-

ten de regels naar de letter te hebben toegepast. Bij casus 4 stelde slechts 1 van de 12

respondenten de regels naar de geest te hebben geïnterpreteerd; bij casus 7 waren

dat er 2 van de 14. Bij beide casus gaf 1 respondent geen antwoord op de vraag. De

overige respondenten (10 bij casus 4 en 11 bij casus 7) stelden de regels naar de

letter te hebben toegepast. Toch levert de beoordeling van beide casus een totaal

verschillend beeld op.

Bij casus 4 willigt twee derde van de respondenten de aanvraag in, bij casus 7 is dat

minder dan 40%. De oorzaak van dit verschil is moeilijk aan te geven. De vreemde-

lingencirculaire is voor casus 4 duidelijk: alleen werklozen van 57,5 komen voor vrij-

stelling van het bestaansmiddelenvereiste in aanmerking. Mogelijk is dit vereiste in

de praktijk reeds veralgemeniseerd en ingeburgerd naar `personen', waardoor de

respondenten stellen de regel naar de letter te interpreteren, terwijl zij hem eigenlijk

naar de geest interpreteren.

Terwijl de respondenten bij een interpretatie naar de letter van de regels bij casus 4

dus eigenlijk tot een afwijzing zouden moeten komen, bestaat voor casus 7 een

duidelijke aanwijzing in `IND-info' (januari 1994) dat in dit soort van gevallen een

aanvraag kan worden ingewilligd. Toch komen verreweg de meeste respondenten bij

deze casus tot een afwijzing.
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Conclusies en discussie

Op basis van de resultaten van het onderzoek, die in de voorgaande hoofdstukken

zijn gepresenteerd, is het mogelijk om een aantal conclusies te trekken omtrent de

toetsing van het bestaansmiddelenvereiste bij gezinshereniging en gezinsvorming.

Op een aantal andere punten moeten wij, mede ten gevolge van de uitkomsten van

het onderzoek, het antwoord schuldig blijven. In die gevallen zal in dit hoofdstuk

slechts een aantal algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt.

Voordat deze algemene conclusies en opmerkingen worden gepresenteerd, zal eerst

worden ingegaan op de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen.

7.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen

De eerste onderzoeksvraag luidt: Wat was de aanleiding tot wijziging van de regel-

geving met betrekking tot het vereiste van het beschikken over voldoende middelen

van bestaan?

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het bestaansmiddelenvereiste al een lange geschiedenis

heeft en dat de toepassing ervan in de afgelopen jaren een aantal wijzigingen heeft

ondergaan. Telkens terugkerende discussies zijn gevoerd over het kwantitatieve

effect van een dergelijke maatregel op immigratie in het kader van gezinshereniging

en -vorming en over de verwijtbaarheid van een eventueel niet-voldoen aan het be-

staansmiddelenvereiste. Daarnaast heeft de toepassing zelf tot discussies geleid. Bij

de aankondiging van de beleidswijziging in januari 1993 speelden, naast de beper-

king van de migratie, twee factoren een belangrijke rol. In de eerste plaats wees de

toenmalige minister-president op de eigen financiële verantwoordelijkheid van een

ieder die een partner enlof andere gezinsleden uit het buitenland wil laten over-

komen. Daarnaast zou het tot dan toe gehanteerde onverkorte inkomensvereiste in

de praktijk tot een `lege huls' zijn geworden en zou het verwijtbaarheidscriterium

voor de uitvoerende diensten praktisch onuitvoerbaar zijn. Een duidelijk geformu-

leerd vereiste zou tot een meer consequente uitvoering van de regels voor immigra-

tie moeten leiden. In de discussies werd hieraan getwijfeld en ook uit een onderzoek

van het NCB zou blijken dat het met de onuitvoerbaarheid van het verwijtbaarheids-

criterium in de praktijk allemaal wel meeviel.

Uit de in hoofdstuk 3 beschreven interviews blijkt dat alle vreemdelingendiensten

waarvan leidinggevenden zijn ondervraagd, problemen hadden met de uitvoerbaar-

heid van het verwijtbaarheidscriterium. Sociale diensten en arbeidsbureaus waren

niet altijd in staat om de voor de oordeelsvorming benodigde gegevens te leveren.

Daarnaast was het door de ruime interpretatie van het begrip verwijtbaarheid in de

praktijk moeilijk om vast te stellen of iemand wel of niet verwijtbaar werkloos was.

Dit leidde ertoe dat twijfelgevallen al snel als niet-verwijtbaar werden beoordeeld. In
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een aantal gevallen noemde men deze praktijk zelfs `frustrerend'. De soepele han-

tering van het begrip verwijtbaarheid blijkt ook uit de casusbeoordeling, indien een

beslissing wordt genoemen waarbij de regels van voor 17 september 1993 worden

gehanteerd. In veel gevallen wordt daarbij de verwijtbaarheid als enige criterium ge-

hanteerd. Indien in de casusbeschrijving de verwijtbare werkloosheid niet nadrukke-

lijk is aangegeven (casus 5, versie A), wordt de aanvraag vrijwel nooit afgewezen.

De invoering van de regels bij de vreemdelingendiensten vormt het onderwerp van

de tweede onderzoeksvraag: Hoe heeft de invoering in de praktijk plaatsgevonden?

Uit de interviews blijkt dat veel vreemdelingendiensten zich nogal verrast hebben

getoond over de plotselinge invoering van de regels. Op 16 september 1993 werden

de nieuwe regels nog in de Tweede Kamer besproken; de volgende dag moesten ze

reeds worden toegepast. In de meeste gevallen werd 's ochtends een extra werkover-

leg ingelast, waarna de medewerkers de nieuwe regels onmiddellijk in de praktijk

moesten brengen. Bij een aantal vreemdelingendiensten kwamen de gewijzigde

regels pas een aantal dagen na de invoering ervan binnen. Bij sommige vreemdelin-

gendiensten bestaan wachtlijsten voor het kunnen indienen van een aanvraag. Bij

aanvragers die voor 17 september een afspraak hadden gemaakt, maar wier aanvraag

pas na die datum in behandeling werd genomen, werd de voor de aanvrager meest

gunstige regeling gehanteerd.

De helft van de respondenten was niet tevreden over de wijze waarop de regels zijn

ingevoerd. Een groot deel van de klachten heeft te maken met de zeer korte termijn

waarop men zich de nieuwe regels eigen diende te maken. Overigens was voor deze

respondenten ook de inhoud van de regels niet altijd duidelijk. De andere helft van

de respondenten vond dat zij wel duidelijk van de inhoud van de regels op de hoogte

waren gesteld. Deze respondenten melden de snelle invoering van de regels ook niet

als een probleem, maar het is een kwestie van gewenning: informatie vanuit het

ministerie van justitie komt altijd pas op het laatste moment binnen.

Kort na de invoering van de regels waren er problemen met de uitvoering. Deze had-

den veelal te maken met onduidelijkheden in de regels. Door contacten met de DVZ

(later de IND) en door `IND-info' konden veel van deze problemen worden opgelost.

Een probleem met `IND-info' is dat dit bulletin blijkbaar niet alle betrokkenen (heeft)

bereikt. Overigens zouden volgens een aantal respondenten (vooral die in de grotere

gemeenten) veel onduidelijkheden voorkomen hebben kunnen worden, indien hen

van tevoren om advies was gevraagd.

Een aantal respondenten stelt nadrukkelijk dat als de interviews korter na de invoe-

ring hadden plaatsgevonden, de opvattingen over de regels nadrukkelijk negatiever

zouden zijn geweest. Een langere tijd om zich de regels eigen te maken en een betere

voorlichting vanuit het ministerie hadden veel problemen kunnen voorkomen, aldus

de respondenten.

De derde onderzoeksvraag luidt: Hoe wordt de regelgeving in de praktijk toegepast

door de vreemdelingendiensten bij het behandelen van aanvragen om toelating in

het kader van gezinshereniging en gezinsvorming?
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Bij de meeste vreemdelingendiensten blijkt de medewerker die de aanvraag binnen-

krijgt, deze helemaal af te handelen. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt er over-

leg gevoerd. Voor de beoordeling van casus 1, waarover enigszins kwantitatieve uit-

spraken te doen zijn, zou bijna 40% overleg hebben gevoerd, indien het een reële

aanvraag zou betreffen. In een aantal andere gevallen zou het advies van de mede-

werker ter beoordeling aan een leidinggevende worden voorgelegd of zegt de leiding-

gevende adviezen van medewerkers te controleren.

Ook van de mogelijkheid om zich van advies te onthouden en deze aan de IND over

te laten, wordt in een beperkt aantal gevallen gebruik gemaakt. Overigens leidt geen

van.deze overleg- of controlemechanismen ertoe dat - in ieder geval bij de in dit

onderzoek behandelde knelpunten - tot eenduidige adviezen wordt gekomen. Zowel

tussen als binnen vreemdelingendiensten en IND-districten worden bij de onder-

zochte knelpunten verschillende adviezen gegeven of beslissingen genomen. Over

het algemeen is er trouwens wel enige mate van overeenstemming in de adviezen of

beslissingen.

Bij het bepalen van het inkomen en de duurzaamheid hiervan bestaan verschillen

tussen en binnen vreemdelingendiensten, zo blijkt zowel uit de interviews als uit de

casusbeoordelingen. Bij het meerekenen van bepaalde inkomensbronnen en kosten-

posten bestaat wel overeenstemming, maar een duidelijkere lijst van welke posten

wel en welke niet tot het inkomen zouden moeten worden gerekend, zou een conse-

quentere uitvoering van het beleid zeker ten goede komen.

De vierde onderzoeksvraag sluit directe aan bij de derde: Zijn er onduidelijkheden

en knelpunten bij de toepassing van de regelgeving; zo ja, waaruit bestaan deze?

