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111/1 Managementsamenvatting 

Doelstelling en opzet van het onderzoek 
De Koppelingswet of de Wijziging van de Vreemdelingwet en enige andere wetten 
teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkin-
gen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het 
rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland bereikt op 26 maart 1998 het 
Staatsblad. Op 1 juli 1998 treedt de wet in werking.' 

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet heeft een grootschalige 
evaluatie van de wet plaatsgevonden. De resultaten van de evaluatie worden in dit 
verslag weergegeven. De evaluatie beoogt inzicht te bieden in: het draagvlak voor 
de wet onder de diverse betrokken actoren en de juridische merites van de wet i.c. 
de legitimiteit en legaliteit; de uitvoerbaarheid van de Koppelingswet en de 
inspanningen die met de uitvoering van de wet gepaard gaan i.c. de efficientie; en 
de mate waarin de doelen van de Koppelingswet zijn bereikt en de mate waarin 
neveneffecten zijn opgetreden i.c. de effectiviteit. 

De evaluatie van de Koppelingswet was een complexe exercitie, omdat het Koppe-
lingsbeginsel doorwerkt op vele beleidsterreinen en omdat een deel van de 
doelgroep waar de wet zich op richt - vreemdelingen die zonder geldige verblijfs- • 
status in Nederland verblijven - zich aan het oog van de overheid onttrekt en 
daarmee ook voor onderzoekers lastig te bereiken is. In de evaluatie is gekozen 
voor een onderzoeksstrategie, waarbij op verschillende manieren en met uiteenlo-
pende methoden informatie is verzameld. Het onderzoek heeft bestaan uit zes 
deelstudies. 
- Deelstudie I: "het illegale circuit in kaart", heeft bestaan uit een reeks vraagge-

sprekken met vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. 

- Deelstudie "instantie-onderzoek", heeft bestaan uit een reeks telefonische en 
face-to-face diepte-interviews met betrokkenen bij de uitvoering van de Koppe-
lingswet. 

- Deelstudie 	"juridische analyse", heeft bestaan uit de bestudering van juridi- 
sche literatuur en rechterlijke uitspraken. 

- Deelstudie IV: "cijfermateriaal illegaliteit/migratie", heeft bestaan uit het 
verzamelen en analyseren van bestaand cijfermateriaal over illegaliteit en mi-
gratie. 

- Deelstudie V: "verzamelen van feitelijke/cijfermatige indicaties voor effectiviteit 
en efficiency per beleidsterrein", heeft bestaan uit een uitgebreide speurtocht 
bij uitvoeringsinstellingen naar registraties van aantallen vreemdelingen die 
ingevolge de Koppelingswet zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. Deze 
gegevens zijn echter nauwelijks verkrijgbaar gebleken. 

- Deelstudie VI: "surveys effectiviteit, efficiency en legitimiteit" heeft bestaan uit 
surveys onder diverse respondentgroepen: burgers, medewerkers van Gemeen-
telijke Sociale Diensten, medewerkers van de Vreemdelingendiensten, maat- 

Wet van 26 maart 1998,STB.203. 
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schappelijke organisaties, wethouders, medewerkers van UVI's en de SVB, en 
onderwijsinstellingen. 

Reikwijdte en beperkingen van de evaluatie 

De studie ter evaluatie van de Koppelingswet is uitgevoerd in een periode van acht 
maanden. Ondanks de omvang van de studie, kent het onderzoek enkele beperkin-
gen. 
In de eerste plaats raakt een onderzoek ter evaluatie van de Koppelingswet al snel 
aan het vreemdelingenbeleid in brede zin. Uit het complex aan factoren dat van 
invloed is op verblijf in en komst naar Nederland zijn de effecten van de Koppe-
lingswet lastig te isoleren. In de tekst is zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in 
hoeverre resultaten zijn te herleiden tot de Koppelingswet, en in welke mate 
resultaten zijn te beschouwen als, bijvoorbeeld, een doorwerking van de Vreemde-
lingenwet. 
In de tweede plaats kon in het onderzoek nauwelijks gebruik warden gemaakt van 
'harde' gegevens, omdat registraties van aantallen aanvragen en uitsluitingen op de 
diverse beleidsterreinen grotendeels ontbraken. Veel van de gepresenteerde 
gegevens zijn afkomstig uit gesprekken en surveys, waar mensen inschattingen 
van de omvang van de problematiek hebben gegeven en waarin meningen zijn 
gepeild. 
In de derde plaats kunnen door het moment van evalueren - drie jaar na de 
invoering van de Koppelingswee geen definitieve uitspraken worden gedaan over 
de effectiviteit van de Koppelingswet. Met name effecten van de wet op de in-
stroom van vreemdelingen zijn pas op de langere termijn te verwachten. 
In de vierde plaats is in het onderzoek slechts in beperkte mate aandacht besteed 
aan de impact van de Koppelingswet op rechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen. De aandacht is voornamelijk uitgegaan naar de effecten van de wet 
op de primaire doelgroep van de Koppelingswet: de vreemdelingen die niet 
beschikken over een verblijfsstatus die recht geeft op bepaalde voorzieningen. De 
gevolgen voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen zijn daardoor 
slechts zijdelings aan bod gekomen. 
Deze beperkingen impliceren dat op basis van het onderzoek geen harde uitspra-
ken kunnen worden gedaan over de impact van de Koppelingswet Op de in- en 
uitstroom van vreemdelingen, en over aantallen vreemdelingen die ingevolge de 
Koppelingswet zijn uitgesloten van voorzieningen. 

De werking van de wet: de formele en de feitelijke praktijk 

De Koppelingswet heeft consequenties voor de toekenning van overheidsvoorzie-
ningen op een vijftal beleidsterreinen: Justitie, Onderwijs, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Volkshuisvesting. 
In het algemeen kan warden gesteld dat bij de diverse uitvoeringsorganen de toets 
op verblijfsrecht die zij ingevolge de Koppelingswet dienen te verrichten, ook 
daadwerkelijk is doorgevoerd in aanvraagprocedures. Indien blijkt dat een vreem-
deling niet over een verblijfsstatus beschikt die recht geeft op de betreffende 
voorziening, dan volgt in de regel uitsluiting. Daarbij kan warden opgemerkt dat 
het naar alle waarschijnlijkheid gaat over kleine aantallen uitsluitingen: harde 
gegevens daarover zijn niet beschikbaar. Een tweede opmerking betreft de intensi- 

2 
Op verzoek van de Tweede Kamer vindt evaluatie plaats drie jaar na invoering van de wet. 
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teit van de toets op het verblijfsrecht: bij enkele uitvoeringsinstellingen zijn 
verschillen geconstateerd in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
controle van het verblijfsrecht. We lopen de vijf beleidsterreinen langs. 

De Koppelingswet heeft voor Justitie geleid tot wijziging van de Wet op de Rechts-
bijstand en de Vreemdelingenwet. 
Onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen kunnen wel aanspraak 
blijven maken op rechtsbijstand. Dientengevolge verplicht de Koppelingswet 
rechtsbijstandsverleners niet tot het iiitvoeren van een verblijfstoets. Rechtsbij-
standverleners ervaren wel gevolgen van de Koppelingswet in de inhoud van hun 
werkzaamheden. 
Ingevolge de Koppelingswet is in de Vreemdelingenwet een categorisering van 
rechtmatig verblijf doorgevoerd met daaraan gekoppeld uitgangspunten voor de 
toekenning van aanspraken aan vreemdelingen. De wijzigingen in de Vreemdelin-
genwet zijn doorgevoerd in het VAS. De koppeling tussen het VAS en het GBA - die 
reeds in mei 1996 is aangebracht - is een essentiele verificatiemogelijkheid bij de 
uitvoering van de Koppelingswet. Bij invoering van de Koppelingswet hebben de 
vreemdelingendiensten (met name de Koppelingsbureaus) energie gestoken in de 
perfectionering van de registraties. Verschillen tussen het Vreemdeling Administra-
tiesysteem (VAS) en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
kwamen en komen nog steeds in hoofdzaak voor bij de personalia, adres en 
woonplaats. 
In de Regeling verstrekking asielzoekers en de Regeling verstrekkingen bepaalde 
categorieen vreemdelingen (wegens ziekte een beroep doen op voorziening) zijn 
uitzonderingsmaatregelen getroffen. Voor de uitzonderingen vindt toetsing plaats 
door de GGD/Ziekenhuizen. Noch de toetsing, noch het werk van de COA (die de 
verdere afhandeling verzorgt) !evert problemen op. 

Voor OCW heeft de Koppelingswet geleid tot wijziging van vijf wetten. Kinderen en 
jongeren tot 18 jaar vallen buiten de Koppelingswet. ledere opleiding waaraan 
begonnen wordt voor het 18e levensjaar mag afgemaakt worden, waarbij de 
onderwijsinstelling rekening moet houden met eventuele herexamens. De instellin-
gen controleren de verblijfstitel op het moment van inschrijving en bij wijziging 
van studierichting. 
De controle vindt uitsluitend plaats bij de onderwijsinstelling. Bij de HBO-
instellingen en universiteiten zijn de documenten die de vreemdeling zelf toont, 
leidend voor de controle. Daarbij wordt soms gewerkt met voorlopige inschrijvin-
gen om vreemdelingen die nog in de procedure zitten in staat te stellen toch alvast 
onderwijs te kunnen laten volgen. 
Nader onderzoek naar de verblijfsstatus wordt bij de ROC's in een deel van de 
gevallen gedaan. Bij HBO-instellingen verschilt dit per instelling. Daarbij stelt een 
aantal ROC's dat de controle van verblijfsstatus geen onderdeel is van hun taak. 
Ook de HBO-instellingen en universiteiten delen deze mening. Desondanks voeren 
ze de controle we! uit. 

Op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn naar aanleiding van de 
Koppelingswet 14 wetten gewijzigd: uitkeringen dienen alleen te worden verstrekt 
aan vreemdelingen die een verblijfstitel hebben of hebben gehad en aansluitend in 
procedure zijn. Gemeentelijke sociale diensten, uitvoeringsinstellingen voor 

9 
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sociale zekerheid (UVI's) en de Sociale Verzekeringsbank dienen ingevolge de 
Koppelingswet bij zowel aanmelding als bij bestaande clienten de verblijfsstatus te 
controleren. In het algemeen kan worden geconstateerd dat deze toets standaard is 
doorgevoerd in de aanvraagprocedures. 

Sociale diensten controleren het verblijfsdocumenten, en kunnen deze via een 
rechtstreekse aansluiting toetsen aan de GM. De problemen die in de tussen-
evaluatie zijn geconstateerd - voornamelijk over code 18 en 00 en de navraag bij 
de Vreemdelingendienst - zijn ten tijde van dit onderzoek verminderd maar nog 
niet verdwenen. De belangrijkste inspanning van sociale diensten was de controle 
van bestaande relaties. Deze controles en de controles van nieuwe aanvragen 
hebben niet geleid tot grote aantallen uitsluitingen. Veel afwijzingen hebben geleid 
tot een bezwaar van de vreemdeling. 
De UVI's controleren de verblijfstatus primair via de GBA, maar bewandelen een 
verschillende weg bij het doen van navraag bij andere instellingen. Bij geen van de 
UVI's heeft de Koppelingswet geleid tot het stopzetten van grote aantallen uitke-
ringen, nieuwe aanvragen komen volgens de respondenten niet voor. 

De Koppelingswet heeft voor het beleidsterrein van de Volksgezondheid tot doel 
vreemdelingen zonder verblijfstitel de toegang tot de sociale ziektekostenverzeke-
ringen te ontzeggen. Daartoe zijn de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen (WTZ) 
aangepast. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van die wetten door zorgverzeke-
raars en voor de praktijk van zorgverleners. Immers, zonder verzekering is 
zorgverlening een kostbare aangelegenheid. 
Een zorgverzekeraar kan bij de inschrijving voor een zorgverzekering en bij de 
periodieke controles van het verzekerdenbestand de uitsluiting van vreemdelingen 
zonder verblijfstitel effectueren. De aanvangsproblemen bij de controles zijn 
inmiddels grotendeels opgelost. De verificatieprocedure (bij de GBA) lijkt bij een 
zorgverzekeraar nog niet te zijn uitgekristalliseerd. Een automatische aansluiting 
bij de GBA vergemakkelijkt de verificatie maar is relatief kostbaar voor de kleinere 
verzekeraars. 

Bij zorgverleners speelt de vraag hoe de behandeling zal worden betaald en de 
afweging tussen medisch noodzakelijk zorg en 'reguliere zorg'. Medisch noodzake-
lijke zorg mag niet worden geweigerd maar is niet altijd gemakkelijk toegankelijk. 
Het bepalen van de grenzen ervan is lastig en kan leiden tot ethische dilemma's: de 
conditie en kenmerken van een patient beinvloeden de prognose. Voor de vreem-
deling zonder wettige verblijfsstatus vormt de administratieve kant van een 
consult bovendien een barriere. 

Voor het beleidsterrein van de Volkshuisvesting heeft de Koppelingswet gevolgen 
voor de toepassing van de Huursubsidiewet en de Huisvestingswet: zonder 
rechtmatige verblijfsstatus kan geen aanspraak worden gemaakt op een huisves-
tingsvergunning of huursubsidie. De controle op de verblijfsstatus is inmiddels 
een onderdeel geworden van de standaardprocedures bij de verantwoordelijke 
instellingen. Het blijkt dat het Ministerie van VROM evenals gemeenten en instan-
ties op het terrein van volkshuisvesting, weinig inzicht hebben in de wijze waarop 
verhuurders in de praktijk controleren. Daarbij geven zij aan dat zij geen vragen 
en/of klachten meer krijgen over de uitvoering van het Koppelingsbeginsel ten 
aanzien van bovengenoemde twee wetten. 

1 0 
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Het draagvlak voor de Koppelingswet 

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
vrij breed draagvlak voor het principe van de Koppelingswet. Een ruime meerder-
heid van de geenqueteerde burgers, uitvoerders en wethouders is het eens met het 
beginsel dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus worden uitgesloten 
van overheidsvoorzieningen. Medewerkers van maatschappelijke organisaties zijn 
het in minderheid eens met dit beginsel. In het algemeen kan worden geconsta-
teerd dat dit draagvlak leidt tot een loyale uitvoering van de Koppelingswet. 
Ondanks het brede draagvlak voor het principe van de wet, bestaan er met name 
onder wethouders en maatschappelijke organisaties bezwaren tegen de maat-
schappelijke consequenties van de Koppelingswet. Hierbij wordt een relatie gelegd 
met falend terugkeerbeleid. Uitsluiting van voorzieningen betekent in de praktijk 
niet dat mensen ook inderdaad terug (kunnen) gaan. De vreemdelingen die onder 
het bereik van de Koppelingswet vallen, wonen, leven en werken nog steeds in de 
gemeenten: en "Mensen die hier verblijven kun je niet aan hun lot overlaten", is het 
algemene geluid. Door de Koppelingswet wordt in de ogen van vele bestuurders op 
lokaal niveau een probleem gecreeerd waar op dat niveau formeel geen oplossing 
voor mag worden geboden. Dit wordt als inconsequent ervaren. In de praktijk 
wordt op lokaal niveau - zowel door gemeenten als door maatschappelijke organi-
saties - ondersteuning geboden aan vreemdelingen in humanitair schrijnende . 
situaties. Harde gegevens over aantallen zaken ontbreken. De indruk bestaat dat 
het probleem zich concentreert in de grote steden, waar het om aanzienlijke 
aantallen gaat. De humanitaire nood die kan volgen uit de combinatie van de 
Koppelingswet en een falend terugkeerbeleid, leidt tot een behoefte aan instrumen-
ten om verzachtende maatregelen te treffen. Ook uit de enquete onder de burgers 
kan afgeleid worden dat daarvoor maatschappelijke steun is. 
Ondanks het brede draagvlak voor het principe van de wet, worden bezwaren geuit 
tegen de uitsluiting van een aantal specifieke categorieen vreemdelingen. Respon-
denten geven aan dat zij het voor enkele categorieen vreemdelingen niet terecht 
vinden dat zij worden uitgesloten van voorzieningen ingevolge de Koppelingswet. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Dublin claimanten; vreemdelingen die voor de 
invoering van de Koppelingswet wel in aanmerking kwamen voor voorzieningen; 
uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet terugkunnen; afgewezen asielzoekers 
die opnieuw een aanvraag indienen; vrouwen met afhankelijke verblijfsstatus, die 
te laat een vergunning hebben aangevraagd of niet in aanmerking komen voor een 
zelfstandige verblijfsvergunning; vreemdelingen die - te laat - voortgezet verblijf 
aanvragen. Over een aantal vreemdelingen binnen deze groepen is er overigens 
onduidelijkheid of de Koppelingswet hier niet strijdig is met internationale 
verdragen. Er lopen momenteel enkele hoger beroepsprocedures. 

Uitvoerbaarheid van de Koppelingswet 

Ten aanzien van de efficientie en de uitvoerbaarheid van de Koppelingswet kan 
worden geconstateerd dat de uitvoering van de wet in het algemeen geen grote 
belasting voor uitvoeringsorganisaties met zich brengt. Deze extra belasting werd 
wel ervaren rondom de invoering van de wet. De wet is technisch gezien uitvoer-
baar gebleken en heeft niet tot chaos geleid. De controle op verblijfsrechtelijke 
gegevens is doorgevoerd in standaardprocedures en wordt meer en meer als 
routinegegeven beschouwd. De werklast is op een aantal terreinen niet noemens-
waardig tciegenomen. Uitvoerbaarheidproblemen doen zich in enige mate voor 
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doordat de controle op verblijfsrecht als een 'oneigenlijke taak' wordt gezien. We 
lopen de beleidsterreinen langs. 