Het antwoord op het eerste deel van deze vraag kan met een duidelijk 'ja' worden

beantwoord. De voornaamste onduidelijkheden en knelpunten bestaan bij de toe-

passing van de regels op de uitzonderingscategorieën. In de casusbeoordelingen is

een aantal van deze punten aan de orde gekomen.

- De samenstelling van het inkomen: welke bronnen van inkomsten en welke kos-

tenposten moeten wel en welke niet worden meegerekend bij het vaststellen van

het inkomen?

- Het eenoudergezin: wat moet hieronder worden verstaan? Is het van belang of de

verblijfvrager wel of niet de natuurlijke ouder van het kind is? Is het van belang

of de verblijfvrager en de verblijfgever al feitelijk samenwonen op het moment

dat de aanvraag wordt ingediend?

- Hoe wordt omgegaan met regels, die op zich duidelijk zijn, maar binnen het sys-

teem van regels anders beoordeeld moeten worden? In hoofdstuk 5 zijn twee

casus beschreven, waarbij de aanvraag bij een strikte beoordeling zou moeten

worden afgewezen, maar waarbij een aanvraag wel ingewilligd zou moeten wor-

den indien de verblijfgever op zou houden met werken. Binnen de doelstellingen

van het beleid (in het bijzonder het stimuleren van de eigen (financiële) verant-

woordelijkheid) kan een afwijzing van de aanvraag niet de gewenste beslissing

zijn.
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Omdat deze onduidelijkheden en knelpunten leiden tot een verschillende beoorde-

ling van de aanvragen, zal de inhoudelijke kant hiervan verderop in dit hoofdstuk (in

het bijzonder bij de beantwoording van de onderzoeksvragen 8 en 9) nader worden

besproken. Andere onduidelijkheden en knelpunten, die tijdens de interviews naar

voren werden gebracht, hebben ook betrekking op uitzonderingscategorieën. Het

aantonen van het volledige arbeidsverleden door aanvragers van ouder dan 22 jaar

met een RWW-uitkering is vaak zeer ingewikkeld en volgens een aantal respondenten

zelfs onredelijk. Vaak zijn ook bedrijfsverenigingen of de sociale dienst niet meer in

staat om deze gegevens te verstrekken en moet de verblijfgever informatie over het

gehele arbeidsverleden hebben bewaard om dit aan te kunnen te tonen. Bij het vast-

stellen van het 3-uit-5-criterium voor verblijfgevers met een WW-uitkering geldt (zij

het in mindere mate) hetzelfde probleem.

Onderzoeksvraag 5 luidt: Is de regelgeving omtrent het bestaansmiddelenvereiste in

de ogen van de ambtenaren die deze moeten toepassen, verduidelijkt?

Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag werd er reeds op gewezen dat

het verwijtbaarheidscriterium zo onduidelijk werd omschreven dat dit er bij twijfel-

gevallen meestal toe leidde dat de aanvraag werd ingewilligd. Volgens de meeste
respondenten vormen de nieuwe regels dan ook een verbetering.

Ook bij de casusbeoordelingen blijkt dat de meeste respondenten de regels duidelijk

vinden, zelfs als deze betrekking hebben op nadrukkelijk geconstateerde onduidelijk-

heden en knelpunten. Dat een grotere duidelijkheid in de ogen van de ambtenaren

niet altijd leidt tot een `juiste' beslissing, is uitgebreid aan de orde gekomen in para-

graaf 5.2 en zal bij de beantwoording van de onderzoeksvragen 8 en 9 nogmaals wor-

den behandeld.

Worden in de ogen van deze ambtenaren inhoudelijk andere beslissingen genomen

ten gevolge van de wijzigingen in de regelgeving? Deze onderzoeksvraag (6) kan be-

vestigend worden beantwoord. Hierboven werd er al op gewezen dat door een ondui-

delijke en vage invulling van het begrip verwijtbaarheid bij twijfelgevallen vaak de

aanvraag werd ingewilligd, omdat het voor vreemdelingendiensten onmogelijk werd

geacht om de verwijtbaarheid van de werkloosheid van betrokkenen aan te tonen.

Door ingewikkelde, maar in principe `harde' criteria te formuleren en door het leg-

gen van de bewijslast bij de betrokkenen, kan een aanvraag volgens de respondenten

beter worden beoordeeld. Dit leidt in hun ogen vaker tot een afwijzing. Het is onmo-

gelijk het aantal afwijzingen dat onder het oude beleid tot een inwilliging van de aan-

vraag zou hebben geleid, te kwantificeren. Doordat er nu duidelijke criteria zijn, kan

een potentiële verblijfgever reeds bij een eerste contact worden duidelijk gemaakt

dat hij niet aan de criteria voldoet en dat indiening van een aanvraag dus zinloos is.

Volgens de respondenten heeft dit systeem van harde criteria ook voordelen voor de

betrokkenen. Omdat er harde criteria zijn, kan een cliënt vrij snel duidelijk worden

gemaakt aan welke vereisten moet worden voldaan, wil een aanvraag wel worden

ingewilligd.
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Ook uit de casusbeoordelingen blijkt dat, in ieder geval voor de in de casus behandel-

de knelpunten en onduidelijkheden, vaker een andere beslissing wordt genomen bij

toepassing van de nieuwe regels. In veel gevallen leiden de nieuwe regels overigens

vaker tot een afwijzing dan bij toepassing van de oude regels.

Onderzoeksvraag 7 luidt: Welke elementen spelen een meer belangrijke rol bij de

beslissing van de ambtenaar dan andere?

In eerste instantie spelen de objectieve criteria die aan gezinshereniging of -vorming

worden gesteld;' de belangrijkste rol. Bij casus 1, die door alle respondenten is beoor-

deeld, zijn alle verschillende gegevens uit de casus die volgens de respondenten een

rol speelden in de beoordeling, gepresenteerd in tabel 2. Hieruit blijkt dat vooral veel

belang wordt gehecht aan het norminkomen en de duurzaamheid van het inkomen.

Andere eisen, zoals de geldigheid van het huwelijk en het feit dat de verblijfgever

over voldoende inkomen beschikt, worden wel genoemd, maar hebben een nadruk-

kelijk lagere prioriteit in de ogen van de respondenten.

Uit de beoordeling van de overige casus blijkt overigens dat ook andere factoren een

rol kunnen spelen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de casus waarbij in de ene

versie het vermoeden van schijnhuwelijk werd vermeld en in de andere niet. Indien

sprake is van een inkomen dat net niet voldoende is (de verblijfgever verdient f 20 te

weinig), wordt de aanvraag door drie kwart van de respondenten ingewilligd. Indien

echter melding wordt gemaakt van een vermoeden van een schijnhuwelijk, wordt dit

feit door alle respondenten aangegrepen om de aanvraag af te wijzen.

In de casus waarbij sprake is van remigratie door respectievelijk een Nederlander en

een tot Nederlander genaturaliseerde Turk, die een aantal jaar geleden naar Zuid-

Afrika respectievelijk Turkije zijn geëmigreerd, blijkt het afwegingsproces dat, aan de

uiteindelijke beslissing ten grondslag ligt, nog veel ingewikkelder. De argumenten

die in beide versie als meest belangrijk worden aangemerkt, komen nauwelijks over-

een. Bij de uit Zuid-Afrika remigrerende Nederlander worden het feit dat hij geen

werk heeft en het feit dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft, als meest belangrij-

ke gegevens aangemerkt. Bij de uit Turkije remigrerende Nederlander zijn dat het feit

dat hij een huis heeft gehuurd en dat hij Nederland heeft verlaten om in een ander

land te gaan wonen.

Overigens valt uit de uiteindelijke beoordelingen van de respondenten niet op te ma-

ken of de aanvraag van de remigrerende genaturaliseerde Nederlander systematisch

vaker wordt afgewezen dan die van de remigrerende geboren Nederlander. Beiden

zijn immers naar een ander land geëmigreerd. Deze versies zijn zo geconstrueerd

omwille van de waarheidsgetrouwheid. Voor een aantal respondenten was de politie-

ke situatie in Zuid-Afrika (de beoordelingen vonden plaats rond de eerste algemene

verkiezingen in Zuid-Afrika) reden om aan te nemen dat hier wel eens sprake zou

kunnen zijn van klemmende redenen van humanitaire aard; de politieke situatie in

Oost-Turkije was dat volgens hen niet. Overigens zouden deze aanvragen op basis

van klemmende redenen van humanitaire aard, die alleen door de IND beoordeeld

mogen worden, door alle respondenten van de IND worden afgewezen.
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De laatste twee onderzoeksvragen (8 en 9) spelen een cruciale rol in de uitvoerings-

praktijk van het gezinsherenigings- en -vormingsbeleid in het algemeen en in de

toetsing van het bestaansmiddelenvereiste in het bijzonder: Bestaat er verschil in de

uitvoeringspraktijk tussen verschillende vreemdelingendiensten en wat zijn de oor-

zaken van eventueel geconstateerde verschillen?

Uit zowel de in z terviews als de casusbeoordelingen blijkt dat er inderdaad verschillen
„

bestaan tussen en zelfs binnen vreemdelingendiensten en IND-regio's bij de beoorde-

lingen. Overlegstructuren en controlemechanismen lijken geen garantie voor een

uniforme uitvoering van het beleid (in ieder geval waar het onduidelijkheden en

knelpunten in het beleid betreft). Voor een klein aantal gevallen blijken toepassing

van verkeerde regels en een verkeerde interpretatie van de wel toepasselijke regels

hiervoor verantwoordelijk te zijn. Het is echter maar de vraag of een verduidelijking

van de regels of een betere opleiding van en voorlichting aan uitvoerende ambtena-

ren ervoor kunnen zorgen dat in alle gelijke gevallen een gelijke beslissing wordt

genomen. Hiervoor zijn ten minste twee verschijnselen verantwoordelijk.

In de eerste plaats werd al tijdens de interviewfase geconstateerd dat door vreem-

delingendiensten op verschillende wijzen met de regels omgaan. In paragraaf 4.5.2 is

nadrukkelijk ingegaan op de beleidsvrijheid die uitvoerende ambtenaren hebben of

nemen bij de toepassing van het inkomensvereiste. Een minderheid van de respon-

denten (vier van de veertien) zegt strikt met het normbedrag om te gaan. Hun voor-

naamste argument luidt dat men zich door het afwijken van de norm op een glijden-

de schaal gaat bewegen. Negen respondenten zeggen flexibel met de norm om te

gaan. (Eén respondent had nog niet meegemaakt dat iemand net niet aan het be-

staansmiddelenvereiste voldeed.) Zij maken een afweging tussen de feiten en het

ingrijpende karakter van de beslissing. `Moeten we nou voor die twee tientjes alles in

het werk gaan stellen om iemand buiten de deur te houden?'

Een tweede verschijnsel hangt hiermee samen en bemoeilijkt de keuze tussen een

flexibele en een strikte toepassing van de regels: het feit dat als flexibel wordt omge-

sprongen met de regels, andere en niet ter zake doende argumenten mede de beslis-

sing gaan bepalen. In de interviews wordt melding gemaakt van de opstelling van

respondenten, die de beslissing mede bepaald. Bij casus 6 bleek dat het vermoeden

van een schijnhuwelijk aanleiding is om de aanvraag af te wijzen. Als dit vermoeden

er niet is, wordt de aanvraag in een groot aantal gevallen ingewilligd, ook al verdient

de verblijfgever f 20 te weinig om aan het bestaansmiddelenvereiste te voldoen.

7.2 Algemene versus specifieke regels

Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het onder het oude beleid

geldende verwijtbaarheidscriterium niet werkte. Omdat sociale diensten en arbeids-

bureaus onvoldoende of soms tegenstrijdige adviezen gaven, konden vreemdelingen-

diensten vaak geen juiste beslissing nemen. In de praktijk leidde dit er meestal toe

dat in twijfelgevallen een aanvraag werd ingewilligd. Het nieuwe systeem van objec-

tieve criteria is in de ogen van de respondenten duidelijker, maar blijkt in ieder geval



Conclusies en discussie 89

op een aantal punten problemen op te leveren en tot onjuiste, of verschillende be-

oordelingen te leiden. Omdat deze verschillende beoordelingen op ieder niveau

plaatsvinden, is er ook geen overleg- of controlemechanisme dat ertoe zou kunnen

leiden dat onjuiste beslissingen worden gecorrigeerd.

Met deze constateringen wordt een probleem opgeroepen dat, binnen het kader van

deze studie, niet te beantwoorden valt. In welke mate regelgeving specifiek moet

zijn, of juist algemeen en daarmee beleidsvrijheid voor de uitvoerende ambtenaren

creërend, vormt het onderwerp van een gehele studierichting, de bestuurskunde.

In algemene termen valt het probleem wel aan te duiden. In die gevallen waarin de

uitvoerende ambtenaar beleidsvrijheid heeft of deze voor zichzelf creëert, kunnen

subjectieve elementen een rol gaan spelen in de uiteindelijke beslissing. In de door

ons geconstrueerde casus speelde dat vooral in de casus waarbij het vermoeden van

een schijnhuwelijk bestond en in de casus van de remigranten. De relevante gege-

vens waren bij deze casus identiek en hadden dus ook tot een gelijke beoordeling

moeten leiden. Dat was niet het geval.

Bij die casus waarbij een ingewikkelde, maar op zich eenduidige regelgeving bestaat,

is het gevaar van een verkeerde interpretatie van de regels of van het toepassen van

verkeerde regels aanwezig.

7.3 Beleidsaanbevelingen

Op het in paragraaf 2 gestelde probleem kan in het bestek van dit onderzoek dus

geen antwoord worden gegeven. In de eerste plaats zou bij de formulering en de

invoering meer aandacht besteed kunnen worden aan degenen die de regels in de

praktijk moeten gaan uitvoeren. Onduidelijkheden in de regels en problemen bij de

uitvoering ervan zouden daardoor kunnen worden voorkomen. Verder zou gedacht

kunnen worden aan een systeem waarbij voortdurend getracht wordt om onduide-

lijkheden in de regels en verschillen in interpretatie van de regels tussen vreemdelin-

gendiensten en (districten van) de IND boven tafel te krijgen. De in dit onderzoek

gebruikte casusbeoordeling zou daarbij een hulpmiddel kunnen zijn. Het vragen

naar onduidelijkheden in een vragenlijst is onvoldoende; veel problemen komen

juist voor in regels die volgens de respondenten duidelijk zijn. Ten slotte zal een

beter medium voor aanvullende informatie moeten worden gekozen. De aanvullen-

de informatie van de IND via `IND-info' blijkt niet alle respondenten te bereiken.

7.4 Discretionaire vrijheid, een theoretische achtergrond

Uit dit onderzoek blijkt dat een uniforme uitvoering van het gezinsherenigings- en

-vormingsbeleid wordt bemoeilijkt, doordat uitvoerende ambtenaren een zekere

ruimte hebben of voor zichzelf creëren bij de toepassing van de regels. Deze ruimte,

ook wel discretionaire vrijheid genoemd, is niet uniek voor het hier onderzochte

beleid, maar komt in principe overal voor waar regels worden toegepast. Hoewel de

discretionaire vrijheid niet expliciet een onderdeel vormde van het beleid, maar daar
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steeds weer blijkt op te duiken, zal dit rapport worden afgesloten met een korte theo-

retische beschouwing over het verschijnsel discretionaire vrijheid. De uitkomsten

van het onderzoek geven aanleiding tot het opnieuw kritisch overdenken van de

regels met betrekking tot het gezinsherenigings- en -vormingsbeleid en de uitvoe-

ring daarvan. Een afweging tussen een grote vrijheid voor de ambtenaar en het for-

muleren van zeer gedetailleerde regels zal gemaakt moeten worden. Deze theoreti-

sche beschouwing kan daarbij mogelijk een handleiding vormen.27

7.4.1 Oorzaken van discretionaire vrijheid

Het blijkt dat er verschil bestaat in de wijze waarop de ambtenaren bij de vreemde-

lingendiensten en de IND omgaan met dezelfde regels. Hier zijn verschillende rede-

nen voor te geven. Een deel van de verschillen komt voort uit onbekendheid met de

regels, een ander deel moet echter verklaard worden vanuit de discretionaire vrij-

heid die ambtenaren hebben. Davis (1969) heeft hiervoor de volgende definitie ge-

geven. `A public officer has discretion whenever the effective limits on his power

leave him free to make a choice among possible courses of action or inaction.'

Onder discretionaire vrijheid wordt zowel de beleidsvrijheid verstaan die de ambte-
naar wettelijk gekregen heeft, de formele discretie, als de vrijheid die de ambtenaar

zelf creëert, de informele discretie (Goodin, 1986). Deze informele discretie kan

verder gaan dan de wettelijke ruimte die gegeven is.

In het geval van de hier bestudeerde regels is geen sprake van een formele discretie.

Volgens de vreemdelingencirculaire heeft de ambtenaar geen mogelijkheid om de

regels 'naar eigen inzicht' uit te voeren. Dat de ambtenaren dat in sommige gevallen

toch doen, duidt erop dat hier sprake is van informele discretie.

Het ontstaan van informele discretionaire vrijheid kan worden verklaart door vier

oorzaken: de regelgeving, de organisatie, de ambtenaar en de cliënt.

De regelgeving

Van der Veen (1990) stelt dat discretionaire vrijheid altijd voortkomt uit de aard van

regelgeving: 'de discretionaire ruimte van ambtenaren is altijd te herleiden tot een

of andere vorm van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid in de regels. Wanneer regels

geen duidelijke instructies geven hoe in bepaalde situaties te handelen wordt de

beslissingsbevoegdheid automatisch naar lagere niveaus gedelegeerd.' Als een be-

langrijke oorzaak hiervan ziet hij de grenzen van de taal. Van der Veen stelt dat er

grenzen zijn aan de mogelijkheid om te definiëren en te categoriseren. De meeste be-

grippen die in eerste instantie vrij duidelijk lijken, blijken bij nader inzien toch voor

meer dan een uitleg vatbaar. Voorbeelden hiervan zijn in dit onderzoek begrippen

als eenoudergezin, blijvend arbeidsongeschikt en inkomen.28

27 De tekst van deze paragraaf is van J.C. van den Brink en vormt een onderdeel van zijn afstudeerscriptie.

28 Voor een toelichting op de problemen bij de invulling vanhet begrip inkomen, zij verwezen naar onder

andere Tittmus (1968, p. 117) en Van der Veen (1990, p. 13).
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Hierdoor wordt de werkelijkheid nooit volledig door de regels gedekt. Er blijft een

verschil bestaan tussen de regelgeving en het verhaal van de cliënt. De ambtenaar

heeft vervolgens de moeilijke taak gekregen om deze twee zaken met elkaar in ver-

binding te brengen en hieruit een omschrijving van de situatie te creëren dat past

binnen de omschrijvingen die het formulier vraagt. Om deze vertaalslag van de wer-

kelijkheid naar bureaucratische omschrijvingen en categoriseringen te maken ge-

bruikt de ambtenaar discretionaire vrijheid (zie o.a. Downs, 1966; Prottas, 1979).29

Een tweede probleem dat hierbij speelt, is dat een te grote hoeveelheid regels leidt

tot onoverzichtelijkheid. Hierdoor wordt het voor de ambtenaar moeilijk om alle

regels goed toe te passen. Dit kan ertoe leiden dat sommige regels niet worden toe-

gepast op momenten dat dit wel nodig zou zijn (Engbersen, 1990).