Op het beleidsterrein van Justitie blijken de problemen ten aanzien van de bestan-
denkoppeling uit de aanloopfase grotendeels te zijn overwonnen. De werkdruk die 
de wet met zich mee brengt is - met uitzondering van de regelingen ten behoeve 
van uitzonderingsgroepen die onder de RvB vallen - niet groot. Hier is het voor de 
Vreemdelingendiensten lastig om vast te stellen welke vreemdelingen moeten 
worden aangemerkt als gezinshereniger, gezinsvormer of ex-ROA asielzoeker. Ook 
vormt het steeds veranderende beleid dat resulteert in nieuwe circulaires een bron 
van extra werk. Door andere uitvoerders wordt overigens geklaagd over de vaak 
(te) lange wachttijden bij de Vreemdelingendiensten. 
Het COA ervaart het als problematisch dat zij zelf niet kunnen checken of een 
verstrekking op grond van de RvB ook rechtmatig is. 

Bij de onderwijsinstellingen stuit de invoering van de wet ook Met op al te grote 
problemen, hoewel wordt aangegeven dat het voor instellingen lastig is om de 
verblijfsstatus van een meerderjarige vreemdeling vast te stellen. De werklast 
wordt door de verscheidene onderwijstypen verschillend ervaren: medewerkers 
van Hogescholen zien in de Koppelingswet een verzwaring van hun werk, mede-
werkers van de ROC's ervaren dat niet zo. Dit terwijI het aantal studenten van niet-
Nederlandse afkomst aan de ROC's beduidend groter is dan aan de Hogescholen. 
Dit kan worden verklaard doordat Hogescholen zelf controleren, terwijI de ROC's 
ervan uitgaan dat de controle al bij de gemeenten heeft plaatsgevonden die 
leerlingen doorsturen. 

Op het beleidsterrein van Sociale Zaken en werkgelegenheid kan worden geconsta-
teerd dat er ten tijde van de invoering van de wet veel extra werk ontstond. Nu 
geldt dat in geringere mate, waarbij klachten zich richten op het - mede als gevolg 
van juridische procedures - zich steeds wijzigende beleid. Van bijstandsconsulen-
ten wordt meer specialistische kennis gevraagd. Ook moeten zij aan betrokkenen 
uit leggen waarom een uitkering is stopgezet of juist weer hervat, terwijl er in de 
verblijfstitel niets is veranderd. Veel werk geeft daarnaast nog steeds de toepas-
sing van GBA code 18. Men hoopt dat dit met de invoering van de nieuwe codes per 
1 april 2001 tot het verleden behoort. 
Door de UVI's wordt de wet als zeer complex, tijdrovend en kostbaar beschouwd. 
De opbrengsten ervan vinden ze minimaal. Voor het grootste deel zijn de verschil-
lende al voor 1998 dossiers nu gecontroleerd al staat er nog steeds een deel open. 
Dit is mede het gevolg van het feit dat in bepaalde branches zoals de detailhandel, 
de schoonmaak en de agrarische sector het personeelsverloop hoog is. 

Op het terrein van de gezondheidszorg zijn er bij de zorgverzekeraars alleen in de 
beginperiode enkele problemen geweest. Gesteld wordt wel dat de efficientie door 
een GBA-aansluiting kan worden vergroot. Dit is echter een kostbare aangelegen-
held. 
Bij de zorgverleners is er formeel geen sprake van een extra administratieve 
handeling. Het innen van de behandelkosten heeft wel gevolgen voor de werklast. 
Deze wordt ook beinvloed door de mate waarin artsen en verloskundigen bereid 
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blijken ook onverzekerde patienten te helpen hebben. Dit onderwerp zal uitgebreid 
worden behandeld bij de evaluatie van het Koppelingsfonds 3  

Op het terrein van volkshuisvesting blijken evenmin problemen. Het checken van 
de verblijfsstatus is - in ieder geval bij woningcorporaties en de grotere, `gere-
nommeerde' particuliere verhuurders - standaardprocedure. De werkdruk is niet 
toegenomen door de invoering van de wet. Uit de verkregen informatie blijkt dat 
de intensiteit van controle, zeker wat betreft aanvragen voor een hulsvestingsver-
gunning, verschilt tussen gemeenten en tussen verhuurders. Uitvoerders maken 
een afweging tussen de tijd en inzet die een strikte controle vraagt en de op-
brengst. 

Effecten en neveneffecten van de Koppelingswet 

Om te reflecteren op de effectiviteit van de Koppelingswet, wordt teruggegrepen 
op de effecten die door de wetgever met de Koppelingswet werden beoogd: 
voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen door verstrekkingen, 
uitkeringen en dergelijke in staat worden gesteld hun wederrechtelijk verblijf voort 
te zetten; en voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en 
(nog) niet toegelatenen een schijn van legaliteit kunnen verwerven, waardoor zij 
een rechtspositie (of de schijn van een rechtspositie) opbouwen die uitzetting zou 
kunnen doorkruisen. Achterliggende veronderstellingen zijn dat vreemdelingen 
door de uitsluiting van voorzieningen eerder geneigd zijn om ons land te verlaten, 
en/of dat vreemdelingen minder snel naar Nederland zullen komen. 

Effecten op verbhjf; gebruik van voorzieningen 
De Koppelingswet is effectief in de zin dat de wet ertoe leidt dat vreemdelingen die 
niet over de juiste verblijfsstatus beschikken verstoken blijven van sociale voor-
zieningen. De meerderheid van de uitvoerders en ook maatschappelijke organisa-
ties is hiervan overtuigd. Eveneens steunt de meerderheid van de uitvoerders de 
stelling dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus minder vaak een 
beroep zullen doen op overheidsvoorzieningen. Ook bij de maatschappelijk 
organisaties is steun voor deze bevinding aanwezig. Medewerkers van Vreemdelin-
gendiensten hebben hierover de minst uitgesproken mening. Met de stelling dat de 
Koppelingswet ertoe zou bijdragen dat vreemdelingen zonder geldige verblijfssta-
tus geen schijn van legaliteit kunnen opbouwen, zijn niet alle groepen het in 
dezelfde mate eens. Wethouders zijn deze mening toegedaan en ook bij medewer-
kers van de Vreemdelingendienst is een grote groep hiervan overtuigd. Medewer-
kers van GSD-en, UVI's en maatschappelijke organisaties zijn hierover verdeeld. 

De schaarse cijfermatige gegevens over aantallen uitsluitingen van voorzieningen 
wijzen erop dat uitsluitingen zeer weinig voorkomen. De meest harde gegevens 
zijn voorhanden op het gebied van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. 
Op basis van hetgeen er door de uitvoerenden op de verschillende beleidsterreinen 
naar voren is gebracht kan het volgende geconcludeerd worden: 

Op het terrein van volkshuisvesting lijkt het vrijwel onmogelijk te zijn om huursub-
sidie te verkrijgen, al bestaan ook hier geen betrouwbare gegevens over. Het zal 

3 
Het koppelingsfonds valt bulten deze onderzoeksopdracht. 
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echter om een zeer gering aantal gaan, zeker als gekeken wordt naar het totaal 
aantal aanvragen van 1 miljoen per jaar. Wel moet de groep waarvan de status 
onduidelijk is, sinds de invoering langer wachten op uitsluitsel. De wet heeft hier 
nadrukkelijk een vertragend effect. Ook een huisvestingsvergunning behoort niet 
(meer) tot de mogelijkheden. Men vermoedt dat het aanvragen van vergunning of 
subsidie achterwege blijft, omdat vreemdelingen weten welke mogelijkheden er 
zijn. 

Op het terrein van SZW geldt dat door de sociale diensten geen uitkeringen meer 
worden verstrekt aan vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel. Het aantal ' 
uitkeringen dat geweigerd moet worden is echter niet bekend. Door de sociale 
diensten worth dit niet bijgehouden. Uit de enquete zowel onder de medewerkers 
van de GSD als onder de wethouders blijkt dat het niet vaak voorkomt, dat vanwe-
ge het ontbreken van een geldige verblijfstitel de uitkering niet toegestaan wordt. 
Wel worth er zeker in de grote steden bijna dagelijks informatie ingewonnen over 
de verblijfsstatus van vreemdelingen. Maar ook dan stelt 1/3 van de GSD-
medewerkers stelt dat het vrijwel nooit voorkomt dat een uitkering geweigerd 
moet worden en 1/3 van hen meldt dat het een of enkele keren per jaar voorkomt. 
Door de UVI's zin er media 1999 309.403 controles uitgevoerd, waarbij er uitein-
delijk 8 uitkeringen beeindigd dienden te worden als gevolg van de Koppelingswet. 
Bij de SVB kwam men op basis van 12.400 onderzochte gevallen op 1917 uitslui-
tingen, die vooral betrekking hadden op de kinderbijslag. 

Op het terrein van OCW is sprake van een wisselend beeld. De ROC's stellen dat er 
geen vreemdelingen zich hebben aangemeld die niet over de juiste papieren 
beschikken. Bij de Hogescholen stelt de een dat het onmogelijk is om een concreet 
aantal te noemen, maar dat het wel voorkomt. Het gaat dan om een gering aantal. 
Een Hogeschool stelt by. dat er in een jaar 5 studenten wegens het ontbreken van 
de juiste verblijfstitel de school hebben moeten verlaten. Len ander stelt dat het 
gaat om minder dan 10 tot 80 vreemdelingen. Universiteiten moeten een of twee 
keer per jaar studenten weigeren omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. 

Wat betreft de gezondheidszorg maakt het AMC melding van het feit dat het aantal 
onverzekerde patienten dat opgenomen is, de laatste jaren is toegenomen. Len 
relatie met de Koppelingswet wordt daarbij door hen niet gelegd. De mate waarin 
er een extra beroep gedaan wordt op de zorgverleners is moeilijk te bepalen. Dit 
zal mede uit de evaluatie van de werking van het Koppelingsfonds moeten blijken. 
Wel is regelmatig de klacht opgetekend dat mensen geen beroep durven doen op 
medische zorg uit angst gepakt te worden. 

Het effect van de Koppelingswet op in- en uitstroom 

Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om harde conclusies te formuleren 
over het effect van de Koppelingswet op de omvang van de populatie vreemdelin-
gen zonder verblijfsstatus in Nederland. Exacte cijfers over de omvang van de 
groep niet rechtmatig hier verblijvenden zijn er niet, en kunnen op basis van dit 
onderzoek ook niet worden geschat. Bovendien is het drie jaar na invoering van de 
Koppelingswet wellicht ook wat vroeg om effecten te kunnen waarnemen. De 
diverse respondentgroepen (uitvoerders, wethouders, maatschappelijke organisa-
ties, illegale vreemdelingen) geven desgevraagd aan geen effect van de Koppe- 
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lingswet op in- en uitstroom te constateren. Hierbij wordt een verband gelegd met 
de beweegredenen van vreemdelingen om naar Nederland te komen. De mogelijk-
heid om een beroep te doen op sociale voorzieningen speelt in die afweging 
nauwelijks een rol, bepalender zijn verwachtingen om in Nederland te kunnen 
werken, en de aanwezigheid van familie, kennissen of landgenoten. 
De effectiviteit van de Koppelingswet lijkt te worden gedwarsboomd door de 
huidige economische situatie, waardoor het relatief eenvoudig is om door (zwart) 
werk in levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is voorstelbaar dat de effecten 
van de Koppelingswet op de in- en uitstroom van illegalen bij een verslechtering 
van de economische situatie toenemen, omdat het dan lastiger wordt om in 
Nederland - zonder steun van een sociaal netwerk - te kunnen overleven. 

Neveneffecten van de Koppelingswet 
In discussies rondom de invoering van de Koppelingswet is een aantal mogelijke 
neveneffecten naar voren gebracht. Op basis van deze studie kan hierover het 
volgende worden gemeld. 
• Voor uitbreiding van het criminele circuit bestaan geen aanwijzingen. Tijdens 

gesprekken en in schriftelijke vragenlijsten zijn aan de diverse groepen respon-
denten hierover wel vragen gesteld. De meeste respondenten wilden echter 
geen uitspraken doen over een eventuele toevlucht tot de criminaliteit van 
vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet vallen. 

• Voor uitbreiding van het ille gale circuit is het eveneens moeilijk om harde 

cijfers aan te dragen. Vanuit diverse bronnen is aangegeven dat sinds de Kop-
pelingswet de groep, maatschappelijke gezien, onzichtbaarder en daardoor 
ongrijpbaarder is geworden. Vooral lokale bestuurders uit grotere gemeenten, 
maken zich zorgen om deze ontwikkeling. 

• Van een verslechtering van de positie als werknemer is voor de vreemdeling die 
hier illegaal werkt, inderdaad sprake. De werkgever betaalt doorgaans veel min-
der en kan de betreffende vreemdeling ontslaan en minder loon uitbetalen als 
en wanneer hem dat uitkomt. 

• Chaos in uitvoering, zich jonger voordoen dan men is, racisme en/ of draagvlak 
vermindering voor vreemdelingenbeleid zijn neveneffecten waarvoor in het on-
derzoek geen indicaties zijn aangetroffen. Vragen hierover zijn wel aan diverse 
respondentgroepen voorgelegd. 

• Kijkend naar het gebruik van medische voorzieningen dan blijkt dat hier alleen 

in het uiterste geval een beroep op wordt gedaan. En ook dat zelfs in die geval-
len de medisch noodzakelijke zorg niet altijd onmiddellijk gegeven wordt. Van 
de preventieve gezondheidszorg maken de betreffende vreemdelingen niet 
altijd gebruik omdat zij a) in de praktijk niet altijd opgeroepen worden voor 
inentingen en andere vormen van zorg, b) niet altijd weten wat wel en niet is 
toegestaan en c) de instanties wantrouwen. 

• Volgens diverse respondentgroepen treft de Koppelingswet ook 'verkeerde 

groepen', namelijk groepen die rechtmatig in Nederland verblijven (zoals bij-
voorbeeld Dublin claimanten), of groepen die een verlenging van een verblijfs-
vergunning te laat aanvragen. Deze groepen maken naar alle waarschijnlijkheid 
inmiddels de meerderheid uit van de groep van de vreemdelingen die de effec-
ten van de Koppelingswet ervaren. 
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De Koppelingswet gewikt en gewogen: een afsluitende reflectie 
Als de resultaten van het onderzoek ter evaluatie van de Koppelingswet nader 
worden beschouwd, kan ter afsluiting het volgende worden geconcludeerd. 

In de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat het in de Koppelingswet vastge-
legde beginsel - geen recht op verblijf dan ook geen toegang tot door de overheid 
gefinancierde voorzieningen - kan rekenen op brede steun. Daarbij worden twee 
nuanceringen aangebracht. Ten eerste ontstaan bij uitvoerders en lokale bestuur-
ders morele dilemma's doordat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus vaak 
wel in Nederland blijven, hetgeen de vraag oproept of zij aan hun lot overgelaten 
kunnen worden. Deze morele dilemma's spelen met name op lokaal niveau. Ten 
tweede hebben uitvoerders moeite met de uitsluiting van voorzieningen van enkele 
specifieke categorieen vreemdelingen waarvan sommige wel recht hebben om in 
Nederland te verblijven (Dublin-claimanten, asielzoekers die een vernieuwde 
aanvraag indienen, vrouwen met een afgeleide verblijfsstatus, vreemdelingen die 
voortgezet verblijf te laat aanvragen). 

In de tweede plaats blijkt dat de Koppelingswet in grote lijnen loyaal wordt 
uitgevoerd en dat de uitvoering geen grote problemen (meer) met zich mee brengt. 
De verblijfsrechttoets is doorgevoerd in de procedures van de diverse uitvoerings-
organisaties. De uitvoeringsproblemen die zijn opgetreden bij de invoering van de 
wet zijn voor een deel 'kinderziektes' gebleken die inmiddels grotendeels zijn 
opgelost. 

In de derde plaats kan worden geconstateerd dat de Koppelingswet effectief lijkt te 
zijn in die zin, dat vreemdelingen die niet over de juiste verblijfstitel beschikken, 
ook daadwerkelijk geen toegang (meer) hebben tot overheidsvoorzieningen. 
Opvallend zijn daarbij de kleine aantallen uitsluitingen die hebben plaatsgevonden 
bij de invoering van de Koppelingswet, en de - waarschijnlijk - geringe aantallen 
nieuwe aanvragen voor overheidsvoorzieningen na de invoering van de Koppe-
lingswet. 
Hierbij past overigens de kanttekening dat op het basisbeginsel dat ten grondslag 
ligt aan de Koppelingswet - geen recht op verblijf dan ook geen toegang tot 
overheidsvoorzieningen - in de wet- en regelgeving diverse uitzonderingen zijn 
gemaakt. Bovendien wordt op lokaal niveau voor schrijnende humanitaire gevallen 
in de praktijk een creatieve oplossing gezocht. Het lijkt erop dat de soep in de 
praktijk niet heet gegeten wordt: een eerste afkoeling is ingebouwd in de wet- en 
regelgeving door de uitzonderingsgevallen, voor vreemdelingen die onder het 
bereik van de Koppelingswet vallen en die zichzelf niet kunnen redden, is humani-
taire steun voorhanden. 
Over de effecten van de wet op de in- en uitstroom van vreemdelingen kunnen op 
basis van deze studie geen harde uitspraken worden gedaan. Wel bestaat het 
vermoeden dat deze effecten gering zijn. 