De organisatie

Een volgende factor die van invloed is op de mate waarin discretionaire vrijheid

voorkomt, is de organisatie waarbinnen de ambtenaar functioneert. Gebrek aan tijd

leidt ertoe dat ambtenaren besluiten om sommige regels niet of minder goed uit te

voeren (Lipsky, 1980; Engbersen, 1990). Zo worden aanvragen soms 'alvast' goed-

gekeurd omdat het duidelijk is dat de verblijfgever binnenkort aan de eisen zal gaan

voldoen. Door de aanvraag goed te keuren ondanks het feit dat nog niet aan de voor-

waarden wordt voldaan, wordt voorkomen dat er twee keer tijd moet worden besteed

aan dezelfde cliënt.

Een tweede factor binnen de organisatie is de mogelijkheid tot controle van de amb-

tenaar (Prottas, 1979). Doordat de medewerker vaak als enige aanwezig is bij de ge-

sprekken met de cliënt, beschikt hij /zij over een grote hoeveelheid informatie die

maar gedeeltelijk is terug te vinden op de ingevulde formulieren. De afweging om

regels op een bepaalde manier te interpreteren of een cliënt op een bepaalde manier

te behandelen gebeurt veelal tijdens het gesprek en wordt vervolgens niet op papier

vastgelegd. Hierdoor is het voor de leidinggevende moeilijk om controle uit te oefe-

nen op deze vormen van discretionaire vrijheid. Er is dus geen sprake van een 'klas-

sieke' chef-medewerkerrelatie, waarbij de chef volledige controle kan uitoefenen op

het werk van de medewerker. Uit de interviews en de casus blijkt dat een groot deel

van de leidinggevenden ook geen controle per aanvraag uitvoert. De medewerkers

van de vreemdelingendiensten hoeven de beslissingen vaak niet te laten controleren

door de chef.

De ambtenaar

Een belangrijke drijfveer van ambtenaren om discretionaire vrijheid te creëren is dat

zij op deze wijze een zekere mate van autonomie kunnen krijgen. Dit streven naar

zelfstandigheid lijkt een proces te zijn wat bij veel verschillende beroepen voorkomt,

29 Prottas spreekt in dit verband over 'the processing of people'. Hij omschrijft dit proces als het omzetten

van burgers in cliënten.
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variërend van mijnwerkers (Gouldner, 1964) tot verschillende groepen ambtenaren

(Thompson, 1967). Een gevoel van zelfstandigheid is belangrijk voor de werksatisfac-

tie van een werknemer (March en Simon, 1958). Dit streven naar autonomie komt

ook terug bij de werknemers van de vreemdelingendienst. De meeste beslissingen

worden (in ieder geval in eerste aanleg) door de behandelende ambtenaar genomen.

Bij veel diensten wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvragen

vrijwillig voor te leggen aan de IND. Zij proberen de beslissingen zo veel mogelijk zelf

te nemen. Dit streven naar autonomie komt duidelijk naar voren bij de afwijking van

het normbedrag. Veel ambtenaren geven aan dit bedrag niet te strikt te willen hante-

ren; tot op zekere hoogte wil men hier zelf invloed op uit kunnen oefenen. Een tegen-

gestelde beweging lijkt zich voor te hebben gedaan bij de discussie over het verwijt-

baarheidscriterium. Deze regeling gaf de ambtenaar de mogelijkheid om tot op zeke-

re hoogte zelf een invulling te geven van het begrip verwijtbaar. De vreemdelingen-

diensten toetsten tenslotte uiteindelijk zelf of de verblijfgever verwijtbaar werkloos

was. Het oordeel van de sociale dienst diende hierbij slechts ter ondersteuning. Het

blijkt echter dat de definiëring van het begrip verwijtbaar voor de medewerkers van

de vreemdelingendiensten zo onduidelijk was dat dit tot grote onzekerheid bij de

ambtenaren leidde. De regel was voor meer dan een uitleg vatbaar. Door deze on-

zekerheid werd het werkplezier eerder negatief dan positief beïnvloed. Dit werd nog

versterkt doordat de uitvoering van de regel tot toelatingen leidde die tegen het

rechtvaardigheidsgevoel van de ambtenaar ingingen. Tijdens de interviews werd dan

ook door de medewerkers van de vreemdelingendiensten aangegeven dat zij toch

behoefte hadden aan duidelijkheid.

Verder wordt discretionaire vrijheid nog beïnvloed door de rolopvatting van de amb-

tenaar. In hoeverre ziet de ambtenaar zichzelf als hulpverlener die de verblijfgever

en -vrager zo veel mogelijk behulpzaam moet zijn of als een persoon die zoveel

mogelijk buitenlanders buiten Nederland moet houden?30

Voor de rol van de ambtenaar speelt verder de wijze waarop met de regels wordt om-

gegaan (Kagan, 1978). Moeten zij naar de letter of naar de geest worden toegepast?

De cliënt

Ten slotte speelt de cliënt een rol bij de wijze waarop de aanvraag wordt behandeld.

Vooral de presentatie van de cliënt tijdens het gesprek is belangrijk. Hierbij gaat het

om een mengeling van bewuste en onbewuste invloeden. Engbersen (1990) geeft

in zijn onderzoek bij een sociale dienst aan dat een vriendelijke opstelling, waarbij

de bijstandsmaatschappelijk werker in zijn of haar waarde wordt gelaten, leidt tot

een soepelere behandeling. Verder worden bepaalde groepen cliënten positiever

benaderd dan de gemiddelde cliënt. Een zelfde conclusie kan voor dit onderzoek

worden getrokken. Eén respondent geeft expliciet aan dat een brutale cliënt anders

30 Uit onderzoek onder medewerkers van vreemdelingendiensten blijkt dat de hulpverlenersrol belangrijker

wordt gevonden dan de beperkende taken (Veldkamp, 1992).
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behandeld word dan een cliënt die betrouwbaar overkomt. Een cliënt met goede

sociale vaardigheden zal dus meer kans hebben op een voor hem of haar positief

gebruik van discretionaire vrijheid dan een cliënt met minder goede sociale vaardig-

heden (Handler, 1992). Verder blijken bepaalde groepen verblijfgevers op een soepe-

lere behandeling te kunnen rekenen, bijvoorbeeld degenen met een lang arbeids-

verleden.

7.4.2 Gevolgen van discretionaire vrijheid

Een gevolg van discretionaire vrijheid is dat er een verschil in beoordeling van gelijk-

soortige casus optreedt. Doordat een ambtenaar bij de beoordeling van een aan-

vraag door de bovengenoemde factoren beïnvloed wordt of kan worden en doordat

deze factoren bij iedere ambtenaar op een andere manier uit zullen werken (de in-

vloed kan zelfs van moment tot moment verschillen), zal onherroepelijk rechtsonge-

lijkheid ontstaan. Verschillende auteurs wijzen erop dat dit verschil wordt ingeperkt

doordat de invulling van de door discretionaire vrijheid ontstane beleidsruimte beïn-

vloed wordt door algemene maatschappelijke sociale normen en waarden (Hawkins,

1992; Baumgartner, 1992). De uitkomsten van de casus tonen echter aan dat dit en-

kel tot een beperking van de beoordelingsverschillen leidt en niet tot een opheffing

van het verschil.

Verder bestaat het risico dat de juridische standaarden vervangen worden door per-

soonlijke standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er niet ter zake doende factoren mee

gaan spelen of dat willekeur optreedt (Hawkins, 1992).

Het voordeel van (een zekere mate van) discretionaire vrijheid is dat hierdoor de

ambtenaar in staat wordt gesteld om in te spelen op de individuele situatie van de

cliënt. Zoals eerder beschreven, dekken regels niet de volledige werkelijkheid. Door

gebruik te maken van discretionaire vrijheid kan de ambtenaar inspelen op gevallen

waarbij de regels tot een duidelijke onrechtvaardige of onredelijke beslissing zouden

leiden. Hiermee voldoet de ambtenaar dan ook aan de algemene beginselen van be-

hoorlijk bestuur, waarin gesteld wordt dat bij iedere aanvraag de individuele omstan-

digheden van de cliënt moeten worden meegewogen. In deze beginselen wordt ech-

ter gesteld dat er sprake moet zijn van rechtsgelijkheid. Uit het voorgaande blijkt dat

deze twee principes in de praktijk elkaars tegengestelden kunnen zijn. Wordt er ge-

streefd naar volledige rechtsgelijkheid, dan moet er gepoogd worden om discretio-

naire vrijheid zo veel mogelijk uit te bannen. De volledige uitbanning van discretio-

naire vrijheid zal er echter in de beslissingspraktijk toe leiden dat er geen rekening

kan worden gehouden met de individuele omstandigheden van de cliënt. Van der

Veen (1990) spreekt in dit kader van het ontstaan van een `hardhorende' overheid.

Ten slotte speelt de vraag in hoeverre het principieel juist wordt geacht dat een deel

van de beslissingen wordt genomen door de ambtenaren aan de basis. Is dit juist, of

moet het gehele besluitvormingsproces over de wijze waarop de regels moeten wor-

den toegepast door de politiek bepaald worden?
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7.4.3 Omgaan met discretionaire vrijheid
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Voor het bepalen van de wijze waarop moet worden omgegaan met de geconstateer-

de discretionaire vrijheid, moet allereerst worden vastgesteld of deze vrijheid posi-

tief dan wel negatief wordt beoordeeld. Wat wordt belangrijker geacht, de rechts-

gelijkheid of de mogelijkheid tot individualiseren van regels? Het gaat hierbij niet om

een wetenschappelijke afweging maar om een normatieve. Wel is het mogelijk om

vanuit de wetenschap mogelijkheden aan te reiken om met discretionaire vrijheid

om te gaan. Hierbij is het niet zinvol om te streven naar een volledig verdwijnen van

discretionaire vrijheid; dit zal in de praktijk niet haalbaar zijn.

Uit het voorgaande blijkt dat een zekere mate van discretionaire vrijheid onvermijde-

lijk is, alleen al doordat ambtenaren zich soms niet bewust zijn van de invloed die

bepaalde factoren op hun beslissing hebben (zie bijvoorbeeld de casus over het

schijnhuwelijk). Verder blijkt het opstellen van volledig duidelijke regels die slechts

voor één uitleg vatbaar zijn, praktisch onmogelijk. Het gebruik van begrippen die

voor meer dan een uitleg vatbaar zijn, is niet te vermijden. Het toelichten en/of uit-

splitsen van deze gegevens zal ertoe leiden dat er weer andere onduidelijke termen

moeten worden gebruikt. Deze vragen op hun beurt weer om een toelichting, waar-
door de regelgeving in een spiraal van toelichting op toelichting raakt, zonder dat

hier een einde aan komt (zie Van der Veen, 1990). Een complicerende factor is dat

een toename van de regels ook zal leiden tot een toename van 'afgeleide' regels die

de ambtenaar moet beheersen. Uit casusnummer 1 over de alimentatie blijkt dat de

ambtenaar niet alleen de regels uit de vreemdelingencirculaire moet beheersen,

maar voor een goede toepassing ervan ook inzicht moet hebben in de regels in het

Burgerlijk Wetboek over alimentatie en hertrouwen. Verder bestaat er bij een toe-

name aan regels het risico dat de regels of een gedeelte ervan niet of niet meer goed

worden gebruikt (Engbersen, 1990). Hieruit moet echter niet de conclusie worden

getrokken dat regels geen invloed op discretionaire vrijheid hebben; de invloed is

echter niet absoluut. Ook hier zal de politiek een afweging moeten maken in hoe-

verre de nadelen van een complexe regelgeving opwegen tegen de voordelen van de

inperking van discretionaire vrijheid.

Afhankelijk van de gemaakte keuzen kunnen er vier opties geformuleerd worden

over de wijze waarop regels kunnen worden opgesteld.

Ten eerste kan ervoor worden gekozen om een aantal algemene regels te formuleren

waarin enkel de uitgangspunten en principes van het gezinsvorming en herenigings-

beleid worden vastgelegd. Vervolgens krijgt de ambtenaar de mogelijkheid om deze

regels met behulp van discretionaire vrijheid verder in te vullen (Goodin, 1982).

Deze optie heeft als voordeel dat er een goede mogelijkheid is tot het individualise-

ren van de regeluitvoering, maar zal leiden tot rechtsongelijkheid.

Een tweede optie is om een beperkt aantal specifieke regels te formuleren waarin

wordt vastgelegd wie wel en wie niet voor gezinsvorming of -hereniging in aanmer-

king komt. De ambtenaar wordt vervolgens geen discretionaire vrijheid geboden om

deze regels verder te individualiseren. Door het beperkte aantal eenvoudige regels
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zal de discretionaire vrijheid voor een groot deel kunnen worden ingeperkt. Deze

vorm van regelgeving vertoont overeenkomsten met de kinderbijslagwetgeving

(Minderhoud, 1993). Deze vorm van regelgeving geeft geen mogelijkheid tot indivi-

dualisering van de uitvoering, maar zal wel zorgen voor een grote mate van rechts-

gelijkheid.
Een derde optie is om een groter aantal specifieke regels te formuleren waarin wordt

vastgelegd wie wel en wie niet voor gezinsvorming en -hereniging in aanmerking

komt. Vervolgens kan ervoor worden gekozen om hierbij de discretionaire vrijheid

van de ambtenaren zo veel mogelijk in te perken en te reguleren (Davis, 1969). Deze

optie lijkt het meeste op de huidige situatie. Hierbij wordt geprobeerd om een

compromis te vinden tussen de mogelijkheid om regels te individualiseren en het

streven naar rechtsgelijkheid. Uit dit onderzoek blijkt echter dat dat maar tot op

zekere hoogte mogelijk is.
Bardach en Kagan (1982) pleiten er bij deze optie voor om de negatieve effecten van

deze keuze zo veel mogelijk te beperken door de stijl van regeluitvoering van de amb-

tenaar te beïnvloeden. Zij pleiten voor een 'judicial mode of role application'. Deze

term kan worden vertaald als 'quasi rechtelijke wijze van regeltoepassing' (Groenen-

dael, 1986).

Voor deze 'quasi rechtelijke toepassing' zijn drie elementen essentieel:

- een conceptuele benadering van de regels (wat is de bedoeling ervan);

- het streven naar een aanvaardbaar resultaat;

- het voortdurend voeren van onderling overleg.

De ambtenaren hebben bij deze vorm van regeltoepassing dus een zekere mate van

discretionaire vrijheid.

Een vierde optie ten slotte is een groter aantal algemene regels, waarin de uitgangs-

punten en principes van het gezinsvormings- en -herenigingsbeleid zijn vastgelegd.

Deze optie zal in de praktijk niet veel voorkomen. Een zeer precieze formulering van

algemene uitgangspunten zal uiteindelijk tot een regelgeving leiden die nauw

aansluit bij de derde optie (een groot aantal specifieke regels).

Om bij het toepassen van discretionaire vrijheid de negatieve gevolgen zo veel moge-

lijk te beperken, kan worden gepoogd om de eerdergenoemde factoren die van in-

vloed zijn op discretionaire vrijheid, te beïnvloeden. Zo kan er bijvoorbeeld ge-

streefd worden naar een organisatievorm waarin deze negatieve effecten zo veel mo-

gelijk worden gereduceerd (zie Kagan, 1978). Verder kan de cliënt worden voorgelicht

over zijn/haar rechten, waardoor hij /zij kan inspelen op negatieve effecten van dis-

cretionaire vrijheid.

7.4.4 Afsluiting

Het volledig uitbannen van discretionaire vrijheid is niet mogelijk. Wel is het moge-

lijk om te kiezen voor veel of weinig discretionaire vrijheid. Bij de keuze voor een

vorm van regelgeving zal tevens een keuze moeten worden gemaakt tussen een regel-

geving die de nadruk legt op de individuele situatie van de cliënt, of een regelgeving
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die juist de nadruk legt op het streven naar rechtsgelijkheid. Regelgeving met aan-

dacht voor zowel de individuele omstandigheden als de rechtsgelijkheid met een vol-

ledige controle over de discretionaire vrijheid van de ambtenaar, lijkt een onmoge-

lijkheid te zijn. Afwegingen om een ideaal midden tussen deze twee te vinden, zijn

normatief van aard en vallen derhalve buiten het bestek van dit rapport.



Summary

Regulations concerning family

reunification and marriage migration

In september 1993 new regulations concerning family reunification and marriage

migration to the Netherlands were introduced. The most important change involved

the demand of sufficient income to support the partner or family members migrat-

ing to the Netherlands. A study was conducted to investigate two aspects of the new

regulations:
- the introduction of the new regulations at the level of aliens departments of

municipal police;

- the application of the regulations by these aliens departments and by the Immi-

gration and Naturalization Service (IND) of the Ministry of Justice.

Two methods were used in the study. Executives of fourteen aliens departments were

interviewed and a large number of civil servants were asked to take a decision on a

number of cases, created by the researchers. These cases were based on a number of

problems and unclear aspects of the regulations, that were mentioned during the

interviews.

In relation to the introduction of the regulations, many respondents mentioned the

quick introduction as a major objection. A period of adaption, to get acquainted

with the regulations and consultation before the introduction would have prevented

many problems. After initial problems, that could often be solved after consulting

the IND, nearly all respondents are content with the new regulations. Before the new

regulations, nearly all doubtful applications were granted. The new regulations con-

tain more objective criteria. This results in more refusals of doubtful applications.

On the other hand, most respondents handle the criteria in a more or less flexible

way. lf the lack of income related to the standard is small, this shortage is weighed to

the radical decision of refusing an application.

In the second part of the study, a number of cases were presented to employees at

aliens departments and at the IND. In a number of cases, general problems were

raised. The results show that objective, but complicated rules result in misinter-

pretation or the application of incorrect rules.

Of other cases, two versions were constructed, that were distinct on one crucial

point. By presenting these versions two a number of respondents, it is possible to

detect whether this variable is crucial in the final decision. Some of these variables

show that if a civil servant is granted some room for interpretation, subjective

elements can play a decisive role in the decision. The suggestion of a marriage of

convenience in the description of a case, or the fact that a returning migrant is not
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Dutch by birth, but acquired the Dutch nationality at a later age, might influence the

decision in a negative way.

The general problem of public administration that room for interpretation causes

subjective elements to play a role in the decision, but on the other hand objective

but complicated regulations can easily be misinterpreted or wrongly applied, is not

elaborated in detail. A number of practical advises are given, however. They relate to

the consultation of executives before the formulation of regulations and to the

advantages of permanent consultation to locate and solve any problems that might

arise in the application of the regulations.