Welke eindconclusie kan nu worden getrokken op basis van deze drie hoofdconsta-
teringen? De wet kan als effectief worden beschouwd voor wat betreft de uitslui-
ting van vreemdelingen zonder de juiste verblijfsstatus (met daarbij de 
kanttekening dat deze vreemdelingen in de praktijk vaak wel - door de overheid 
gesubsidieerde - humanitaire hulp ontvangen), voor het basisprincipe van de wet 
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bestaat draagvlak, en de uitvoering van de wet levert geen onoverkomelijke 
problemen op. Maar is de Koppelingswet het noodzakelijke en beste middel 
geweest om dit doel te bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om 
aspecten van consistentie (eenheid van beleid), proportionaliteit (doel-middel 
verhouding), en van de aanwezigheid van beleidsalternatieven. 

Consistentie? Voor de invoering van de Koppelingswet was het mogelijk dat 
vreemdelingen zonder een geldige verblijfsvergunning aanspraak maakten op 
overheidsvoorzieningen. Dat is sinds de invoering van de Koppelingswet niet meer 
mogelijk en in die zin draagt de Koppelingswet bij aan consistentie in het gevoerde 
toelatingsbeleid. Dit is een belangrijk winstpunt. In de praktijk echter stuit de 
uitvoering van de Koppelingswet op een falend terugkeerbeleid: vreemdelingen 
mogen enerzijds niet in Nederland verblijven en derhalve geen aanspraak doen op 
voorzieningen, maar tegelijkertijd kunnen (of willen) zij niet terug waardoor zij 
nog deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Het falende terugkeerbeleid zorgt 
voor dilemma's in de toepassing van de Koppelingswet. Gemeenten zien zich 
genoodzaakt cm te zoeken naar creatieve oplossingen. Daardoor treedt op lokaal 
niveau een inconsistentie op in het beleid. 

Proportioneel? De uitwerking van het koppelingsbeginsel en de invoering van de 
Koppelingswet heeft veel tijd en menskracht gevergd. Er zijn 25 wetten gewijzigd 
en in totaal zijn er 47 nieuwe regels ingevoerd. De inspanningen rondom de 
wetswijzigingen en de invoering van de Koppelingswet lijken een contrast te 
vormen met de beperkte aantallen uitsluitingen die uiteindelijk zijn gerealiseerd. 
Het is de vraag of de verhouding tussen beleidsinspanningen en de aantallen 
uitsluitingen in verhouding zijn. 
Bovendien kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de proportionaliteit van de 
uitsluiting van enkele specifieke groepen vreemdelingen die hier wel rechtmatig 
verblijven, maar ingevolge de Koppelingswet niet in aanmerking komen voor 
overheidsvoorzieningen. De uitsluiting van deze vreemdelingen kan - blijkens dit 
onderzoek - ook op minder draagvlak rekenen. 

Beleidsalternatieven? Met de Koppelingwet wordt - uiteindelijk - beoogd de in-
stroom van vreemdelingen te ontmoedigen en de uitstroom van vreemdelingen 
zonder verblijfsrecht te bevorderen. Het is de vraag of hiervoor geen beleidsalter-
natieven voorhanden waren die evenveel of wellicht meer effect realiseren. Bij de 
aanpak van vreemdelingen die hier asiel aanvroegen en afgewezen werden, zou een 
sluitende aanpak gericht op terugkeer wel eens effectiever kunnen zijn dan een 
uitsluiting van voorzieningen. Uit het onderzoek is gebleken dat er breed draagvlak 
bestaat voor een aanscherping van het terugkeerbeleid. Voor vreemdelingen die 
hier kwamen om te werken, biedt de huidige economische welvaart tal van moge-
lijkheden. Zolang de mogelijkheid tot `zwart werken' er is, zullen mensen hierheen 
komen om geld te verdienen. Het is de vraag of van een stringente aanpak van 
malafide werkgevers niet evenveel of wellicht zelfs meer effect is te verwachten op 
de in- en uitstroom van illegale vreemdelingen dan van de uitsluiting van over-
heidsvoorzieningen. 
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Resumerend kan worden gesteld dat de Koppelingswet een aanzet vormt voor 
eenheid in beleid, maar tegelijkertijd inconsistenties aan het licht brengt. Kijkend 
naar het aantal vreemdelingen dat na de invoering van de Koppelingswet is 
uitgesloten, rijst de vraag of het middel niet te zwaar was in vergelijking met het 
doel dat is bereikt. Kijkend naar de context kan de Koppelingswet niet geisoleerd 
worden gezien van andere instrumenten, waaronder het terugkeerbeleid en de 
aanpak van malafide werkgevers. De effectiviteit van de Koppelingswet wordt 
thans gedwarsboomd door tekortkomingen in het terugkeerbeleid en de ruime 
mogelijkheden om in Nederland door middel van 'zwart werk' in levensonderhoud 
te voorzien. 
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Rill Lijst van afkortingen 

AOW 	Algemene ouderdomswet 
Anw 	Algemene nabestaandenwet 
AKW 	Algemene Kinderbijslagwet 
AMA 	Alleenstaand Minderjarig Asielzoeker 
AZC/OC 	Asielzoekers Centrum/Opvang Centrum 
BBL 	Beroeps Begeleidende Leerweg 
BOL 	Beroeps Opleidende Leerweg 
COA 	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
Cvz 	College voor zorgverzekeringen 
CBAP 	Centraal Bureau Aanmeldingen Plaatsingen 
EVRM 	Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
GBA 	Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens 
GGD 	Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
IND 	Immigrate- en naturalisatiedienst 
IOAW 	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
IOAZ 

	

	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

MVV 	Machtiging tot Voorlopig Verblijf 
KW 	Koppelingswet 
LISV 	Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen 
NT2 	Opleiding Nederlands als tweede taal (Volwasseneneducatie) 
ROC 	Regionaal Opleidings Centrum 
Rvb 	Regeling verstrekkingen bijzondere categorieen vreemdelingen 
Rva 	Regeling verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieen 

vreemdelingen 
TW 	Toeslagenwet 
UVI 	Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid 
VAS 	Vreemdelingen Administratie Systeem 
VTV 	Vergunning tot verblijf 
Vvtv 	Voorwaardelijke vergunning tot verblijf 
Vw 	Vreemdelingenwet 
WAO 	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WAjong 	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
WAZ 	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelfstandigen 
WIK 	Wet inkomensvoorziening kunstenaars 
WVG 	Wet voorziening gehandicapten 
WW 	Werkloosheidswet 
ZW 	Ziektewet 



1. lnleiding, vraagstelling en verantwoording 

1.1 De Koppelingswet geevalueerd 

De Koppelingswet of de Wijziging van de Vreemdelingwet en enige andere wetten 
teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkin-
gen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het 
rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland bereikt op 26 maart 1998 het 
Staatsblad. Op 1 juli 1998 treedt de wet in werking. 4  

Meer dan vier jaar zijn er dan verstreken tussen het moment waarop het wetsvoor-
stel bij de Tweede Kamer werd ingediend en het tijdstip dat het koppelingsbeginsel 
uiteindelijk van kracht wordt. Jaren waarin heftige discussies over voor- en 
nadelen plaatsvonden, waarin de uitvoerbaarheid van de wet ernstig in twijfel 
getrokken werd en gevreesd werd dat er (te)veel onbedoelde neveneffecten zouden 
optreden. Mede daarom is van de zijde van de regering toen gesteld dat er na een 
jaar een tussentijdse evaluatie uitgevoerd zou worden en na drie jaar een volledige 
evaluatie. 5  De tussentijdse evaluatie heeft inmiddels plaats gevonden. 6  Van de 
volledige evaluatie wordt in het hier voorliggende rapport verslag van gedaan. 

Deze evaluatie beoogt inzicht te bieden in: 
- Het draagvlak voor de Koppelingswet onder de diverse betrokken actoren en de 

juridische merites van de wet i.c. de legitimiteit en legaliteit; 
- De uitvoerbaarheid van de Koppelingswet en de inspanningen die met de 

uitvoering van de wet gepaard gaan i.c. de efficientie; 
- De mate waarin de doelen van de Koppelingswet zijn bereikt en de mate waarin 

neveneffecten zijn opgetreden i.c. de effectiviteit. 

Dit hoofdstuk bevat ter inleiding op het onderzoeksverslag een uitgebreide 
toelichting op de Koppelingswet. Daarna volgt een beschrijving van de vraagstel-
ling die leidend is geweest voor het onderzoek en van de gehanteerde onderzoeks-
strategie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 

1.2 De Koppelingswet: doel, inhoud en wetsgeschiedenis 

De Koppelingswet legt een relatie tussen het verblijfsrecht van vreemdelingen en 
de aanspraak die zij kunnen maken op diverse voorzieningen. Voor vreemdelingen 
die niet beschikken over een geldige verblijfsstatus is het - in principe - niet langer 
mogelijk om een beroep te doen op verstrekkingen, voorzieningen (zoals ziekte-
kostenverzekeringen, huisvestingsvergunningen en toegang tot onderwijsinstellin-
gen), uitkeringen, ontheffingen en vergunningen van overheidswege. 

4 

5 

6 

Wet van 26 maart 1998,STB.203. 

Handelingen EK 24 maart 1998,25-1265. 

Etman, 0., en J. Korpel, Een jaar 'Koppelingswet' in de praktijk, WODC, 1999. 
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1.2.1 Achtergronden 

De Koppelingswet vormt het sluitstuk van een beleidsproces dat mede door het 
werk van de commissie-Zeevalking in gang is gezet. Zo'n tien jaar geleden kreeg 
deze commissie de opdracht de positie van illegalen in ons land te onderzoeken. In 
dat onderzoek werden vreemdelingen aangetroffen die niet in het bezit van een 
verblijfsvergunning waren, maar wel volledig aan (het administratieve deel van) de 
samenleving deelnamen. Deze vreemdelingen betaalden belasting, beschikten over 
een sofi-nummer en een rijbewijs, waren aangesloten bij een ziekenfonds enzo-
voorts. Strikt formeel gesproken waren zij 'illegaal'; een situatie die haaks stond op 
de eigen belevingswereld van de vreemdelingen. Gegeven de verscheidenheid aan 
officiBle documenten voldeden zij in hun ogen - en in die van veel anderen - aan 
alle eisen waaraan een burger in Nederland moet voldoen. Op die manier ontstond 
een situatie van schijnlegaliteit, later ook wel 'wine illegaliteit' genoemd. 

De Commissie-Zeevalking bracht in 1991 haar rapport uit, met daarin de aanbeve-
ling om illegaal verblijf in Nederland te ontmoedigen door vreemdelingen zonder 
een geldige verblijfsstatus uit te sluiten van het gebruik van voorzieningen. Deze 
aanbeveling werd overgenomen en richtinggevend voor het vreemdelingenbeleid. 
Het uitgangspunt werd in 1992 in de motie Kraaijenbrink/Wiebenga neergelegd. 
Hierin sprak de Kamer uit dat: 
- slechts diegenen recht hebben op het gebruik van bepaalde overheidsvoorzie-

ningen die aan de verblijfsvoorwaarden daartoe voldoen; 
- de controle op de legaliteit van het verblijf zal geschieden in het kader van de 

bevolkingsadministratie. 7  
Dit heeft er ondermeer toe geleid dat sofi-nummers alleen nog maar verstrekt 
mogen warden aan personen met een verblijfstitel. Ook werd er begin 1996 een 
koppeling tot stand gebracht van het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) 
aan de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA). Vanaf dat 
moment werd 'verblijfsrecht' gezien als een 'persoonsgegeven'. Een koppeling die 
tevens een betere controle op (on)rechtmatig verblijf beoogde te bereiken en 
misbruik van collectieve voorzieningen moest voorkomen. 

1.2.2 Doelstellingen van de Koppelingswet 

Het werk van de commissie-Zeevalking en de motie Kraaijenbrink/Wiebenga vormt 
de grondslag voor de Koppelingswet. Deze wet is, in tegenstelling tot hetgeen de 
naam suggereert, er niet op gericht am bepaalde bestanden of systemen aan elkaar 
te koppelen. Wat gekoppeld worth is het recht op voorzieningen aan dat op 
verblijf. Via de Koppelingswet wordt een aanspraak van een vreemdeling op 
verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen van 
overheidswege afhankelijk gesteld van de vraag of de betreffende vreemdeling 
rechtmatig in Nederland verblijft, waarbij tegelijkertijd gedifferentieerd wordt naar 
de aard van dat rechtmatige verblijf. 

7 
TK 1992/1993,22981 ft. 1, p3. 
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De doelstelling van de Koppelingswet staat in de Memorie van Toelichting als volgt 
omschreven: • 
- Voorkom en dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen door verstrek-

kingen, uitkeringen en dergelijke in staat worden gesteld hun wederrechtelijk 
verblijf voort te zetten. 

- Voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en (nog) niet 
toegelatenen een schijn van legaliteit kunnen verwerven, waardoor zij een 
rechtspositie (of de schijn van een rechtspositie) opbouwen die uitzetting zou 
kunnen doorkruisen. 8  

Aan de wet liggen bepaalde veronderstellingen ten grondslag ten aanzien van de 
effecten van de wet. Onderscheiden kunnen worden effecten op de in- en uit-
stroom, alsmede op het verblijf van niet rechtmatige vreemdelingen: 
- Instroom: Als vreemdelingen die overwegen om naar Nederland te komen, 

weten dat zij zonder geldige verblijfsstatus geen beroep kunnen doen op voor-
zieningen, dan zullen zij niet of minder snel naar Nederland komen; 

- Uitstroom: Als vreemdelingen zonder een verblijfsstatus geen aanspraak meer 
kunnen maken op voorzieningen, dan zullen zij (sneller) het land uit gaan; 

- Verblijf: Als niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen geen aanspraak meer 
kunnen maken op voorzieningen, kunnen zij ook geen rechtspositie (of een 
schijn van een rechtspositie) opbouwen. 

1.2.3 lnhoud van de Koppelingswet 

De relatie die door de Koppelingswet wordt gelegd tussen de rechtmatigheid van 
het verblijf en de aanspraak op voorzieningen, wordt het koppelingsbeginsel 
genoemd. Dit koppelingsbeginsel is in art. 8b lid 1 Vreemdelingenwet als volgt 
geformuleerd: "Vreemdelingen die niet het in artikel lb bedoelde rechtmatig verblijf 
genieten, kunnen geen aanspraak maken op toekenning van verstrekkingen, 
voorzieningen en uitkeringen bij wege van een beschikking van een bestuursorgaan 

Wat daarbij onder 'rechtmatig verblijf' verstaan moet worden, is als volgt 
vastgelegd in art. lb  Vreemdelingenwet: 

"Vreemdelingen genieten in Nederland slechts rechtmatig verblijf: 
I. Op grond van een besluit tot toelating alsmede op grond van toelating als 

gemeenschapsonderdaan tenzij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een 
beperking op grond van een regeling krach tens het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap; 

2. Op grond van een besluit tot voorwaardelifke toelating; 
3. In afwachting van de beslissing op een aanvraag om toelating, voortgezette 

toelating daaronder begrepen, terwijI ingevolge deze wet dan wel op grond van 
een beschikking ingevolge deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing 
uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blifven totdat op de aanvraag is 
besloten; 

8 

9 
TK 1994/1995, 24233 nr. 3, p 1-2. 

Waar in dit rapport gesproken wordt van Vreemdelingenwet wordt de Vreemdelingenwet bedoeld zoals die 

tot 1 april 2001 van kracht was. 
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4. Binnen de termijn bedoeld in art. 8, eerste lid, nuts voldaan is aan de daar 

omschreven voorwaarden; 

5. Indien tegen de uitzetting beletselen bestaan vastgesteld bij beschikking ingevol-

ge deze wet". 

Op het koppelingsbeginsel zijn drie wettelijke uitzonderingen geformuleerd, die 
vervat zijn in het tweede lid van hetzelfde art. 8b: "Van het eerste lid, kan worden 

afgeweken indien de aanspraak betrekking bee ft op het onderwijs, de verlening van 

medisch noodzakelijke zorg, de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid, 

of de rechtsbijstand aan een vreemdeling." Deze uitzonderingen op het terrein van 
onderwijs, medische zorg en rechtsbijstand zijn mede gemaakt op grond van 
Internationale verplichtingen. 

Op grond van artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 13 van het Internationale Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele rechten kan toegang tot het onderwijs aan 
onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen in de leerplichtige leeftijd 
niet worden onthouden, noch direct worden ontzegd. Bovendien zijn kinderen van 
onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen ingevolge de Leerplichtwet 
1969 leerplichtig. 
Op grond van artikel 6 van het EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudentie moet 
de onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling aanspraak kunnen maken 
op rechtsbijstand overeenkomstig de Wet op de rechtsbijstand en dat ongeacht het 
geding waarin hij verwikkeld is. Overigens zal dat vaak betrekking hebben op de 
'onrechtmatigheid van het verblijf' zelf. 
Een derde uitzondering op het koppelingsbeginsel betreft de situatie, waarin de 
verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het 
leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan we! de Nederlandse volksge-
zondheid ernstig in gevaar te brengen. In dat geval, zo brengt het Nederlandse 
recht met zich mee, bestaan er bepaalde zorgplichten ten aanzien van een derge-
lijke persoon, waaraan noch overheid noch private personen zich kunnen onttrek-
ken.' °  

Verband houdend met de gemaakte uitzonderingen worth in het derde lid van 
artikel 8b aangegeven dat toekenning van aanspraken geen recht geeft op verblijf 
zoals bedoeld in artikel lb. Daarmee wordt voorkomen dat in de toekomst, doordat 
er onderwijs gevolgd wordt of er medische hulp is gegeven, de vreemdeling zich 
min of meer als gelegaliseerd kah beschouwen. 

Differentiatie in verblafsrecht 

Met de Koppelingswet is niet alleen vastgelegd dat het beroep mogen doen op 
publieke voorzieningen uitsluitend is voorbehouden aan rechtmatig hier verblij-
vende vreemdelingen. Er is tegelijkertijd een onderscheid aangebracht naar het 
soort verblijfsrecht dat de vreemdeling heeft. Over het algemeen kan worden 
gesteld dat hoe sterker de verblijfstatus hoe meer aanspraken de vreemdelingen 
heeft. Zo zijn er voor vreemdelingen die (nog) niet onvoorwaardelijk in ons land 
zijn toegelaten, aparte voorzieningen gecreeerd, waarbij wordt uitgegaan van een 

I°  TK 1994/1995.24233 nr.3 p. 16 17. 
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sober maar humaan voorzieningenniveau. Zij kunnen over het algemeen minder 
aanspraken doen gelden dan de vreemdelingen, die onvoorwaardelijk zijn toegela-
ten. Mensen die slechts kort verblijven in ons land, bijvoorbeeld in het kader van 
vakantie of familiebezoek, hebben in beginsel helemaal geen aanspraak op voor-
zieningen. 
Het recht op aanspraken is neergelegd in artikel Sc van de Vreemdelingenwet. In 
het tweede lid wordt bepaald: 

"De vreemdelingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen aanspraken maken op voorzie-
ningen, verstrekkingen en uitkeringen indien: 
a. zij rechtmatig verblijf genieten, als bedoeld in artikel 1 b, aanhef en onder 1; 
b. zij rechtmatig verblijf genieten, als bedoeld in artikel lb, aanhef en onder 2 en 3, 

en een aanspraak wordt toe gekend in de Wet gemeentelijke zorg voor houders 
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, de Wet centraal orgaan opvang 
asielzoekers, dan wel een andere regeling, waarin aanspraken van deze vreem-
delingen zijn neergelegd; 

c. zij rechtmatig verblijf genieten, als bedoeld in artikel 1 b, aanhef en onder 4 en 5 
voor de aanspraken die uitdrukkelijk aan deze vreemdelingen zijn toegekend". 

Er kunnen vijf situaties van rechtmatig verblijf worden onderscheiden, te weten: 
1. Verblijfsvergunninghouders en Gemeenschapsonderdanen: het gaat hier om 

toegelaten vreemdelingen; 
2. Vreemdelingen met een voorwaardelijke verblijfsvergunning (de zogenaamde 

Vvtv-houders): het gaat hier om vreemdelingen die niet in aanmerking komen 
voor de vluchtelingenstatus, maar waarvan de situatie in het land van herkomst 
vooralsnog te ernstig is om naar terug te pan; 

3. Vreemdelingen die een eerste verzoek om toelating hebben gedaan en vreemde-
lingen die (tijdig) een verzoek om voortgezet verblijf hebben ingediend. Voor-
waarde voor beide situaties is dat het verzoek van de betreffende vreemdeling 
nog in behandeling is en de beslissing op het verzoek hier afgewacht mag wor-
den; 

4. Vreemdelingen in de zogenaamde vrije termijn. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen 
of mensen die hier op familiebezoek zijn; 

5. Niet-uitzetbare vreemdelingen, hetgeen het gevolg kan zijn van het feit dat zij 
uitstel van vertrek hebben gekregen in verband met de gezondheid van de be-
treffende vreemdeling of van een naast familielid (art. 25 Vw). 

De onder punt 1 genoemde vreemdelingen kunnen de meeste rechten laten gelden; 
de laatste categorie de minste en daarbinnen zijn, zeker daar waar we kijken naar 
de Vvtv-houders, weer differentiaties mogelijk. 

Van het beginsel dat alleen bij rechtmatig verblijf het recht bestaat om aanspraak 
te maken op voorzieningen kan worden afgeweken. Het derde lid van artikel 8c 
Vreemdelingenwet bepaalt dat het artikel eveneens van toepassing is op de bij wet 
of algemene maatregel van bestuur aangewezen ontheffingen of vergunningen. 

Rechtmatig en onrechtmatig 
Het koppelingsbeginsel zoals dat in de wet is neergelegd beoogt de toegang tot 
voorzieningen afhankelijk te stellen van het felt of iemand rechtmatig in Nederland 
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verblijft. Dit betekent niet dat alleen aan die vreemdelingen die onrechtmatig in 
Nederland verblijven aanspraak op voorzieningen wordt onthouden. Aanspraak op 
voorzieningen wordt ook onthouden aan vreemdelingen die hier wel rechtmatig 
verblijven, maar nog in procedure zijn en wachten op een beslissing op toelating. 
Voor vreemdelingen die tijdig een verzoek om voortgezet verblijf hebben inge-
diend geldt overigens wel dat in de meeste materiewetten is geregeld dat reeds 
verworven rechten op voorzieningen gewoon doorlopen. 

1.2.4 De wetsgeschiedenis in vogelvlucht 

De Koppelingswet zoals die uiteindelijk in 1998 in het Staatsblad verscheen, geeft 
een juridisch kader voor maatschappelijke processen van in - en uitsluiting van 
vreemdelingen. Veel en emotionele discussies gingen aan de totstandkoming 
vooraf. 

Maatschappelijke discussies rondom de Koppelingswet 

In de maatschappelijke en politieke discussie over de Koppelingswet zijn allerlei veronderstellin-

gen over mogelijke negatieve neveneffecten van de wet naar voren gebracht. Om een beeld te 

geven, wordt hieronder een - niet limitatieve - opsomming gegeven van deze mogelijke 

neveneffecten: 

• Als vreemdelingen zonder verblijfsstatus geen aanspraak meer kunnen maken op collectieve 

voorzieningen, dan zullen zij in het criminele circuit belanden; 

• Als vreemdelingen zonder verblijfsstatus geen aanspraak meer kunnen doen op collectieve 

voorzieningen, dan zal dat leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van een informeel, illegaal 

circuit: 

• Het kan toch niet zo zijn dat door de Koppelingswet vreemdelingen die in afwachting zijn van 

een verblijfsvergunning problemen krijgen met een beroep op collectieve voorzieningen, 

evenals mensen die te laat de procedure voor verlenging van hun verblijfsstatus zijn gestart; 

• Als vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus geen beroep meer kunnen doen op 

collectieve voorzieningen, dan bestaat het gevaar dat zij ook geen gebruik meer zullen maken 

van preventieve gezondheidszorg (zoals inentingen, controles op consultatiebureaus bezoe-

ken aan verloskundigen door zwangeren, etc.) hetgeen een gevaar kan opleveren voor de 

volksgezondheid; 

• Door de Koppelingswet zullen meer vreemdelingen zich voor minderjarig uitgeven, om de 

uitsluiting van onderwijsvoorzieningen te voorkomen; 

• De Koppelingswet zal leiden.tot een chaos in de uitvoering, door de complexiteit van de 

bestandenkoppeling; 

• De Koppelingswet heeft tot gevolg dat personen die werk verschaffen aan onrechtmatig in 

Nederland verblijvende vreemdelingen, bun 'pakkans' doorberekenen in het loon dat zij uitbe-

talen; 

• De Koppelingswet maakt dat bier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen meer moeten 

slikken en harder moeten werken. Deze vreemdelingen kunnen daarmee in humanitair ontoe-

laatbare situaties belanden; 

• De Koppelingswet leidt tot draagvlakvermindering voor het vreemdelingenbeleid en tot 

racisme; 

• De Koppelingswet heeft een negatief effect op het zelfregulerend vermogen van bepaalde 

etnische groepen. Door het wegvallen van de overheid als sociaal vangnet, zijn onrechtmatig 

in Nederland verbliivende vreemdelinqen !anger afhankelijk van familie en kennissen.  
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De vele discussies ontlokten de Staatssecretaris van Justitie bij de verdediging van 
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer de volgende verzuchting: "In alle eerlijkheid: er 
zijn zeker wetten die meer voldoening geven om te verdedigen dan deze Koppe-
lingswet (...) ". Maar, zo vervolgde zij: "De regering heeft niet alleen de verantwoor-
delijkheid voor het tot stand brengen van leuke, positief ingestelde wetten, maar zij 
heeft qua regelgeving ook de plicht, maatschappelifke verschtinselen die ongewenst 
zijn te bestrUden. Illegaliteit is in onze ogen zo'n verschijnsel 

Het uitgangspunt dat illegaliteit ongewenst is, werd door voor - en tegenstanders 
van de wet gedeeld. De meningen liepen echter uiteen daar waar het ging over het 
gewenste (ontmoedigings)beleid. Deze discussies hebben tot aanpassing van het 
oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel geleid. 

Met de Koppelingswet is 'onrechtmatig verblijf' als een algemeen uitsluitende 
voorwaarde voor aanspraken op met collectieve middelen gefinancierde voorzie-
ningen, uitkeringen en verstrekkingen geintroduceerd. Het wetsvoorstel zoals dat 
op 26 juni 1995 aan de Kamer werd aangeboden ontmoette veel kritiek. De kritie-
ken richtten zich op de grofmazigheid van de diverse categorieen van vreemdelin-
gen, de voornemens ten aanzien van het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
bijzondere bijstand. Aan de eerste drie punten is nog voor de plenaire behandeling 
van de wet in de Tweede Kamer door de regering tegemoet gekomen. Het vierde 
betrof de bijzondere bij stand, waaraan echter door het kabinet werd vastgehouden. 
We zullen ze hier alle vier kort behandelen: 

a. Categorieen vreemdelingen 
In het oorspronkelijk ontwerp was het koppelingsbeginsel dusdanig ruim gefor-
muleerd dat vreemdelingen slechts aanspraak zouden kunnen maken op de 
toekenning van verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en 
vergunningen, indien zij expliciet bij besluit en onvoorwaardelijk waren toegelaten 
of als EU-onderdaan conform de voor hun geldende regels in Nederland verbleven. 
Er werden nog andere groepen van rechtmatig verblijvenden onderkend, zoals de 
voorwaardelijk toegelatenen en degenen die hangende een beslissing over hun 
verblijf, hetzij op beleidsmatige gronden, hetzij op grond van een rechterlijke 
beslissing niet werden uitgezet. Maar het wetsontwerp bepaalde voor deze groepen 
alleen in algemene zin dat zij voor de collectieve voorzieningen in aanmerking 
zouden komen als dit in of op basis van wettelijke voorschriften apart zou zijn 
geregeld. Dat laatste werd in de materiewetgeving maar mondjesmaat geregeld. 
Bij Nota van wijziging werd het koppelingsbeginsel zodanig geherformuleerd dat 
voortaan alleen illegale (dat wil zeggen: niet rechtmatig verblijf houdende) vreem-
delingen categorisch uitgesloten werden van collectieve voorzieningen. De vraag of 
de niet onvoorwaardelijk toegelatenen, maar wel rechtmatig verblijvende vreem-
delingen, eveneens van deze voorzieningen zullen worden uitgesloten, werd 
afhankelijk gesteld van de regeling in de materiewetgeving. Met name werd de 
formulering van de categorie van rechtmatig verblijvenden die al dan niet wordt 
uitgesloten in de materiewet, afhankelijk gesteld van het doel dat met deze wet 
wordt nagestreefd. 

ti 
EK, 1998/1999,25-1264/65. 
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Voor de specifieke categorieen is er -tegelijkertijd met de invoering van de Koppe-
lingswet- de Rvb-regeling gekomen, de Regeling verstrekkingen bijzondere catego-
rieen vreemdelingen. Slachtoffers en getuigen van vrouwenhandel kunnen hier 
gedurende de bedenktermijn een beroep op doen. Ook staat de regeling open voor 
mensen die een aanvraag in het kader van gezinshereniging hebben ingediend en 
tussen het moment van aanvraag en verlening daarvan bijstandsgerechtigd zijn 
ingevolge de Vw. Daarnaast is er voor asielzoekers de eerder genoemde Rva en de 
Regeling Opvang Asielzoekers of de Zorgwet VVTV. I2  De zorgwet VVTV is een 
regeling voor houders van een voorlopige vergunning tot verblijf (toegelaten 
personen). 

b. Onderwijs 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel was het onderwijs slechts gewaarborgd voor 
leerplichtige leerlingen ongeacht de verblijfsstatus. Daar waar het kind niet meer 
leerplichtig is, zou het onmiddellijk van de school verwijderd moeten worden. 
Binnen het onderwijsveld ontstond hierover grote onrust. Onderwijsinstellingen 
vreesden dat zij als vreemdelingrechtelijke opsporings- en controle-instanties 
zouden moeten gaan functioneren. Ook bekritiseerde men het feit dat een oplei-
ding of studie afgebroken diende te worden op het moment dat een leerling niet 
meer leerplichtig was. Al deelde de regering de kritiek niet geheel en bestreed zij 
nadrukkelijk het felt dat scholen zich als opsporingsdiensten dienden op te stellen. 
Nadrukkelijk werd gesteld dat een school geen verplichting heeft om eventueel 
geconstateerd onrechtmatig verblijf te melden aan de vreemdelingdienst. De 
verblijftoets vindt uitsluitend plaats in het kader van de beoordeling van het 
verzoek tot de school toegelaten te worden. Teneinde dit voor de onderwijsinstel-
lingen op een aanvaardbare en controleerbare wijze in te voeren werd voor een 
andere benadering gekozen. Kinderen van hier onrechtmatig verblijvende vreem-
delingen moeten tot 18 jaar tot een opleiding worden toegelaten. Na het bereiken 
van de 18 jarige leeftijd kan een eenmaal begonnen opleiding worden voltooid. Dit 
betekende dat een onderwijsinstelling slechts bij aanmelding van een leerling van 
18 jaar en ouder de verblijfstatus controleert en niet verplicht wordt een jaarlijkse 
controle uit te oefenen. Het onderwijs staat verder open voor alle rechtmatig hier 
verblijvenden. Subsidiering vanuit het Rijk is voorbehouden aan de rechtmatig hier 
verblijvende vreemdelingen en aan hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
in de leerplichtige leeftijd. 13  

c. Gezondheidszorg 
Veel discussie is er geweest over mogelijke uitsluiting van de medische voorzie-
ningen. In de Memorie van Toelichting bij het oorspronkelijke voorstel wordt er op 
gewezen dat "het koppelingsbeginsel de toegang van vreemdelingen tot de openbare 
gezondheidszorg geheel onverlet laat. En dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling". De 
uitleg die daarbij gegeven wordt stelt dat het koppelingsbeginsel slechts betrek-
king heeft op aanspraken op grond van een beschikking van een bestuursorgaan. 
Het gaat dus niet om verstrekkingen en voorzieningen die door particulieren 
worden aangeboden. Vanuit die invalshoek kan iedereen de hulp van artsen of 
verpleegkundigen inroepen. Een verplichting tot medische zorgverlening bestaat 

12 
Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelljke vergunning tot verblijf, 1997. 

13  TK 1995-1996, 24.233,nr 6 pag. 4,5. 

28 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

daar waar sprake is van "een situatie waarin de verlening van medische zorg niet 
kan worden uitgesteld of onthouden zonder het !even of de gezondheidstoestand van 
betrokkene dan we! de Nederlandse volksgezondheid ernstig in gevaar te brengen. 
In dat geval (...) bestaan er bepaaIde zorgplich ten ten aanzien van een dergelijke 
persoon, waaraan noch de overheid noch private persoon - en dat laatste benadruk-
ken wij - zich kan onttrekken"." Er is dan sprake van acute nood. Dit criterium 
'acute nood' heeft tot veel verwarring en onduidelijkheid geleid. Wat moest daar 
onder worden verstaan en welke zorg moet worden vergoed? Met de nota van 
wijziging van juni 1996 werd hier meer duidelijkheid in gebracht. Het begrip 'acute 
nood' is daarbij nader omschreven als 'medisch noodzakelijke zorg' ter beoorde-
ling door de zorgverlener. Ook in een brief van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer' s  wordt veel aandacht aan verduidelijking 
van het begrip `medisch noodzakelijke zorg'. In deze brief wordt benadrukt dat het 
gaat om situaties waarin de verlening van zorg niet kan worden uitgesteld of 
onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van de betrokkene dan we! 
de Nederlandse volksgezondheidstoestand ernstig in gevaar te brengen. 
Om de toegang tot medisch noodzakelijke zorg te verbeteren zijn regelingen 
getroffen om zorgverleners te compenseren voor onbetaalde behandelingen. Het 
gaat hierbij om de Regeling Koppeling voor de eerstelijnszorg en AWBZ gefinan-
cierde zorg en om de Beleidsregel dubieuze debiteuren voor ziekenhuizen. De 
Stichting Koppeling die de Regeling Koppeling uitvoert volgt het oordeel van de 
arts maar toetst of de verleende zorg niet ruimer is dan de ziekenfondsverstrek-
king. Daarbij staat het principe voorop dat de hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdeling zelf de ontvangen behandeling behoort te betalen. 
In de volgende omstandigheden komt aan onrechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen verleende zorg in aanmerking voor vergoeding uit het Koppelings-

fonds: 
1. Zorg verleend in geval of ter voorkoming van levensbedreiging; 

2. Zorg verleend in geval of ter voorkoming van blijvend verlies van essentiele 

functies; 
3. Zorg verleend in situaties waarbij zich gevaar voor derden voordoet, zoals bij 

besmetting met tuberculose maar ook bij psychische stoornissen die gepaard 

gaan met agressief gedrag; 
4. Zorg bij zwangerschap en rond de geboorte. 