Résumé

L'exigence des moyens d'existence en

cas de regroupement familial et de

constitution de familie

Introduction et application des règles à partir de septembre 1993

En septembre 1993 sont entrées en vigueur de nouvelles règles en ce qui concerne le

regroupement familial et la constitution de famille. La modification la plus impor-

tante touchait l'exigence des moyens d'existence: tout étranger désireux de faire

entrer aux Pays-Bas son conjoint ou un autre parent doit pouvoir subvenir à ses

besoins. Jusqu'à septembre 1993, était appliqué pour un nombre important de

groupes le critère dit d'imputabilité: l'insuffisance des revenus du requérant lui était

opposable seulement lorsque celle-ci pouvait lui être imputée.

Selon les nouvelles règles, aussi bien les étrangers que les personnes jouissant de la

nationalité néerlandaise doivent satisfaire à l'exigence des moyens d'existence.

Quant aux personnes dont il ne peut raisonnablement être exigé qu'elles satisfassent

à cette exigence, un certain nombre d'exceptions ont été prévues.

Le présent rapport examine 1'introduction des nouvelles règles et leur application

dans la pratique. Deux méthodes de recherche ont été utilisées à cette fin: des entre-

tiens avec des cadres des sections Admission des Services des étrangers et des appré-

ciations de cas par des fonctionnaires chargés de l'application des règles dans la

pratique (fonctionnaires des Services des étrangers et du Service d'Immigration et

de Naturalisation du ministère de la Justice).
La rapidité avec laquelle les nouvelles règles furent introduites ne fut pas sans poser

des problèmes pour nombre de personnes interrogées au cours des entretiens. Une

période d'accoutumance à ces règles et une concertation en vue de leur application

auraient pu éviter de nombreux problèmes. Maintenant que ces premiers problèmes

ont été résolus, souvent après concertation avec le Service d'Immigration et de Natu-

ralisation, la plupart des personnes interrogées sont satisfaites des nouvelles règles.

Avant leur introduction, une demande était, en cas de doute, presque toujours

agréée; les nouvelles règles fournissent aux fonctionnaires des critères plus sévères

et ijs peuvent plus souvent rejeter une demande. Cependant, la plupart des per-

sonnes interrogées déclarent appliquer les règles avec une certaine souplesse. La

différence entre le revenu percu par rapport au montant normatif est opposée à la

gravité de la décision.

La deuxième partie du rapport consiste en un certain nombre de cas soumis à

l'appréciation de fonctionnaires des Services des étrangers et du Service d'Immigra-

tion et de Naturalisation. Sept cas ont été créés en tout. Pour quatre de ces cas, deux

f1
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versions différant sur une variable ont été élaborées, ce afin d'examiner l'incidence

de cette variable sur la décision du fonctionnaire. L'étude montre que les nouvelles

règles manquent de clarté sur certains points. Par ailleurs, d'autres problèmes se

posent. Si le fonctionnaire dispose d'une grande liberté sur le plan de la prise de

décisions, des éléments subjectifs peuvent venir à jouer un r6le. Une demande sur

laquelle est mentionnée 1'hypothèse d'un mariage blanc est rejetée. Si cette hypo-

thèse n'est pas signalée, la demande est agréée, même si les revenus du requérant ne

sont pas suffisants. La demande d'un émigré d'origine néerlandaise est plus souvent

agréée que la demande d'un Turc naturalisé Néerlandais.

La liberté sur le plan de la prise de décisions peut donc entrafner la prise en con-

sidération de facteurs subjectifs et une définition trop stricte des règles en rend

l'application si difficile que des erreurs sont commises. Ce problème général de la

réglementation n'est pas abordé plus en détails. Cependant, un certain nombre de

recommandations pratiques sont formulées afin d'améliorer l'application des règles.
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Bijlage 2

Onderwerpen van de vragenlijst

In de interviews zijn aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst, de volgende

onderwerpen aan de orde gekomen.

1 Algemene vragen

1.1 Structuur van de vreemdelingendienst waar de respondent werkzaam is

1.2 Positie van de respondent binnen de vreemdelingendienst

2 Invoering van de nieuwe regelgeving

2.1 Invoering van de regelgeving door DVZ

2.2 Communicatie binnen de vreemdelingendienst

2.3 Aanvullende informatie van het IND

3 De toepassing van de regels

3.1 Toepassing van en problemen bij huidige regels

3.2 Communicatie bij problemen

3.3 Doorsturen van gevallen

3.4 Eigen besluiten

4 Cijfermatige informatie'

4.1 Gezinsvorming en gezinshereniging

4.2 Met en zonder MW

4.3 Humanitaire gronden

4.4 Voldoende middelen van bestaan

5 Meningen van de ambtenaar

5.1 Algemeen
5.2 De gevolgen voor de cliënt

5.3 De gevolgen voor de efficiency van de vreemdelingendienst

5.4 Duidelijkheid voor de ambtenaar

5.5 Rechtsgelijkheid

5.6 Rechtszekerheid

5.7 Rechtvaardigheid

6 Afsluiting

1 Deze Informatie is ook verzameld t.b.v. het rapport 'Een partner van verre: de cijfers' (Schoort, J.J. e.a., 1994).
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Inwoners en vreemdelingen per gemeente

L, C

Tabel: Aantallen inwoners en aantallen vreemdelingen per gemeente
1

gemeente gegevens'

1 2 3

. .

t

4

Amsterdam 713.407 21.6% 719.856 14,8%

Rotterdam 589.707 18.6% 596.023 12,5%

Utrecht 232.705 13.5% 234.170 11,8%

Den Haag 445.287 20.0% 444.661 10,7%

Eindhoven 193.966 7.9% 195.267 4,9%

Zaanstad 131.273 8.6% 131.758 6,5%

Nijmegen 146.344 7.7% 146.993 4,8%

Tilburg 160.615 7.7% 162.398 4,7%

Apeldoorn 148.745 5.2% 149.504 2,6%

Zoetermeer 100.623 10.7% 102.937 2,1%

Lelystad 59.285 10.2% 60.172 4,1%

Bergen op Zoom 47.259 9.4% 47.546 8,7%

Hoogeveen 46.456 3.4% 46.524 1,5%

Katwijk 40.498 2.1% 40.682 1,3%

* 1: Aantal Inwoners per 1 januari 1992.

2: Percentage vreemdelingen (niet-EU) t.o.v. de totale bevolking per 1 januari 1992 (naar geboorteland)

3: Aantal Inwoners per 1 januari 1993

4: Percentage vreemdelingen (niet-EU) t.o.v. de totale bevolking per 1 januari 1993 (naar nationaliteit)

Bronnen:

Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1993, CBS 1993

Niet-Nederlanders in Nederland, 1 januari 1993, CBS 1993

Maandstatistiek van de bevolking, juni 1993, CBS 1993

Personen naar geboorteland per 1 januari 1992, CBS, niet gepubliceerd, geschatte cijfers



Bijlage 4

Samenstelling van het inkomen

Tabel: Samenstelling van het inkomen

meerekenen als onderdeel van het

inkomen

alimentatie die ontvangen wordt

alimentatie die betaald wordt

vakantiegeld

reiskostenvergoeding

overwerkvergoeding

onregelmatigheidstoeslag

uitbetaling van dertiende maand

toekomstige loonsverhoging

stijging van het netto-inkomen door

verandering van belastingschaal

na huwelijk

winstdeling

kinderbijslag

huursubsidie

periodieke giften

inkomsten uit rente

inkomsten uit aandelen en/of

obligaties

huur/kostgeld dat betaald wordt

huur/kostgeld dat ontvangen wordt

hypotheeklasten

schulden bij derden

tegoeden bij derden

schulden bij bank

schulden bij werkgever

tegoeden bij werkgever

anders

altijd soms nooit geen

antwoord /

weet niet

N % N Wo N Wo N Wa

15 18,8 17 21,3 43 53,8 5 6,3

12 15,0 9 11,3 50 62,5 9 11,3

19 23,8 6 7,5 50 62,5 5 6,3

5 6,3 7 8,8 62 77,5 6 7,5

4 5,0 26 32,5 45 • 56,3 5 6,3

21 26,3 40 50,0 14 17,5 5 6,3

29 36,3 13 16,3 33 41,3 5 6,3

1 1,3 19 23,8 53 66,3 7 8,8

30 37,5 17 21,3 26 32,5 7 8,8

8 10,0 14 17,5 53 66,3 5 6,3

3 3,8 1 1,3 70 87,5 6 7,5

2 2,5 1 1,3 71 88,8 6 7,5

1 1,3 2 2,5 72 90,0 5 6,3

7 8,8 19 23,8 49 61,3 5 6,3

8 10,0 14 17,5 52 65,0 6 7,5

3 3,8 8 10,0 61 76,3 8 10,0

2 2,5 16 20,0 54 67,5 8 10,0

6 7,5 8 10,0 61 76,3 5 6,3

5 6,3 17 21,3 53 66,3 5 6,3

0 0,0 8 10,0 65 81,3 7 8,8

4 5,0 20 25,0 51 63,8 5 6,3

4 5,0 16 20,0 55 68,8 5 6,3

4 5,0 15 8,8 56 70,0 5 6,3

- - - - - - - -
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De casus

Casusnummer 1

Joseph Tarqui heeft bij de Nederlandse ambassade in Chili een aanvraag voor een mach-

tiging tot voorlopig verblijf ingediend. Hij is op 23 december 1962 in Santiago (Chili)

geboren en heeft de Chileense nationaliteit. Op 25 februari 1994 is hij in Santiago (Chili)

met Dolores Arias getrouwd.