Preventieve gezondheidszorg valt buiten de reikwijdte van de Koppelingswet. 
Verloskundige zorg en gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen worden 
zonder meer als medisch noodzakelijke zorg beschouwd. Kortom, van onthouding 
van toegang tot de medische zorg is strikt genomen geen sprake. De Koppelings-

wet sluit financiering van de zorg uit en maakt hierop slechts in een aantal geval-

len uitzonderingen. . 

d. Algemene Bijstandswet 
Met de Koppelingswet werd de mogelijkheid om toch in bijzondere gevallen een 
beroep te doen op de openbare kas en bijstand te ontvangen uitgesloten. De kritiek 
hierop is niet gehonoreerd. Het maken van uitzondering zoil het koppelingsbegin- 

14 
TK 1995-1996, 24.233,nr. 6 pag. 17. 

15 
Tweede kamer, vergaderjaar 1999-200, 19637, nr. 518. 
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Justitie 	- 	 de Vreemdelingenwet (Vw) 

- 	Wet op de Rechtsbijstand  

OCW 	- 	Wet op het basisonderwijs 

- 	Interim-wet op het Speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwUs 
- 	Wet op het Voortgezet onderwijs 

- 	Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

- 	Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  

SZW 	 Sociale voorzieningen: 

- 	Algemene bijstandswet 

- 	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (I0AW) 
- 	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (I0AZ) 

- 	 Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) 
- 	Wet voorziening gehandicapten (WVC) 

Sociale verzekeringen: 

- 	Werkloosheidswet (WW) 

- 	Ziektewet (ZVV) 

- 	Toeslagenwet (1W) 

- 	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 

- 	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelfstandigen (WAZ) 

- 	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAjong) 

- 	Algemene ouderdomswet (AOW) 

- 	Algemene nabestaandenwet (Anw) 

- 	Alqemene Kinderbijslaqwet (AKW)  

VWS 	- 	Ziekenfondswet 

- 	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

- 	 Wet op de toeganq tot ziektekostenverzekerinqen  

VROM 	- 	 Huursubsidiewet 

- 	Huisvestingswet 
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sel te veel uithollen. Bij de plenaire behandeling werd voorts benadrukt dat het ook 
aan de lagere overheden niet vrij staat om bepaalde regelingen te treffen. De 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde: "Het nieuwe artikel 

81, (..) leidt ertoe dat illegale vreemdelingen geen aanspraak kunnen maken op 

toekenning van verstrekkingen bzi wege van een beschikking van een bestuursor-

gaan en dat die aanspraken ook niet zullen bestaan op grond van de bijstandswet 

en dm het de gemeenten (..)ook niet vrij staat cm zelf een regeling in het !even te 

roepen waardoor die aanspraken kunnen warden verleend.'" Om daar vervolgens 
aan toe te voegen; "Dat laat onverlet dat wij gemeenten in een bepaalde noodsitua-

tie - er is gesproken over de BijImerramp - alle hulp dus ook voor ille gale vreemde-

lingen, moeten geven die in die situatie terecht is." 17  

1.2.5 De materiewetten en nadere uitvoering 

Wat wel en wat niet mag is nader uitgewerkt in 26 materiewetten. Dat heeft voor de 
verschillende sectoren geleid tot de volgende wijzigingen van wetten: 

Tabel 1.1 Overzicht van wetswijzigingen 

16 
Handenngen TK 31 oktober 1996,20-1462. 

17  Handelingen TK 31 oktober 1996, 20-1462. 
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1. Op grond van een besluit tot toelating alsmede op grond 	Toegelaten 	GBA-code 

van toelating als gemeenschapsonderdaan tenzij deze 	vreemdelingen en 	11,1  2, 1 3, 1 5, 

onderdaan verblijf houdt in strijd met een beperking op 	Gemeenschaps- 	16, 19, 20 

grond van een regeling krachtens het verdrag tot oprich- 	onderdanen 

ting van de EG;  

2. Op grond van een besluit tot voorwaardelijke toelating; 	Voorwaardelijk 	GBA-code 14 

toegelaten 

vreemdelingen  

3. In afwachting van de beslissing op een aanvraag om 	Asielzoekers in 	GBA-code 17 

toelating, voortgezette toelating daaronder begrepen, 	procedure 

terwijI ingevolge deze wet dan wel op grond van een 	Niet-asielzoekers in 	GBA-code 18 

beschikking ingevolge deze wet of op grond van een 	procedure 

rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager ach- 	Voortgezette 	GBA-code 18 & 

terwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslo- 	verblijvers 	 historische 

ten; 	 _ geoevens  
_ 

4. Binnen de termijn bedoelt in artikel 8 eerste lid, mits 	Vreemdelingen in 	Komen in 

voldaan is aan de daar omschreven voorwaarden; 	vrije termijn 	principe niet 

voor in GBA  

5. Indien tegen de uitzetting beletselen bestaan vastgesteld 	Beletselen tegen 	Komen niet 

bij beschikking ingevolge deze wet. uitzetting voor in GBA, 

dan wel geen 

code GBA 
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Bovenstaand overzicht toont aan dat het koppelingsbeginsel ingrijpt in veel 
aspecten van het alledaagse leven. Voor degenen die onderwerp zijn van de wet, is 
het belangrijk dat de verschillende uitvoerende instanties op de hoogte zijn van de 
aard van het verblijfsrecht van de vreemdelingen en de mogelijke wijzigingen die 
zich daarin voordoen. Deze kunnen immers de aanspraken verruimen dan we! 
verminderen. 

Bestandskoppeling 
Voor de uitvoering is de in mei 1996 aangebrachte koppeling tussen de bestanden 
van de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA) en het Vreem-
delingen Administratie Systeem (VAS) essentieel. De vijf hierboven genoemde 
categorieen van rechtmatig verblijf - overigens een beperkte vertaling van de circa 
270 verschillende verblijfsstatussen die zijn opgenomen in het VAS - zijn als volgt 
voorzien van een GBA code: 

Tabel 1.2 Categorieen van rechtmatig verbhjf en GBA-codes 

Deze GBA-codes vormen een nadere invulling van de aard van het verblijfsrecht 
van de vijf categorieen rechtmatige verblijvende vreemdelingen. Zo betekent Code 
11 dat het verblijfsrecht geen enkele beperking heeft. Code 17 daarentegen wordt 
gegeven bij die vreemdeling die hier asiel heeft aangevraagd. Deze mag in afwach-
ting van de beslissing slechts in sommige gevallen arbeid verrichten en valt voor 
de meeste overige zaken onder de Rya."' 

18 
Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorie0, vreemdelingen (1997). 

31 



Evaluatie van de Koppefingswet B&A Groep 

Invoering en uitvoering van de wet 

Voor de uitvoering van de wet is de medewerking van betrokkenen uit die ver-
schillende sectoren noodzakelijk. Medewerkers van ziekenfondsen, van sociale 
diensten, van arbeidsbureau of bedrijfsverzekering, directeuren van onderwijsin-
stellingen, artsen, verpleegkundigen en dergelijke, hebben te maken met hier 
verblijvende vreemdelingen. Zij zullen bekend moeten zijn met de rechten en 
plichten die aan de verschillende verblijfsvergunningen ontleend kunnen worden. 
Een uitgebreide voorlichtingscampagne ging daarom aan de invoering vooraf. 

Alvorens er diensten aan vreemdelingen verstrekt mogen worden, dient volgens de 
wet een verblijfstoets uitgevoerd te worden. Is de bedoelde vreemdeling rechtma-
tig in Nederland? Welke status bezit de vreemdeling? En wat mag hij wel of niet 
ontvangen? Om tegemoet te komen aan de daarover bij uitvoeringsinstanties 
ontstane onrust, is nadrukkelijk gesteld dat alleen de Vreemdelingendienst belast 
is met het toezicht op vreemdelingen. Er bestaat dus voor bijvoorbeeld een 
medewerker van de sociale dienst of een docent die te maken heeft met een niet 
rechtmatig verblijvende vreemdeling, geen meldingsplicht. Wel zijn de verschil-
lende bestuursorganen verplicht de gegevens over de verstrekking van voorzienin-
gen, uitkeringen, ontheffingen of vergunningen aan vreemdelingen door te geven 
aan de korpschef van politie of de Vreemdelingendienst. Ig  Als uit het verblijfsdo-
cument blijkt dat de vreemdeling een vergunning tot verblijf heeft onder een 
bepaalde beperking, waar een beroep op de collectieve middelen gevolgen kan 
hebben voor het verblijfsrecht, dan dient de sociale dienst de vreemdeling te 
waarschuwen en bij doorzetten van de aanvraag de Vreemdelingendienst in te 
lichten. Uiteraard is het daarbij belangrijk dat de informatievoorziening over en 
weer goed verloopt, zodat daar waar de status van de vreemdeling verandert, de 
andere bestuursorganen op de hoogte zijn van de beperktere of ruimere rechten, 
die daarmee gepaard•gaan. De aangebrachte koppeling tussen de GBA bestanden en 
het VAS moet daarbij behulpzaam zijn. 

1.2.6 Tussentijdse evaluatie wet-king Koppelingswet 

Met de invoering van de Koppelingswet is afgesproken deze na drie jaar te evalue-
ren en na een jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Van deze tussentijdse 
evaluatie is eind 1999 de rapportage verschenen. Het betreft hier een door de 
verschillende betrokken departementen uitgevoerde evaluatie die zich vooral richt 
op de efficiency en de implementatie van de wet. Het doel van de tussenevaluatie 
was om uitvoeringsproblemen te signaleren op een moment dat bijstelling van de 
uitvoering nog zinnig is. 2°  

De studie bracht duidelijk de knelpunten aan het licht, die er ten aanzien van de 
GBA - VAS codes bestaan. Door de vertaling van de verschillende verblijfstitels, 
zoals die in het VAS worden gehanteerd naar 10 GBA codes, gaat voor de uitvoering 
essentiele informatie verloren. Met name de toepassing van code 18 bleek in de 
praktijk moeilijk te zijn. De code geeft aan dat de vreemdeling in procedure is met 
betrekking tot zijn verblijfsrecht. Door de algemene formulering geeft de code te 

19 
Artikel 90a Vreemdelingenbeslult. 

20  Etman, 0., en J. Korpel, Uri Jaar 'Koppelingswet' In de praktijk, WODC, 1999, pag. 56. 
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weinig informatie over wat de vreemdeling wel of niet mag. In de evaluatie wordt 
aanbevolen om een zodanige aanpassing tot stand te brengen dat er een eenduidi-
ge relatie is tussen de codes en het recht op bepaalde voorzieningen. Met betrek-
king tot code 18 wordt gesteld dat het wenselijk is deze code zodanig op te 
splitsen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen eerste aanleg- en vervolgpro-
cedures. Met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001 zal 
aanpassing van deze code plaatsvinden!' 

Naast de problemen ten aanzien van de codering wordt gemeld dat uit een interne 
evaluatie van het COA blijkt dat er geen noemenswaardige uitvoeringsproblemen 
zijn met de Rva en Rvb. 22  Wel worden er suggesties gedaan voor verbetering ten 
aanzien van de interpretatie van de term 'gezinshereniging', de toegankelijkheid 
van ziektekostenverzekeringen en de ondersteuning van slachtoffers van vrou-
wenhandel na hun bedenktijd. Ook wordt aandacht gevraagd voor de hoogte van 
een Rvb en een uitkering op basis van de Algemene Bijstandswet in het geval van 
jongeren onder de 23 jaar. Het departement van Justitie verwacht dat deze knel-
punten deels door middel van betere informatie opgelost kunnen worden. 

De Tussenevaluatie concludeert: "Op hoofdhjnen is de implementatie van de 
Koppelingswet (...) geslaagd te noemen. Er zijn uiteraard in dit eerste jaar inciden-
teel invoerings- en uitvoeringsproblemen gerezen, maar die bleken oplosbaar. Er is 
dus geen aanleiding voor ingrUpende aanpassingen van de wet- en regelgeving op 
dit gebied. Wel zijn er enkele aanpassingen wensehjk" 23 . Kijkend naar de verschil-
lende beleidsterreinen wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een groot 
legitimiteitsprobleem bij de uitvoerders. Wel worden er verschillen geconstateerd. 
Zo zijn de Vreemdelingendiensten en het Ministerie van Justitie positief over de 
strekking van de Koppelingswet. Bij de andere beleidsinstrumenten bestaan lets 
meer reserves, al voeren zij en de relevante uitvoeringsinstanties de wet loyaal uit. 
Het raakt echter daar waar wordt gekeken naar volkshuisvesting en onderwijs niet 
de kern van hun beleidsterrein en men is dan ook in de materie minder thuis. Ook 
is de frequentie waarmee zij met de Koppelingswet te maken krijgen beperkt. Op 
het terrein van sociale zekerheid ligt dat uiteraard weer anders. Hier werd met 
name ook aandacht gevraagd voor de uitvoeringsproblemen als gevolg van ver-
schillende bezwaar en beroepsprocedures. 

Uit de tussenevaluatie komt voorts naar voren dat er aarzelingen bestaan bij 
medewerkers van woningcorporaties en onderwijsinstellingen om mensen ook nog 
naar een verblijfsdocument te vragen. In verschillende gemeenten werden voorzie-
ningen getroffen, die erop zijn gericht om de als ongewenst bestempelde gevolgen 
van de Koppelingswet te verzachten. Of deze zogenaamde 'bypasses' voor een 
legitimiteitsprobleem zouden kunnen zorgen, kon op basis van de tussenevaluatie 
niet gesteld worden. Ten aanzien van de effectiviteit zijn er slechts indicaties 
gegeven dat het aantal afwijzingen en uitsluitingen op basis van de Koppelingswet 
gering is. De indruk bestaat dat het om niet meer dan een paar duizend gaat. 

21 

22 

23 

TK, 1999/2000, 19 637,nr 521, pag. 16. Daar waar in dit rapport gesproken wordt over de toepassing van 

GBA codes wordt de situatie voor 1 april '01 bedoeld. 

Etman, 0., en J. Korpel, Een jaar 'Koppelingswet' in de praktijk, WODC, 1999, pag. 16. 

Etman, 0., en J. Korpel, Een jaar 'Koppelingswet' in de praktijk, WODC, 1999, pag. 58. 
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In de tussenevaluatie wordt aanbevolen om in de eindevaluatie meet aandacht te 

besteden aan het legitimiteitsvraagstukken en 'bypasses', alsook aan het bepalen 

van de directe effecten (in de zin van uitsluitingen van voorzieningen) en de 

mogelijk ontmoedigende effecten van de wet. 

1.3 Onderzoeksstrategie en onderzoeksopzet 

Na lezing van het bovenstaande zal het niet verbazen dat een onderzoek ter 

evaluatie van de Koppelingswet geen eenvoudige exercitie is. Het betreft een 

uiterst complexe materie vanwege de doorwerking van het koppelingsbeginsel op 

vele beleidsterreinen. Daar komt bij dat de effectiviteit van de wet lastig in beeld is 

te brengen, omdat de doelgroep waarop de wet zich primair op richt - vreemdelin-

gen die zonder geldige verblijfsstatus in Nederland verblijven - zich aan het oog 

van de overheid onttrekt en daarmee ook voor onderzoekers lastig is te bereiken. 

Gelet op de complexiteit van het geheel en de ongrijpbaarheid van de doelgroep is 

een onderzoeksstrategie ontwikkeld waarbij op verschillende manieren en met 

uiteenlopende methoden informatie is verzameld. Hieronder wordt ingegaan op de 

vraagstelling, de onderzoeksopzet en de gehanteerde methoden. Ter afsluiting 

worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het onderzoek. 

1.3.1 Nadere toelichting op de vraagstelling 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, beoogt deze evaluatie inzicht te bieden 

in drie hoofdaspecten: de legitimiteit van de Koppelingswet, de doelmatigheid van 

de uitvoering van de wet en de effectiviteit van de wet. Legitimiteit betreft de vraag 

of er draagvlak voor de wet bestaat, bijvoorbeeld bij burgers of bij uitvoeringsin-

stanties. Bij doelmatigheid gaat het om de vraag of de wet uitvoerbaar is en in 

welke mate zich knelpunten voordoen bij de uitvoering, bijvoorbeeld ten aanzien 

van procedures of werklast. De effectiviteit van de wet, tot slot, betreft de vraag of 

de doelstellingen van de feiten worden gerealiseerd en of zich wellicht neveneffec-

ten voordoen. Deze drie begrippen kunnen als volgt in een schema worden ge-

plaatst. 

In het schema is tot uitdrukking gebracht dat legitimiteit (draagvlak), doelmatig-

heid (uitvoerbaarheid) en effectiviteit van de wet onderling met elkaar samenhan-

gen. Het draagvlak voor de Koppelingswet onder uitvoerders kan van invloed zijn 

op de mate waarin betrokkenen uitvoering geven aan de wet, hetgeen weer van 

invloed kan zijn op het doelbereik van de wet. Maatschappelijk draagvlak voor de 

wet kan ook direct van invloed zijn op de effectiviteit, omdat maatschappelijk 
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initiatief de werking van de wet kan tegengaan; bijvoorbeeld door personen die 
onder het bereik van de Koppelingswet vallen van inkomen of opvang te voorzien. 
Problemen met betrekking tot de uitvoerbaarheid of met de doelmatigheid in de 
uitvoering van de wet kunnen eveneens de effectiviteit van de wet doorkruisen, en 
bovendien van invloed zijn op het draagvlak voor de wet. Indien de effectiviteit 
van de wet gering wordt geacht, kan deze ook van invloed zijn op het draagvlak 
voor de wet. 

Deze veronderstelde onderlinge samenhang heeft de basis gevormd voor de 
vraagstelling voor het onderzoek. De drie hoofdvragen zijn als volgt nader uitge-
werkt. 24  

Hoofdvraag 1: In welke mate bestaat er draagvlak voor de Koppelingswet? In welke 

mate wordt de wet als legitiem beschouwd? 

- In hoeverre bestaat er maatschappelijk draagvlak voor de wet? In hoeverre 
ervaren burgers de wet als legitiem? 

- In hoeverre bestaat er onder betrokkenen bij de uitvoering van de Koppelings-
wet draagvlak voor de wet? 

- In hoeverre bestaat er draagvlak voor de Koppelingswet onder 
(rechts)hulpverleners, belangenorganisaties en liefdadigheidsinstellingen? 

- In hoeverre ervaren rechtmatig en onrechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen en zelforganisaties van buitenlanders de Koppelingswet als legi-
tiem? 

- In hoeverre bestaat er draagvlak voor de Koppelingswet onder lokale bestuur-
ders? 

- Welke morele bezwaren worden tegen de wet geuit? 
- Hoe verhoudt de Koppelingswet zich tot andere wetten en (internationale 

verdragen (legaliteit)? 

Hoofdvraag 2: Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de wet en in hoeverre 

is de Koppelingswet uitvoerbaar? 

- Op welke wijze wordt op de betrokken beleidsterreinen (Justitie, OCW, SZW, 
VWS, VROM) uitvoering gegeven aan de Koppelingswet? 

- Welke problemen doen zich voor rondom de uitvoering van de wet? 

Hoofdvraag 3: Wat zijn de effecten en de neveneffecten van de KoppeIingswet? In 

hoeverre is de Koppelingswet effectief? 
- In hoeverre heeft de Koppelingswet geleid tot uitsluiting van vreemdelingen van 

voorzieningen?" 
- In hoeverre zijn anticipatie-effecten opgetreden? 
- Welke invloed heeft de Koppelingswet gehad op de instroom en uitstroom van 

vreemdelingen? 
- Tot welke neveneffecten heeft de Koppelingswet geleid? 

24 

25 

26 

In het bijlagenrapport is de vraagstelling nog iets gedetailleerder uitgewerkt. Bovendien wordt daar per 

vraag een relatie gelegd met de deelstudie(s) waarin de vraag aan de orde is geweest. 

Per beleidsterrein zijn specifieke vragen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het bijlagenrapport. 

Ook deze vraag is per beleidsterrein nader gespecificeerd. Zie hiervoor het bijlagenrapport. 
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Ease 1: 	 Orientatie: vraaggesprekken, bronnenstudie, uitwerking 

vraagstelling  

Ease 2: 	 Kwalitatief/intensief deel - de problematiek begrijpen 

Deelstudie I: 	 Deelstudie II: 	Deelstudie III: 

Het illegale circuit in 	Instantie-onderzoek 	Juridische analyse 

kaart  

Ease 3: 	 Kwantitatieve wets - de wereld in feiten en cijfers 

Deelstudie IV: 	 Deelstudie V: 	Deelstudie VI: 

Cijfermateriaal 	Feiten/cijfers per 	Survey effectiviteit, 

illegaliteit/miqratie 	beleidsterrein 	 efficiency & legitimitelt  

Ease 4: 	 Rapportage 

Evaluatie van de Koppelingswet MA &cep 

Met name de beantwoording van de tweede en derde hoofdvraag heeft de nodige 
creativiteit gevergd. De beantwoording van de vragen over de uitvoering van de 
wet was, gelet op de voor de evaluatie beschikbare tijd, met name ingewikkeld 
vanwege het grote aantal betrokkenen bij de uitvoering van de wet. Een evaluatie 
van de Koppelingswet betekent feitelijk een evaluatie van maar liefst 26 materie-
wetten. Met betrekking tot de vragen naar de effecten van de wet is vooraf voor-
zien dat 'harde' gegevens over de in- en uitstroom van vreemdelingen die niet voor 
een verblijfsvergunning in aanmerking komen, niet of nauwelijks beschikbaar zijn. 
Maar zelfs al zouden dergelijke gegevens wel beschikbaar geweest zijn, dan nog 
geldt dat het in de kern zeer lastig in om de invloed van de Koppelingswet te 
isoleren van allerlei andere factoren, die van invloed zijn op de in- en uitstroom 
van vreemdelingen. 

1.3.2 Onderzoeksstrategie, onderzoeksopzet en methoden 

Tegen deze achtergronden, is gekozen voor een onderzoeksstrategie waarbij vanuit 
verschillende invalshoeken en met een combinatie van methoden een zo goed 
mogelijk inzicht in legitimiteit, efficientie en effectiviteit van de Koppelingswet is 
geprobeerd te krijgen. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een zestal deelstudies, die in opeenvolgende fasen 
zijn uitgevoerd. Onderstaand schema geeft de onderzoeksopzet op hoofdlijnen 
weer. 

Tabel 1.3 Onderzoeksopzet op hoofdlijnen 

Ter orientatie zijn in de eerste fase van het onderzoek enkele gesprekken gevoerd 
met materiedeskundigen binnen de betrokken departementen. Tevens is relevante 
documentatie bestudeerd en is nagegaan welke bronnen relevante gegevens 
bevatten. Op basis daarvan is de vraagstelling verder uitgewerkt. Tijdens de 
orienterende fase is reeds gebleken dat er weinig bronnen beschikbaar zijn met 
relevante 'harde', cijfermatige gegevens. Informatie over aantallen afgewezen 
aanvragen enzovoorts blijkt niet of nauwelijks aanwezig. 
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De tweede fase van het onderzoek heeft bestaan uit een drietal kwalitatieve 
studies, die gezamenlijk inzicht in de aard van de materie beogen te bieden. 
Deelstudie I en II zijn uitgevoerd in drie grote(re) gemeenten, waarvan verwacht 
mag worden dat daar relatief grote aantallen vreemdelingen illegaal verblijven. Het 
betreft de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Op die manier is inzicht 
verkregen in de aard van de problemen, hoewel niet representatief voor heel 
Nederland. 
Deelstudie I: het illegale circuit in kaart, heeft bestaan uit een reeks vraaggesprek-
ken met vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. In totaal zijn 42 
gesprekken gevoerd met mensen uit Marokko, Turkije, Oost-Europa, China, Ghana, 
Latijns Amerika, Somalie, Suriname en Nigeria. 27 Pe contacten zijn gelegd via 11 

`tussenpersonen'. De gesprekken zijn gevoerd door hoog opgeleide allochtone 
onderzoekers, die zijn geintroduceerd in de netwerken van illegalen. Voor een deel 
zijn de gesprekken gevoerd door onderzoekers met dezelfde nationaliteit als de 
respondenten, voor een deel is gebruik gemaakt van tolken. Verder is in deze 
deelstudie gesproken met 11 belangenorganisaties. Deelstudie I was een risicovol 
onderdeel van het onderzoek: het is niet eenvoudig om door te dringen tot illegale 
netwerken. Desondanks is het gelukt om een aantal intensieve gesprekken te 
voeren. Hoewel dit deelonderzoek geen representatief beeld schetst van 'de' 
vreemdeling, die onrechtmatig in Nederland verblijft, heeft het wel inzichten 
opgeleverd in de wijze waarop deze personen in Nederland kunnen overleven, in 
de vraag of uitsluiting van voorzieningen in de praktijk gestalte krijgt, en in de 
invloed van deze uitsluiting op de eventuele beslissing om Nederland te verlaten. 

Deelstudie instantie-onderzoek, heeft bestaan uit een reeks telefonische en face-
to-face diepte-interviews met betrokkenen bij de uitvoering van de Koppelingswet. 
Deze gesprekken hebben zich geconcentreerd in dezelfde drie gemeenten als waar 
het 'illegalen-onderzoek' heeft plaatsgevonden. Een deel van de bij de uitvoering 
betrokken instanties is bovenlokaal georganiseerd. In die gevallen is ervoor 
gekozen om respondenten te zoeken bij die organisaties/organisatie-onderdelen 
die de geselecteerde gemeenten omvatten. De gesprekken hadden een semi-
gestructureerd karakter aan de hand van een gespreksprotocol. In totaal zijn 86 
gesprekken gevoerd. 28  
Deelstudie 	juridische analyse, heeft bestaan uit de bestudering van juridische 
literatuur en rechterlijke uitspraken. 29  In totaal zijn 80 rechterlijke uitspraken 
bestudeerd. Tevens zijn 15 gesprekken gevoerd met advocaten en rechtshulpver-

leners 

In de derde fase van het onderzoek is getracht om het verkregen inzicht zoveel 
mogelijk te kwantificeren, en om landelijk representatieve gegevens te verkrijgen. 
Daartoe zijn drie deelstudies verricht. Het is bijzonder lastig gebleken om kwanti-
tatief inzicht te vergaren, omdat relevante gegevens - zoals aantallen vreemdelin-
gen die een aanvraag indienen, maar op basis van hun verblijfsstatus niet voor een 
voorziening in aanmerking zijn gekomen - niet word .en bijgehouden. Daarom is het 
accent in de kwantitatieve fase van het onderzoek sterk komen te liggen bij 
deelstudie VI: surveys. Uiteindelijk zijn meer surveys uitgezet dan vooraf gepland. 

27 

28 

29 

Het bijlagenrapport geeft een overzicht van hoofdkenmerken van onze respondenten. 

Het bijlagenrapport bevat een overzicht van de genterviewde instanties. 

Het bijlagenrapport geeft een overzicht van de geraadpleegde jurisprudentie. 
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Deelstudie IV: cijfermateriaal illegaliteit/migratie, heeft bestaan uit het verzamelen 
en analyseren van bestaand cijfermateriaal over illegaliteit en migratie. Voor dit 
deelonderzoek zijn cijfers opgevraagd, 3°  en is literatuur bestudeerd." 
Deelstudie V: verzamelen van feitelijke/cijfermatige indicaties voor effectiviteit en 
efficiency per beleidsterrein, heeft bestaan uit een uitgebreide speurtocht bij 
uitvoeringsinstellingen, die echter weinig resultaat heeft opgeleverd. Wel bleken 
voor verschillende beleidsterreinen uitgebreide gegevens beschikbaar met betrek-
king tot de controle van de bestanden per 1/7/98. Gegevens over aanvragen van 
mensen die ingevolge de Koppelingswet niet in aanmerking komen voor een 
overheidsvoorziening na 1/7/98 worden, in sommige gevallen met instemming van 
de departementen, niet systematisch bijgehouden. 
Deelstudie VI: surveys effectiviteit, efficiency en legitimiteit heeft bestaan uit een 
groot aantal surveys onder diverse respondentgroepen. De surveys zijn afhankelijk 
van de doelgroep telefonisch of schriftelijk uitgevoerd. Zoveel mogelijk is gewerkt 
met uniforme vraagblokken, om antwoorden tussen respondentgroepen te kunnen 
vergelijken." De volgende surveys zijn uitgezet." 
- Een telefonisch survey onder burgers (1436 keer telefonisch contact, 503 

daadwerkelijk gevoerde gesprekken; respons is derhalve 35%); 
- Een schriftelijk survey onder medewerkers van Gemeentelijke Sociale Diensten. 

Daartoe zijn bij 64 GSD-en die een representatieve afspiegeling" vormen steeds 
vijf medewerkers benaderd (320 verzonden vragenlijsten, 142 bruikbare retour-
zendingen, respons is 44%) 

- Een schriftelijk survey onder medewerkers van de Vreemdelingendiensten, 
binnen alle 25 diensten zijn vijf medewerkers aangeschreven (125 verzonden 
vragenlijsten, 92 bruikbare retourzendingen, respons is 74%) 

- Een schriftelijk survey onder maatschappelijke organisaties. Via de 'sneeuw-
balmethode' zijn zoveel mogelijk namen en adressen van maatschappelijke 
organisaties verzameld." Uiteindelijk zijn 269 vragenlijsten verstuurd, waarvan 
er 113 ingevuld retour zijn ontvangen (respons is 42%). 

- Een telefonische gesprekkenronde onder wethouders. 66 wethouders van 
gemeenten die gezamenlijk een goede afspiegeline vormen van alle Neder-
landse gemeenten, zijn benaderd voor een telefonisch vraaggesprek aan de 
hand van een semi-gestructureerd gespreksprotocol. Uiteindelijk zijn 41 ge-
sprekken gevoerd (respons is 62%). 

- Een telefonische gesprekkenronde onder medewerkers van de UVI's en de SVB. 
In totaal zijn 12 gesprekken gevoerd aan de hand van een semi-gestructureerd 
gespreksprotocol. 

- Een telefonische gesprekkenronde onder onderwijsinstellingen. In totaal zijn 20 
gesprekken gevoerd aan de hand van een semi-gestructureerd gespreksproto-
col." 
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Zie bijlagenrapport. 

Zie bijlagenrappon. 

In het bijlagenrapport zljn de gehanteerde vragenlijsten opgenomen. 

In het bljlagenrapport wordt ultgebreider ingegaan op de surveys. 

Hence Is gebruik gemaakt van het GSD-panel. De onderzoekers danken de beheerders van het G5D-panel, 

het onderzoeksbureau van de VNG 5GBO hartelIjk voor hun medewerking. 

lie voor een overzicht van de aangeschreven organIsaties zie het Billagenrapport. 

De wethouders van de gemeenten die participeren in het GSD-panel zljn voor een gesprek benaderd. 

Net bylagenrapport bevat een nadere beschrijving van deze respondentgroep. 
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De gehanteerde onderzoeksstrategie geeft een goed inzicht in het draagvlak voor, 
de uitvoering en de (neven)effecten van de Koppelingswet. Omdat 'harde', cijferma-
tige gegevens niet voorhanden zijn, moet echter nadrukkelijk worden vermeld dat 
het onderzoek voor een belangrijk deel is gebaseerd op meningen en inzichten van 
de diverse betrokkenen bij de Koppelingswet, die slechts deels kunnen worden 
gekwantificeerd aan de hand van gegevens zoals verkregen via surveys. Bij de 
beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt steeds aangegeven via welke 
methoden de gepresenteerde gegevens zijn verkregen. In de tekst worden citaten 
uit diepte-interviews gebruikt ter illustratie. Respondenten is anonimiteit toege-
zegd; verslagen van de interviews of delen van teksten waarin deze verslagen zijn 
verwerkt zijn niet voorgelegd aan de respondenten. Citaten zijn daarom steeds 
zonder namen, cursief en tussen aanhalingstekens weergegeven. 

1.3.3 Begeleiding van het onderzoek 

Het onderzoek is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, dat de coOrdinatie 
verzorgt van de evaluatie van de Koppelingswet. Het onderzoek is begeleid door 
een commissie onder voorzitterschap van pr .-of. dr. H.G. van de Bunt. 

De begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministe-
ries van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). De begeleidingscommissie is zesmaal bijeen geweest. 

Naast de begeleidingscommissie is een klankbordgroep samengesteld, die op drie 
momenten conceptversies van het onderzoeksverslag heeft becommentarieerd. 
Deze groep heeft, in tegenstelling tot de begeleidingscommissie, geen formele 
status. Een lijst met de namen van de leden van de begeleidingscommissie en 
klankbordgroep is opgenomen in de bijlagen bij dit rapport. 