Dolores Arias is op 11 januari 1961 in Santiago (Chili) geboren en heeft een vergunning

tot vestiging in Nederland. In 1981 is zij in Nederland komen wonen. In 1986 heeft zij een

vergunning tot vestiging gekregen. Dolores Arias heeft een vaste aanstelling als groeps-

leidster in een gezinsvervangend tehuis. Hiermee verdient zij een netto-salaris van f 1140

per maand. Voor haar huwelijk met Joseph Tarqui is zij eenmaal eerder getrouwd geweest

(met een Nederlander). Uit dit huwelijk heeft zij een dochter van 12 jaar (geboren op 29

februari 1982) die zij zelf opvoedt. Haar ex-echtgenoot betaalt na een gerechtelijke uit-

spraak f 120 alimentatie per maand om zo een bijdrage te leveren in de kosten van het

levensonderhoud van hun dochter.

Op 21 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: gezinshereniging.

Casusnummer 2 (versie A)

Verzoeker Ricardo Worsley heeft op 12 april 1994 bij de vreemdelingendienst een aan-

vraag ingediend om verlening van een vergunning tot verblijf met als doel: verblijf bij zijn

Nederlandse echtgenote Sandra van Seggelen. De legeskosten zijn betaald. Ricardo

Worsley is geboren op 14 juli 1968 te Indianapolis in de Verenigde Staten (Indiana) en

heeft de Amerikaanse nationaliteit. Op 5 januari 1994 is hij in Nederland gehuwd met

Sandra van Seggelen.

Tot voor kort was Ricardo Worsley als Amerikaans beroepsmilitair gelegerd in Duitsland.

Zijn contract is begin februari afgelopen en is daarna niet meer verlengd omdat zijn

eenheid terugkeerde naar de VS. Hij is 6 februari naar Nederland gekomen en bij Sandra

van Seggelen in gaan wonen. Op dit moment verblijft hij in Nederland in afwachting van

de beslissing op zijn aanvraag.

Sandra van Seggelen is op 2 november 1969 in Venlo geboren. Zij heeft een dochtertje dat

op het moment van de aanvraag een maand oud is (geboren op 10 maart 1994). Ricardo

Worsley is de vader van dit kind. Sandra van Seggelen heeft een vaste baan als caissière

bij de Digros, waarmee ze f 1102 per maand verdiend. Zij krijgt van de sociale dienst

f 492,39 per maand aanvullende bijstand. Haar totale inkomen wordt hiermee f 1594,39.

C

Casusnummer 2 (versie B)

Verzoeker Ricardo Worsley heeft op 12 april 1994 bij de vreemdelingendienst een aan-

vraag ingediend om verlening van een vergunning tot verblijf met als doel: verblijf bij zijn
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Nederlandse echtgenote Sandra van Seggelen. De legeskosten zijn betaald. Ricardo

Worsley is geboren op 14 juli 1968 te Indianapolis in de Verenigde Staten (Indiana), hij

heeft de Amerikaanse nationaliteit. Op 5 januari 1994 is hij in Nederland gehuwd met

Sandra van Seggelen.

Tot voor kort was Ricardo Worsley als Amerikaans beroepsmilitair gelegerd in Duitsland.

Zijn contract is begin februari afgelopen en is daarna niet meer verlengd omdat zijn een-

heid terugkeerde naar de VS. Hij is bij zijn in Duitsland wonende broer ingetrokken.

Sandra van Seggelen is op 2 november 1969 in Venlo geboren. Zij heeft een dochtertje dat

op het moment van de aanvraag een maand oud is (geboren op 10 maart 1994). Ricardo

Worsley is de vader van dit kind. Sandra van Seggelen heeft een vaste baan als caissière

bij de Digros waarmee ze f 1102 per maand verdiend. Zij krijgt van de sociale dienst

f 492,39 per maand aanvullende bijstand. Haar totale inkomen wordt hiermee f 1594,39.

Casusnummer 3 (versie A)

José Treurnicht heeft bij de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika een verzoek ingediend

voor een machtiging tot voorlopig verblijf. Zij is op 5 december 1962 in Kaapstad (Zuid-

Afrika) geboren en heeft de Zuid-Afrikaanse nationaliteit. In 1986 heeft zij in Zuid-Afrika

haar huidige man, Marco de Boer, ontmoet, met wie zij op 8 maart 1987 in Kaapstad is

getrouwd.

Marco de Boer is op 23 juli 1960 geboren in Aalsmeer. Op 23 maart 1985 heeft hij Neder-

land verlaten om in Zuid-Afrika een landbouwbedrijf te beginnen. Hij heeft de Nederland-

se nationaliteit behouden. Vanwege de instabiele situatie en het geweld in Zuid-Afrika wil

hij met zijn vrouw naar Nederland komen. Hij heeft in Nederland geen werk. Zij hebben

intussen wel een huis in Nederland gehuurd.

Op 23 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst de aanvraag van José

Treurnicht voor een machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf

bij Nederlandse echtgenoot Marco de Boer.

Casusnummer 3 (versie 8)

Kudret Yesilg6z heeft bij de Nederlandse Ambassade in Turkije een verzoek ingediend

voor een machtiging tot voorlopig verblijf. Zij is op 5 december 1962 in Istanbul (Turkije)

geboren en heeft de Turkse nationaliteit. In 1986 heeft zij in Turkije haar huidige man,

Halil Yalgin, ontmoet, met wie zij op 8 maart 1987 in Tatvan is getrouwd.

Halil Yalcin is op 23 juli 1960 geboren in Aalsmeer. Zijn ouders hebben de Turkse natio-

naliteit. Hij is in 1980 genaturaliseerd tot Nederlander. Op 23 maart 1985 heeft hij Neder-

land verlaten om in (Oost-)Turkije een landbouwbedrijf te beginnen. Hij heeft de Neder-

landse nationaliteit behouden. Vanwege de instabiele situatie en het geweld in Oost-

Turkije (in verband met de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden) wil hij met zijn vrouw

naar Nederland komen. Hij heeft in Nederland geen werk. Hij heeft intussen wel een huis

in Nederland gehuurd.

Op 23 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst de aanvraag van Kudret

Yesilgáz voor een machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij

Nederlandse echtgenoot Halil Yalcin.
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Casusnummer 4

Teslime Ozgul heeft bij de Nederlandse ambassade in Turkije voor haar en haar dochter

Deyanira Ozgul een aanvraag ingediend voor een machtiging tot voorlopig verblijf met als

doel gezinshereniging met haar echtgenoot Gutsen Ozgul. Teslime Ozgul is op 15 juli 1942

geboren in Odemis in Turkije en heèft de Turkse nationaliteit. Op 28 juli 1961 is zij ge-

trouwd met Gulsen Ozgul. Zij hebben vier kinderen, de jongste is Deyanira Ozgul, die op

23 november 1983 geboren is.

Gutsen Ozgul is op 9 februari 1934 geboren in Odemis en heeft de Turkse nationaliteit. In

1965 is hij naar Nederland gekomen. In 1970 kreeg hij een vergunning tot vestiging. Deze

vergunning heeft hij nog steeds. Van 1965 tot 1983 heeft hij in een fabriek voor kantoor-

meubilair gewerkt. Door een reorganisatie is hij hier ontslagen. Hierna heeft hij eerst een

WW-uitkering gekregen en daarna een RWW-uitkering. Hij stond gedurende deze periode

ingeschreven bij het arbeidsbureau en heeft actief naar werk gezocht. Sinds een jaar

heeft hij een vast contract als schoonmaker voor 30 uur in de week. Er is geen mogelijk-

heid om langer te gaan werken. Hij verdient hier f 1075 netto per maand mee. Gi lzen

Ozgul krijgt van de sociale dienst f 429,13 aanvullende bijstand per maand.

Op 19 mei 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst de aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen.

Casusnummer 5 (versie A)
Margaritha Perron heeft bij de Nederlandse ambassade in Mexico een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf ingediend. Zij is op 23 september 1965 te Jalapa (Mexico)

geboren en heeft de Mexicaanse nationaliteit. Margaritha Perron is op 15 februari 1994 in

Jalapa (Mexico) gehuwd met Alphons del Prado.

Alphons del Prado is op 12 december 1960 in Jalapa geboren. Hij verblijft sinds 1980

legaal in Nederland en is in 1987 genaturaliseerd. Door de naturalisatie heeft hij zijn Mexi-

caanse nationaliteit verloren.
Van 1980 tot en met 1989 heeft hij bij Koperdraad bv gewerkt. Hij heeft hier in 1989 ont-

slag genomen. Eind 1989 heeft hij een uitkering voor een alleenstaande gekregen krach-

tens de RWW; deze uitkering ontvangt hij nog steeds. Uit de overgelegde stukken kan

worden afgeleid dat Alphons del Prado op een maand na drie vijfde deel van de periode

dat hij in Nederland heeft gewoond, substantieel inkomen uit arbeid heeft gehad.

Alphons del Prado heeft verklaard sinds zijn ontslag bij Koperdraad bv niet meer te heb-

ben gewerkt dan wel te hebben gesolliciteerd of andere activiteit te hebben ondernomen

om passende arbeid te krijgen. Uit de informatie van de sociale dienst die hij overlegt,

blijkt dat in 1993 zijn uitkering gedurende een maand met 10% is gekort omdat hij geen

activiteiten ondernam om passende arbeid te krijgen. Hij toont aan dat hij sinds zijn ont-

slag als werkzoekende bij het arbeidsbureau staat geregistreerd. Bij navraag blijkt dat er

daar geen sollicitatie-activiteiten van hem bekend zijn. Wel blijkt dat hij zijn inschrijving

regelmatig heeft laten verlopen.

Op 21 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij Nederlandse

echtgenoot Alphons del Prado.



Bijlage 5 112

Casusnummer 5 (versie 8)

Margaritha Perron heeft bij de Nederlandse ambassade in Mexico een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf ingediend. Zij is op 23 september 1965 te Jalapa (Mexico)

geboren en heeft de Mexicaanse nationaliteit. Margaritha Perron is op 15 februari 1994 in

Jalapa (Mexico) gehuwd met Alphons del Prado.