1.3.4 De reikwijdte en beperkingen van het onderzoek 

Aan het onderzoek zijn verschillende beperkingen verbonden. 
In de eerste plaats raakt een onderzoek ter evaluatie van de Koppelingswet at snel 
aan het vreemdelingenbeleid in brede zin. De afgelopen periode zijn tat van 
wijzigingen in het vreemdelingenbeleid aangebracht, die mogelijk van invloed zijn 
op verblijf in en komst naar Nederland. Hierbij moet gedacht worden aan de Wet 
op de Identificatieplicht, de aanscherping van de visumplicht, het MVV-vereiste, de 
invoering van het concept 'veilige landen' en dat van 'veilige derde landen', het 
geintensiveerde vreemdelingentoezicht enzovoorts. Daarnaast zijn uiteraard 
internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Kosovo in 1999, van invloed op 
de instroom van vreemdelingen in casu van vluchtelingen. Uit het complex aan 
factoren dat van invloed is op verblijf in en komst naar Nederland zijn de effecten 
van de Koppelingswet lastig te isoleren. In de tekst is zo zorgvuldig mogelijk 
weergegeven in hoeverre resultaten zijn te herleiden tot de Koppelingswet, en in 
welke mate resultaten zijn te beschouwen als, bijvoorbeeld, een doorwerking van 
de Vreemdelingenwet. 
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In de tweede plaats kon in het onderzoek, zoals aangegeven, nauwelijks gebruik 
worden gemaakt van %aide' gegevens, omdat registraties van aantallen aanvragen 
en uitsluitingen op de diverse beleidsterreinen grotendeels ontbraken. Veel van de 
gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit gesprekken en surveys, waar mensen 
inschattingen van de omvang van de problematiek hebben gegeven en waarin 
meningen zijn gepeild. 
In de derde plaats kunnen door het moment van evalueren - drie jaar na de 
invoering van de Koppelingswet" - geen definitieve uitspraken worden gedaan 
over de effectiviteit van de Koppelingswet. Met name effecten van de wet op de 
instroom van vreemdelingen zijn pas op de langere termijn te verwachten. 
In de vierde plaats is in het onderzoek slechts in beperkte mate aandacht besteed 
aan de impact van de Koppelingswet op rechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen. De aandacht is voornamelijk uitgegaan naar de effecten van de wet 
op de primaire doelgroep van de Koppelingswet: de vreemdelingen die niet 
beschikken over een verblijfsstatus die recht geeft op bepaaide voorzieningen. De 
gevolgen voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen zijn daardoor 
slechts zijdelings aan bod gekomen. 
Deze beperkingen impliceren dat op basis van het onderzoek gene harde uitspra-
ken kunnen worden gedaan over de impact van de Koppelingswet op de in- en 
uitstroom van vreemdelingen, en over aantallen vreemdelingen die ingevolge de 
Koppelingswet zijn uitgesloten van voorzieningen. 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de 
werking van de Koppelingswet op de betrokken beleidsterreinen. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de formele en feitelijke uitvoeringspraktijk. 
In hoofdstuk 3 worth ingegaan op het draagvlak voor de Koppelingswet bij de 
bevolking, lokale bestuurders, maatschappelijke organisaties en uitvoerende 
instellingen op de betrokken beleidsterreinen. Ook de verschillen in draagvlak 
worden zichtbaar gemaakt. 
De uitvoerbaarheid van de Koppelingswet op de betrokken beleidsterreinen komt 
aan de orde in hoofdstuk 4. Met name de werklast die de uitvoering met zich 
meebrengt en eventuele knelpunten in de uitvoering staan daarbij centraal. 
In hoofdstuk 5 worden de effecten en neveneffecten, met andere woorden de 
effectiviteit, van de Koppelingswet beschreven. 
Het rapport besluit met hoofdstuk 6, waarin de conclusies van het onderzoek met 
betrekking tot de legitimiteit, doelmatigheid en effectiviteit van de Koppelingswet 
worden gepresenteerd. 

Tot het rapport behoort een afzonderlijk ingebonden bijlagenrapport. Dit bevat 
een methodologische verantwoording, een uitvoerige juridische analyse, de 
gehanteerde gespreksprotocollen en vragenlijsten, een overzicht van instellingen 
waarvan bij medewerkers een interview is afgenomen, een literatuurlijst, een 
overzicht van geraadpleegde jurisprudentie en een overzicht van kwantitatieve 
onderzoeksresultaten. 

Op verzoek van de Tweede Kamer vindt evaluatie plaats drie jaar na invoering van de wet. 
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Dankzegging 

Dit rapport heeft alleen tot stand kunnen komen dankzij de medewerking van zeer 
veel personen en instanties. Daartoe behoren een steekproef uit de Nederlandse 
bevolking, personen die onrechtmatig in Nederland verblijven, hulpverleners en 
belangenorganisaties, wethouders, medewerkers van departementen en allerlei 
uitvoerende diensten, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, de 
beheerders van het GSD-panel (het onderzoeksbureau SGBO), en deskundigen. De 
onderzoekers zijn erkentelijk iedereen die bereid is geweest gegevens aan te 
leveren, medewerking te verlenen aan een gesprek of interview, het invullen van 
schriftelijke vragenlijst, en/of het beantwoorden van telefonisch gestelde vragen. 
Daarnaast zijn de onderzoekers de leden van begeleidingscommissie en klank-
bordgroep dank verschuldigd voor de vruchtbare discussies, de vele nuttige 
opmerkingen en suggesties en voor de plezierige wijze van samenwerking. De 
verantwoordelijkheid voor de tekst berust volledig bij de auteurs. 
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1151 2. Werking van de wet in de praktijk 

2.1 	Inleiding 

De uitvoering van de wetten die via de Koppelingswet zijn gewijzigd, is in handen 
gelegd van zeer uiteenlopende organisaties op gemeentelijk, regionaal en/of 
landelijk niveau. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de uitvoering van de 
Koppelingswet door deze organisaties vorm heeft gekregen. 

Daarbij wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de formele en de feitelijke 
werking. De formele werking laat zien wat de implicaties van de Koppelingswet zijn 
voor de verschillende beleidsterreinen en welke inspanningen, gelet op de wet, van 
de verschillende uitvoerende instanties mogen worden verwacht. De feitelijke 

werking beschrijft vervolgens hoe de uitvoerende instanties de wet daadwerkelijk 
hebben geimplementeerd en welke inspanningen zij feitelijk verrichten om 
uitvoering te geven aan de Koppelingswet. 

In het navolgende worden de formele en feitelijke werking van de Koppelingswet 
beschreven op de beleidsterreinen van achtereenvolgens Justitie, Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM). Het hoofdstuk sluit af met een vergelijking op 
hoofdlijnen tussen de beleidsterreinen en met een vergelijking tussen de formele 

en feitelijke praktijk. 

2.2 Het beleidsterrein van Justitie 

2.2.1 justitie: De formele praktijk 

De Koppelingswet heeft voor Justitie geleid tot wijziging van de Vreemdelingenwet 
en de Wet op de Rechtsbijstand. 
De wijzigingen in de Vreemdelingenwet bestaan uit het benoemen van categorieen 
van rechtmatig verblijf en het benoemen van de uitgangspunten die gelden voor de 
toekenning van aanspraken aan vreemdelingen. 
De Wet op de Rechtsbij stand is zodanig aangepast dat hier onrechtmatig verblij-
vende vreemdelingen wel aanspraak kunnen blijven maken op rechtsbijstand. 
Uitzonderingsmaatregelen zijn getroffen onder de noemers Rva (Regeling verstrek-
kingen asielzoekers) en Rvb (Regeling verstrekkingen bepaalde categorieen vreem-
delingen). 39  De Rva en Rvb worden uitgevoerd door het COA; de 
Vreemdelingendiensten dienen vast te stellen of de aanspraken van vreemdelingen 
op de Rvb (nog) van toepassing zijn. 

De Rva biedt uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen die het land 
dienen te verlaten maar die door een beroep op artikel 25 Vreemdelingenwet 

39 
De Rvb valt onder het regime van de nieuwe Vreemdelingenwet. 
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(wegens ziekte) uitstel van vertrek hebben gekregen, de verstrekkingen die ook aan 
asielzoekers in procedure worden geboden, zoals onderdak in een opvangvoorzie-
ning of een financiele toelage voor zelfstandige huisvesting elders, zak-, kleed en 
voedingsgeld. Daarbij komen de dekking van de kosten van medische verstrekkin-
gen en een inschrijving in een collectieve WA-verzekering. 
Het vaststellen of er sprake is van een situatie die recht geeft op de Rva geschiedt 
door de GGD of een ziekenhuis, waarbij uiteindelijk (binnen 3 maanden) de 
geneeskundig inspecteur van het ministerie moet vaststellen of de aanspraak die 
wordt gedaan op de Rva terecht is. De GGD of het ziekenhuis geeft een verklaring 
af op basis waarvan de Vreemdelingendienst een sticker verleent. De vreemdeling 
wordt vervolgens doorgezonden naar een AZC/OC of ziekenhuis, waarna de COA 
zorg draagt voor de benodigde voorzieningen en verstrekkingen. 

De Rvb voorziet in een bijstandsvervangende uitkering en in de dekking van 
medische verstrekkingen voor de volgende categorieen vreemdelingen: 
- vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel gedurende de bedenktijdfase 

van maximaal drie maanden, voorafgaande aan het doen van aangifte; 
- getuigenaangevers van vrouwenhandel in de periode voorafgaande aan de 

verlening van een verblijfstitel in het belang van de procesgang; 
- gezinsherenigers of -vormers die voldoen aan het van toepassing zijnde MVV-

en inkomensvereiste; 
- ex-ROA asielzoekers die voor 1 juli 1998 een VTV-medisch of VTV-humanitair 

hebben aangevraagd en wier bijstandsuitkering als gevolg van de Koppelings-
wet is beeindigd. 

De uitvoering van de Rvb betekent voor de Vreemdelingendiensten dat zij maan-
delijks formulieren uitreiken aan de vreemdelingen, die voor deze regeling in 
aanmerking komen, deze formulieren weer innemen en een eerste toetsing uitvoe-
ren. Reeds bij een geringe aanwijzing van mensenhandel dient de politie de 
aangetroffen vreemdeling die hiervan mogelijk het slachtoffer is te wijzen op de 
mogelijkheid van het doen van aangifte en het verkrijgen van een verblijfstitel 
gedurende de duur van het proces tegen de verdachte. Het mogelijke slachtoffer 
krijgt een bedenktijd van maximaal drie maanden waarbinnen hij/zij moet beslis-
sen of hij/zij aangifte wit doen. Gedurende deze bedenktijdfase hebben zij recht 
op een uitkering op basis van de Rvb. Na aangifte wordt het slachtoffer in het bezit 
worden gesteld van een verblijfstitel en ontstaat een aanspraak op de ABW. De Rvb 
staat ook open voor getuigenaangevers van dit delict in de periode voorafgaande 
aan de beslissing van het OM of hun verblijf in Nederland van wezenlijk belang is 
voor het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Indien het OM daartoe besluit 
wordt de getuigenaangever in het bezit gesteld van een verblijfstitel. De bedenktijd 
voorafgaande aan aangifte geldt alleen voor slachtoffers. Bij getuigen ontstaat er 
na aangifte een wachttermijn die te maken heeft met de beslissing van het OM of 
het van belang is voor de procesgang dat de IND een verblijfstitel verstrekt of niet. 

Rechtsbijstandsverleners worden in de uitvoering van hun werk niet door de 
Koppelingswet getroffen, wel in de inhoud van hun werk. Met andere woorden: zij 
blijven rechtsbijstand verlenen aan vreemdelingen die niet rechtmatig in Neder-
land verblijven. Er zijn evenwel aanwijzingen dat het uitsluiten van hier onrecht-
matig verblijvenden van voorzieningen tijdelijk leidt tot een groter beroep op 
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rechtshulp. Vreemdelingen die voorheen aanspraak konden maken op het gebruik 
van voorzieningen en op 1/7/98 hun recht op deze aanspraak verloren, zullen 
immers een gang naar de rechter moeten maken voor een eventueel herstel van dit 
recht. 

2.2.2 justitie: De feitelijke praktijk 

Om zicht te krijgen op de feitelijke werking van de Koppelingswet op het terrein 
van Justitie zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het ministerie 
van Justitie, de IND, de COA, Vreemdelingendiensten (in Amsterdam, Den Haag en 
Tilburg), de Taakorganisatie Vreemdelingen, bureaus voor rechtsbijstand (in 
Amsterdam en Den Haag), en de portefeuillehouder Vreemdelingen in de RHC. 
Verder is een schriftelijk survey over de Koppelingswet uitgevoerd onder mede-
werkers van Vreemdelingendiensten (er zijn 125 vragenlijsten uitgezet, waarvan 92 
ingevuld retour zijn ontvangen; een respons van 74% derhalve)." 

Taken ingevolge de Koppelingswet 
De meeste medewerkers van de Vreemdelingendiensten is het duidelijk welke 
taken de organisatie heeft ingevolge de Koppelingswet. Uit de enquete onder 
medewerkers komt naar voren dat voor maar liefst 83 procent het (zeer) duidelijk 
is welke taken de organisatie heeft ingevolge de Koppelingswet, voor 13 procent 
noch duidelijk/noch onduidelijk en voor slechts 3 procent is dat (zeer) onduidelijk. 
Ongeveer eenderde deel van de medewerkers van Vreemdelingendiensten geeft aan 
dat binnen de organisatie een eigen werkinstructie is gemaakt ten behoeve van de 
uitvoering van de Koppelingswet. In de regel wordt conform deze instructie 
gewerkt. 

Rechtsongelijkheid tussen regio's 
Uit de enquete onder medewerkers van de Vreemdelingendiensten komt naar voren 
dat volgens bijna een kwart van de respondenten (24%) er grote verschillen bestaan 
in de wijze waarop de Koppelingswet wordt uitgevoerd door verschillende Vreem-
delingendiensten. Volgens de overige respondenten zijn er geen of nauwelijks 
verschillen aanwijsbaar. 

Koppeling VAS/GBA 
Een cruciale rol in de uitvoering van de Koppelingswet speelt het Vreemdelingen-
administratiesysteem (VAS). Dit systeem omvat ongeveer 270 verblijfstitels, die 
voor de uitvoering van de wet omgezet dienen te worden naar slechts 10 GBA-
codes. De verantwoordelijkheid van de Vreemdelingendiensten ligt in het vastleg-
gen van de juiste gegevens in het VAS. De vertaling van de VAS-gegevens in GBA-
codes en de verwerking in de GBA zelf is een volledig geautomatiseerd proces dat 
plaatsvindt bij de ITO, een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Als tijdens dit geautomatiseerde proces fouten worden 
geconstateerd, volgt een automatische terugkoppeling naar de betreffende Vreem-
delingendienst. 

40 
Zie de methodologische verantwoording in het bijlagenrapport. 
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Al enige jaren vOor de invoering van de Koppelingswet zijn de Vreemdelingendien-
sten begonnen met het een op eEn brengen van de gegevens die thans zijn opge-
nomen in het VAS en de GSA. Elke regio richtte daartoe een Koppelingsbureau op. 
Deze bureaus vormen de plek waar de wet de grootste administratieve invloed 
heeft gehad. Alle foutmeldingen die sinds het realiseren van de koppeling VAS-GBA 
bij gegevensvergelijkingen zijn gebleken, hebben hier uiteindelijk tot een handma-
tige controle en correctie van het VAS en daarmee van de GBA geleid. De medewer-
kers van de Vreemdelingendiensten, die in het kader van dit onderzoek zijn 
geinterviewd signaleerden in de eerste periode na de koppeling VAS-GBA een 
percentage verschillen van 5 a 10 procent. Door de vele correcties is het foutper-
centage volgens hen nu veel lager. Voor de Vreemdelingendiensten heeft de 
koppeling geleid tot een belangrijke opschoning van het VAS. Zoals een van de 
respondenten opmerkte: "De Koppelingswet heeft de maatschappelijke last van de 
Vreemdelingendienst duidelijk gemaakt. We zijn nu gedwongen om netjes te wer-
ken." 

Bestandsvergelijking VAS-GBA 

De Taakorganisatie Vreemdelingen bracht in 1997 een eindrapportage uit over de resultaten van 

de check op verblijfstitels zoals geregistreerd door de Vreemdelingendiensten en de verblijfstitels 

zoals geregistreerd door de Belastingdienst. Een rechtstreekse bestandsvergelijking tussen de 

GSA en het VAS was op dat moment niet mogelijk. Daarom werd een tussenslag gemaakt via de 

Belastingdienst. Her gegevensbestand van de Belastingdienst was, anders dan de gegevens uit de 

bevolkingsadministraties, namelijk centraal opvraagbaar 

Voor de vergelijking werden de gegevens uit her VAS en de vreemdelingengegevens van de 

Belastingdienst gereduceerd met die vreemdelingen die waren genaturaliseerd, overleden of 

afgemeld. Op deze wijze resteerden 670.212 vreemdelingen. De vergelijking van verblijfstitels 

leverde de volgende resultaten: 

1. Het A-nummer (administratienummer GBA) van de vreemdeling is bekend in het bestand van 

de Vreemdelingendienst maar onbekend in het bestand van de Belastingdienst: 20.192 (3%); 

2. Het A-nummer van de vreemdeling is zowel bekend in het bestand van de Vreemdelingen-

dienst als in her bestand van de Belastingdienst en de verblijfstitel is gelijk: 590.876 (88,2%); 

3. Het A-nummer van de vreemdeling is zowel bekend in het bestand van de Vreemdelingen-

dienst als in het bestand van de Belastingdienst, maar de titel is niet gelijk of ontbreekt: 

23.150 (3,5%); 

4. Her A-nummer van de vreemdeling is niet bekend in het bestand van de Vreemdelingendienst, 

maar wel bekend in het bestand van de Belastingdienst: 35.994(5,4%). 

Op basis van deze controle werd een lijst aangeboden aan de 25 politieregio's waarop alle 

afwijkende A-nummers waren opgenomen. De politieregio's hebben op basis daarvan in samen-

werking met de gemeenten vastgesteld welke verblijfstitel bij welke administratieve code hoorde. 

Een en  ander heeft geleid tot handmatige correctie. 