Alphons del Prado is op 12 december 1960 in Jalapa geboren. Hij verblijft sinds 1980

legaal in Nederland en is in 1987 genaturaliseerd. Door de naturalisatie heeft hij zijn

Mexicaanse nationaliteit verloren.

Van 1980 tot en met 1989 heeft hij bij Koperdraad bv gewerkt. Koperdraad, bv is in 1989

failliet gegaan. Hij heeft hierna negen maanden een WW-uitkering gehad. In 1990 heeft hij

een uitkering voor een alleenstaande gekregen krachtens de RWW; deze uitkering ont-

vangt hij nog steeds. Uit de overgelegde stukken kan worden afgeleid dat Alphons del

Prado op een maand na drie vijfde deel van de periode dat hij in Nederland heeft ge-

woond, substantieel inkomen uit arbeid heeft gehad. Hij verklaart na het faillissement van

Koperdraad bv geen werk meer te kunnen vinden. Hij verteld dat hij nu vrijwilligerswerk

doet, om zo nuttig bezig te blijven. Hij heeft zelf een aantal sollicitatiebrieven overgelegd

en verteld dat hij nog regelmatig solliciteert. Hij geeft aan dat hij in ieder geval weer snel

aan de slag wil. Uit informatie van de sociale dienst blijkt dat hij geen strafkortingen heeft

gehad. Bij navraag bij het arbeidsbureau blijkt dat Alphons del Prado sinds het faillisse-

ment van Koperdraad bv als werkzoekende staat geregistreerd. Verder is hij lid van een

sollicitatieclub.

Op 21 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij Nederlandse

echtgenoot Alphons del Prado.

Casusnummer 6 (versie A)

Aiwan Kyliandaumar heeft bij de Nederlandse ambassade in Suriname een aanvraag voor

een MW ingediend. Hij is geboren op 4 maart 1968 in Paramaribo en heeft de Surinaamse

nationaliteit. Hij is op 3 april 1994 in Nederland getrouwd met Jolanda van Leeuwen. Hij is

in augustus 1988 uit Suriname naar Nederland gekomen om een studie rechten te volgen.

Om in zijn onderhoud te voorzien ontving hij via het ministerie van Ontwikkelingssamen-

werking een speciale studiebeurs. Nadat hij in februari 1994 zijn studie heeft afgerond, is

hem door de vreemdelingendienst te kennen gegeven dat hij voor 8 april 1994 Nederland

weer moest verlaten. Er was na zijn studie geen grond meer om nog langer in Nederland

te verblijven. Vervolgens is hij voor deze datum naar Suriname teruggegaan.

Jolanda van Leeuwen is op 2 januari 1970 in Tilburg geboren en heeft de Nederlandse

nationaliteit. Ze werkt in een café in de bediening en verdient hiermee f 1220 netto in de

maand. Zij heeft hier een vast contract. Na het gesprek met Jolanda van Leeuwen heeft u

het sterke vermoeden dat hier sprake is van een schijnhuwelijk, hier heeft u echter geen

harde bewijzen voor.

Op 21 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij Nederlandse

echtgenote Jolanda van Leeuwen.
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Casusnummer 6 (versie B)

Aiwan Kyliandaumar heeft bij de Nederlandse ambassade in Suriname een aanvraag voor

een MVV ingediend. Hij is geboren op 4 maart 1968 in Paramaribo en heeft de Surinaamse

nationaliteit. Aiwan Kyliandaumar is op 3 april 1994 in Nederland getrouwd met Jolanda

van Leeuwen. Aiwan Kyliandaumar is in augustus 1988 uit Suriname naar Nederland
gekomen om een studie rechten te volgen. Om in zijn onderhoud te voorzien ontving hij

via het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een speciale studiebeurs. Nadat hij in

februari 1994 zijn studie heeft afgerond, is hem door de vreemdelingendienst te kennen

gegeven dat hij voor 8 april 1994 Nederland weer moest verlaten. Er was na zijn studie

geen grond meer om nog langer in Nederland te verblijven. Vervolgens is hij voor deze

datum naar Suriname teruggegaan.

Jolanda van Leeuwen is op 2 januari 1970 in Tilburg geboren en heeft de Nederlandse

nationaliteit. Ze werkt in een café in de bediening en verdient hiermee f 1220 netto in de

maand. Zij heeft hier een vast contract.

Op 21 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst een aanvraag voor een

machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij Nederlandse

echtgenote Jolanda van Leeuwen.

Casusnummer 7
Tania Habdel heeft bij de Nederlandse ambassade in Egypte een aanvraag voor een mach-

tiging tot voorlopig verblijf ingediend. Tania Habdel is op 12 mei 1962 in Cairo geboren

en heeft de Egyptische nationaliteit. Zij is op 24 juli 1993, in Cairo gehuwd met Martin

Versteeg.

Martin Versteeg is op 3 april 1967 in Groningen geboren. Direct nadat hij in juni 1989 zijn

studie afrondde, is hij 3,5 jaar werkzaam geweest bij uitgeverij Troef, totdat deze uitgeverij

in december 1992 failliet ging. Sinds twee maanden werkt hij met een tijdelijke contract

voor zes maanden bij uitgeverij Geelkamp, waar hij boeken vertaalt.

Op het moment van de aanvraag heeft Martin Versteeg nog uitzicht op een eenmalige

verlenging van zijn contract met drie maanden. Daarna zal het contract waarschijnlijk niet

meer verlengd worden. Hij verdient netto f 1920 per maand.

Op 11 april 1994 is via de visadienst bij de vreemdelingendienst de aanvraag van Tania

Habdel voor een machtiging tot voorlopig verblijf binnengekomen met als doel: verblijf bij

Nederlandse echtgenoot Martin Versteeg.
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Respons casusbeoordeling

Tabel: Respons casusbeoordeling per casus

vreemdelingendienst IND totaal

casusnummer uit retour % uit retour % uit retour %

1' 70 56 80 24 24 100 94 80 85

2A 5 5 100 2 2 100 7 7 100

2B 5 4 80 2 2 100 7 6 86

2 totaal 10 9 90 4 4 100 14 13 93

3A 6 5 83 2 2 100 8 7 88

3B 5 4 80 2 2 100 7 6 86

3 totaal 11 9 82 4 4 100 15 13 87

4 10 8 80 4 4 100 14 12 86

5A 6 6 100 2 2 100 8 8 100

5B 5 4 80 2 2 100 7 6 86

5 totaal 11 10 91 4 4 100 15 14 93

6A 5 5 100 2 2 100 7 7 100

6B 6 6 100 2 2 100 8 8 100

6totaal 11 11 100 4 4 100 15 15 100

7 10 10 100 4 4 100 14 14 100

totaal 133 113 85 48 48 100 181 161 89

' Bij de vreemdelingendiensten is 63 maal casusnummer 1 onder medewerkers verspreid en 7 casus onder

leidinggevenden. Van deze laatste versies zijn er vijf geretourneerd.



Sinds 1990 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1990

98 Hulp aan slachtoffers van ernstige mis-

drijven; effecten van slachtofferhulp en

primaire opvang

Carl H.D. Steinmetz

99 De Kwartaalkursus en recidive; een onder-

zoek naar de effecten van het experiment

Kwartaalkursus

P. H. van der Laan, A.A.M. Essers

100 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:

periode 1980-1988

J. Junger- Tas, M. Kruissink

101 Informatieverschaffing en schadebemidde-

ling door de politie; evaluatie-onderzoek

van een experiment bij slachtoffers van

misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

M.l. Zeilstra, N.G. van Andel

102 Over regels en appèl; ee conflict-

opwekkendheid van artikel 57 AAW

H.R. Schimmel, G.J. Veerman

103 Misdaadondernemingen; ondernemende

misdadigers in Nederland

P.C. van Duyne, R.F. Kouwenberg, G. Romeijn

104 Werken met mensen; een onderzoek naar

werksituatie en functioneren van peniten-

tiair inrichtingswerkers

drs. M.M. Kommer

1991

105 Initiation and continuation of a criminal

career; who are the most active and

dangerous offenders in the Netherlands?

C.R. Block, C. van der Werff

106 Politie en milieuwethandhaving

E.A.1.M. van den Berg, W. Waelen

107 Achtergronden van delinquent gedrag onder

jongens uit etnische minderheden II

M. Junger W. Polder

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;

evaluatie-onderzoek van een grootschalige

voorlichtingscampagne en studie naar

(on)mogelijkheden van voorlichting

R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den

Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold

109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;

evaluatie van een project voor Marokkaan-

se jongeren

G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en

daad

C. van der Werff M.W. Bol, m.m.v. B.J.W.

Dotter-Schamhardt

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement

C. Cozijn

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de

effectmeting

E.C. Spaans, L. Doomhein

113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een

onderzoek bij politie en justitie

M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg

114 Prejop; een preventieproject voor jongeren

met politiecontacten in Amsterdam

L. Boendermaker, S.M. Schneider

115 De economie van het drugsbestaan;

criminaliteit als expressie van levensstijl en

loopbaan

M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Nelen



Sinds 1990 verschenen rapporten In de reeks Onderzoek en beleid

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Ververs, A.A.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de

justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

J. Junger- Tas, M. Kruissink, P.H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

E.A.LM. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.

R.F. Kouwenberg, W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Nelen, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie,'ver de naleving van richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

R. FA, van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder, G. Paulides

116

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van en

professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'; eerste resultaten van een longi-

tudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaats-

bepaling van het WODC bij het afscheid

van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier, H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van Goudoever-

Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R.FA van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S. 0. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoorl, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Bedem, J.C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronder-

zoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling



117

138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger-Tas

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993
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