Verschillen kwamen en komen nog steeds in hoofdzaak voor bij de personalia, 
adres en woonplaats. Als in de personalia bijvoorbeeld spelfouten voorkomen, 
worden personen niet herkend en daarmee ten onrechte aangemerkt als onrecht-
matig in Nederland verblijvende vreemdeling. Daarnaast treden problemen op bij 
vreemdelingen met de GSA-code 18 (geen verzoek tot toelating als vluchteling, 
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geen uitzetting). Verschillende uitvoerende instanties doen in die gevallen vaak 
navraag bij de Vreemdelingendienst om na te gaan wat exact het verblijfsrecht is 
van een vreemdeling, om vervolgens op basis hiervan te kunnen bepalen voor 
welke voorzieningen deze vreemdeling in aanmerking komt. Overigens is navraag 
niet nodig wanneer de persoonshistorie in de GBA wordt geraadpleegd; dit is 
echter een weinig gebruikersvriendelijk onderdeel van het systeem. 

Door de Koppelingswet kunnen vreemdelingen pas in de GBA worden opgenomen 
nadat zij zich aangemeld hebben bij de Vreemdelingendienst. De kans op het 
ontstaan van nieuwe fouten is daardoor aanmerkelijk beperkt. Overigens ontstaan, 
door het volgen van deze procedure, bij de bevolkingsregisters wel problemen bij 
het naleven van de GBA-wet. Deze wet schrijft voor dat indien iemand zich vestigt 
in een bepaalde gemeente, dit binnen drie dagen in de GBA moet worden verwerkt. 
Door de wachttijden bij de Vreemdelingendiensten is deze termijn in praktijk 
onhaalbaar. 

Informatie-uitwisseling en samenwerking met andere instellingen 
Informatieverstrekking over de toepassing van de Koppelingswet door andere 
overheidsorganen, behoort niet tot de taak van de Vreemdelingendiensten. Vlak na 
invoering van de wet werden de Vreemdelingendiensten niettemin rechtstreeks 
door uitvoerders benaderd met vragen over de toepassing. Geinterviewden wijzen 
erop dat in die gevallen altijd is aangegeven dat de Vreemdelingendienst hiervoor 
niet de aangewezen instantie is: medewerkers van de Vreemdelingendiensten 
weten niet waar de Koppelingswet inhoudelijk over gaat. Het bepalen van de 
rechten die voortvloeien uit een bepaalde verblijfstitel is in de handen van de 
uitvoerende instanties zelf gelegd. Voor inhoudelijke vragen dienen zij zich te 
richten tot de betrokken departementen. Uit de interviews komt verder naar voren 
dat andere overheidsinstellingen aanvankelijk veel vragen stelden over gevallen 
waarin de Koppelingswet niet van toepassing was. Aangegeven werd dat veel 
directeuren van basisscholen belden met de vraag of zij hier onrechtmatig verblij-
vende, maar minderjarige, leerlingen mochten toelaten. 

Vlak na invoering van de Koppelingswet richtten verschillende overheidsinstellin-
gen zich bij vragen over de status van personen eveneens direct tot de Vreemde-
lingendienst, zonder eerst het verblijfsdocument te controleren of de GBA te 
raadplegen. Inmiddels voeren deze instellingen zelf controle via de GBA uit; in veel 
gevallen beschikken zij over een autorisatie om de GBA direct te kunnen raadple-
gen. Zijn er naar aanleiding van de GBA-controle vragen of onduidelijkheden, dan 
nemen zij zelf of GBA-medewerkers contact op met de Vreemdelingendienst. 
Medewerkers van de Vreemdelingendiensten worden regelmatig geconfronteerd 
met additionele vragen over de status van een vreemdeling. Uit de enquete onder 
medewerkers komt naar voren dat ruim een kwart van hen, naar eigen inschatting, 
zeer regelmatig en bijna 45 procent regelmatig een dergelijk verzoek krijgt. Voor 
de overige medewerkers komt dat af en toe, zo'n paar keer per maand, voor. Voor 
10 procent zijn verzoeken om additionele informatie een incidenteel gegeven. 

Medewerkers van de Vreemdelingendiensten geven in interviews aan dat de 
samenwerking met andere instellingen goed verloopt. Andersom geven verschil-
lende uitvoerende instanties in interviews aan dat de wachttijden bij de Vreemde- 
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lingendiensten vaak bijzonder lang zijn. Worden nadere inlichtingen ingewonnen 
bij de Vreemdelingendienst, dan kan het volgens deze respondenten dagen, soms 
zelfs weken duren voordat uitsluitsel volgt. 

Uitvoering Rva en Rvb 

Vreemdelingendiensten dienen vast te stellen of de aanspraken van vreemdelingen 
op de Rvb nog van toepassing zijn. In de enquete onder medewerkers van Vreem-
delingendiensten is gevraagd hoe vaak moet worden vastgesteld of een RvB-
aanspraak terecht is of niet. Volgens een ruime 17 procent is dat zeer regelmatig 
het geval, voor een even groot deel van de respondenten is dat regelmatig aan de 
orde. Ruim 41 procent geeft aan dat dit af en toe, een paar keer per maand, 
geschiedt. Volgens ruim 22 procent komt het vrijwel nooit voor. 

Door het COA wordt aangegeven dat de Rvb vooral gebruikt wordt voor gezinsher-
enigers en gezinsvormers. Op dit moment vallen circa 400 personen onder deze 
regeling. Deze vreemdelingen zijn met een MW Nederland ingereisd en hebben 
een aanvraag ingediend voor gezinshereniging. De Rvb loopt voor deze categorie 
tot het moment dat een definitieve beslissing is genomen. Het aantal ex-ROA-
asielzoekers dat in aanmerking komt voor de regeling is afgenomen van 36 tot 20 
personen. De meeste nieuwe aanvragen worden afgewezen. Vermoedelijke slacht-
offers van vrouwenhandel worden in de Rvb opgenomen gedurende de bedenkfase 
van drie maanden, voorafgaand aan het doen van aangifte. Op het moment dat zij 
besluiten inderdaad aangifte te doen, kunnen ze in het bezit worden gesteld van 
een verblijfstitel, waardoor er aanspraak ontstaat op de ABW. De Rvb staat ook 
open voor getuigenaangevers van vrouwenhandel, in de periode voorafgaande aan 
de beslissing van het OM dat hun verblijf in Nederland van wezenlijk belang is 
voor het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Als het OM daartoe besluit, wordt 
de getuige-aangever in het bezit gesteld van een verblijfstitel. Slachtoffers en 
getuigen-aangevers zijn vrijgesteld van het MVV-vereiste. Het aantal slachtoffers en 
getuigenaangevers bedraagt samen constant zo'n 15 personen. De meesten van hen 
verdwijnen met onbekende bestemming, voordat een verblijfstitel verstrekt wordt 
en het recht op ABW ontstaat. Het COA betaalt de betreffende vreemdelingen 
rechtstreeks, zonder een extra toetsing uit te voeren. Afmeldingen komen aan als 
de betreffende vreemdeling een verblijfsstatus is afgegeven of als de sociale dienst 
inmiddels bijstand verstrekt. Het COA signaleert dat de Vreemdelingendiensten wel 
eens ten onrechte mensen aanmelden. Het COA moet dan de uitkering weigeren. 
Inmiddels zijn echter wel de meeste onduidelijkheden opgelost. 

Het werk dat voor het COA verbonden is aan de Rva is vergelijkbaar met het 
reguliere werk dat voor asielzoekers wordt verricht. Door de IND wordt vastgesteld 
of aan iemand uitstel van vertrek verleend mag worden in verband met zijn 
gezondheidstoestand. Dit gebeurt op advies van ziekenhuizen en de GGD. Uit de 
gevoerde interviews komt naar voren dat noch het werk van het COA, noch de 
advisering door ziekenhuizen en de GGD in de praktijk problemen oplevert. 
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2.3 Het beleidsterrein van OCW 

2.3.1 OCW: De formele praktijk 

De Koppelingswet leidt voor het beleidsterrein van OCW tot wijziging van de 
volgende vijf wetten: 
- Wet op het basisonderwijs 
- 	Interim-wet op het Speciaal onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
- Wet op het Voortgezet onderwijs 
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
- Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. 

Een uitzondering is getroffen voor minderjarigen die, evenals hun Nederlandse 
leeftijdsgenoten, vallen onder de Leerplichtwet. Elke vreemdeling van 18 jaar en 
ouder die voor het eerst aan een opleiding begint, moet bij inschrijving kunnen 
aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. De Koppelingswet heeft uitslui-
tend betrekking op het moment van inschrijving. Verliest de vreemdeling zijn 
verblijfsrecht, dan zal hij toch zijn opleiding mogen afronden. Dat betekent dat 
een vreemdeling die hier aan een universiteit of hoge school wil studeren allereerst 
een MVV moet aanvragen om Nederland binnen te komen. Vervolgens kan hij een 
verblijfsvergunning aanvragen in verband met studie. Deze zal naast voorwaarden 
ten aanzien van financiele middelen verstrekt worden, indien de student kan 
aantonen dat hij ingeschreven staat bij een universiteit of hogeschool. Indien 
studenten niet over een dergelijke machtiging beschikken en geen Gemeenschaps-
onderdaan zijn, dienen zij als onrechtmatig hier verblijvende vreemdeling be-
schouwd te worden en mogen zij na hun 18e jaar niet (opnieuw) aan een opleiding 
beginnen. 

Belangrijk is om aan te tekenen dat de Koppelingswet op OCW-terrein alleen van 
invloed is op de toelating van nieuwe leerlingen of studenten van boven de 17 jaar. 
Iedereen die op 1/7/98 een opleiding volgde en iedereen die na die tijd rechtmatig 
tot een opleiding wordt toegelaten heeft, voor zover het Koppelingswet betreft, het 
recht om deze opleiding af te maken ook wanneer de leerling/ student tussentijds 
de meerderjarige leeftijd bereikt. Opleidingen dienen daarnaast ook de mogelijk-
heid te bieden van het doen van herexamen. 

2.3.2 OCW: De feitelijke praktijk 

Om zicht te krijgen op de feitelijke werking van de Koppelingswet op het terrein 
van OCW zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het ministerie van 
OCW, basisscholen en scholengemeenschappen in Amsterdam en Tilburg, ROC's, 
hogescholen en universiteiten. Het ministerie van OCW heeft aangegeven een 
grootschalige enquete onder onderwijsinstellingen in het kader van deze evaluatie 
te belastend te vinden. In overleg met het ministerie is besloten tot een kort 
telefonisch survey. Deze is uitgevoerd onder 20 onderwijsinstellingen, waaronder 
6 universiteiten (daarbij 3 grote universiteiten), 8 hogescholen (verspreid in het 
land; met name gevestigd in de grotere gemeenten) en 6 ROC's (verspreid in het 
land; met name gevestigd in de middelgrote plaatsen). Gesproken is met degenen 
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die het meest zicht hebben op de uitvoering van de Koppelingswet; doorgaans 

hoofden en medewerkers studentenzaken of leerlingenadministratie, die zijn 

betrokken bij de inschrijving van studenten. 4 ' 

Aard van de controles op het terrein van onderwijs 

De controle op de verblijfsstatus van vreemdelingen die onderwijs volgen, dat wil 

zeggen het nagaan of de vreemdeling beschikt over een bescheid van rechtmatig 

verblijf, vindt louter plaats bij de onderwijsinstellingen zelf. Noch de Centrale 

Financiele Instellingen (Cfi) van het ministerie van OCW, noch de onderwijsinspec-

tie beschikken over persoonsinformatie van leerlingen. Cfi financiert de onder-

wijsinstellingen op basis van leerlingen- en studentenaantallen en baseert zich bij 

de afrekening op financiele verantwoordingen van onderwijsinstellingen, voorzien 

van een accountantsverslag en -verklaring. Wat dit laatste betreft, moet worden 

opgemerkt dat meerdere accountants in hun verslagen aangeven geen zekerheid te 

kunnen geven over de juistheid van de Ieerlingen- of studentenadministratie. Gelet 

op het bijzonder lage percentage hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 

dat mogelijk onderwijs volgt en op de onzekerheidsmarges die gelden voor een 

accountantsverklaring, kan een accountantsverklaring van een onderwijsinstelling 

nooit zekerheid geven over de naleving van de Koppelingswet. Het bedrag dat 

gemoeid is met onrechtmatig toegelaten leerlingen is in verhouding zo laag dat een 

accountant dit buiten zijn oordeelsvorming laat. 

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

De Koppelingswet heeft aan het recht van minderjarigen op onderwijs niets 

veranderd. Enkele zwarte scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onder-

wijs die zijn benaderd voor dit onderzoek, geven aan dat zij beslist leerlingen 

zonder verblijfsstatus hebben. Deze leerlingen onderscheiden zich evenwel in 

weinig van andere allochtone leerlingen op hun scholen. 

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

Bij volwasseneneducatie onderscheidt de wet VAVO (VMBO, HAVO en VWO), 

basiseducatie en NT2. Dat laatste staat voor de opleiding Nederlands als tweede 

taal, en is alleen bedoeld voor niet-Nederlandstaligen. Het is tevens de meest 

gevolgde opleiding bij volwasseneneducatie; en vormt onder meer onderdeel van 

het inburgeringstraject voor nieuwkomers. Het volwassenenonderwijs wordt 

aangeboden op basis van overeenkomsten met gemeenten en op basis van vrije 

werving door de ROC's zelf. 

Het onderwijs op basis van overeenkomsten met gemeenten betreft vooral volwas-

seneneducatie voor nieuwkomers. De nieuwkomers, die voor dit onderwijs in 

aanmerking komen, worden aangemeld door gemeenten. In de afgenomen inter-

views stellen ROC's zich op het standpunt dat de verblijfsstatus van de cursisten in 

dat geval reeds is gecontroleerd door de aanmeldende gemeente en dat controle 

door het ROC dan achterwege kan blijven. De NT2-trajecten nemen daarbinnen 

overigens een bijzondere plaats in. Deze NT2-trajecten, die nieuwkomers volgens 

het inburgeringsbeleid verplicht moeten volgen, worden door de gemeenten 

'ingekocht' bij de ROC's. In de interviews geven ROC's aan dat veel cursisten die 

41  Zie de methodologische verantwoording in het latilagenrapport 
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door de gemeenten warden aangemeld, zich nog midden in de asielprocedure 
bevinden, of over een voorlopige verblijfstitel beschikken. 
Doordat de NT2-cursussen niet het hele jaar door kunnen worden gestart, moeten 
kandidaten (oak die slechts beschikken over een tijdelijke verblijfsvergunning), 
wachten tot de eerstvolgende cursus start. Hierdoor is het in praktijk niet mogelijk 
om binnen 12 maanden succesvol het staatsexamen NT2-II af te leggen. Vreemde-
lingen die beschikken over een verblijfsvergunning voor voorbereidende cursussen 
komen hierdoor in de problemen met de Vreemdelingendienst, omdat deze 
verblijfsvergunning maar 12 maanden geldig is. Voor het ontstaan van deze 
situatie warden de betreffende cursisten overigens vooraf gewaarschuwd. 

Voor het volwassenenonderwijs dat niet in het kader van overeenkomsten wordt 
aangeboden, melden zich individuele deelnemers aan bij de ROC's. Volgens de 
Koppelingswet dienen de ROC's van alle deelnemers die zich aanmelden de 
verblijfsstatus te controleren. Uit de reacties van de ROC's bij de tussenevaluatie 
die in 1999 is uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, blijkt dat de ROC's bij 
inschrijving van de leerlingen uit de vrije werving vragen naar een uittreksel uit 
het bevolkingsregister of vragen naar een identiteitsbewijs. Deze documenten 
zouden ook worden gebruikt voor het vaststellen van het verblijfsrecht van een 
vreemdeling (zonder verdere GBA-raadpleging). Enkele instellingen geven in de 
tussenevaluatie met zoveel woorden toe niet te controleren op verblijfsstatus. 
Typerend lijkt uitspraak van een van de instellingen dat bij twijfel de gegevens niet 
door de instelling warden gecontroleerd; in zulke gevallen wordt de inschrijving 
gemarkeerd totdat de betrokkene, die zich heeft aangemeld de gegevens heeft 
ingeleverd. De ondertekening wordt aangehouden totdat de gegevens zijn ingele-
verd. De tussenevaluatie signaleert echter oak dat bij een ROC vreemdelingen van 
buiten de EU/EER pas in aanmerking komen voor het orienterende gesprek, nadat 
ze het 'definitieve verblijfsdocument hebben ontvangen. Alleen een MVV-sticker in 
het identiteitsbewijs is onvoldoende om voor toelating in aanmerking te komen. 

De diepte-interviews en de enquete onder ROC's ten behoeve van de voorliggende 
evaluatie wijzen erop dat de controle op de verblijfstatus van de vreemdeling die 
onderwijs wil volgen een systematischer karakter heeft gekregen. Hoewel niet alle 
ROC's controle van de verblijfsvergunning als hun taak zien, wordt de controle wel 
door alle bevraagde ROC's uitgevoerd. 

Drie van de zes bevraagde ROC's zien de controle inderdaad als hun taak. Door 
twee ROC's werd aangegeven dat ze de controle van de verblijfsvergunning niet als 
hun taak zien. Een respondent gaf aan het absoluut niet als zijn taak te zien am 
verblijfsstatussen te controleren. Veel verschil tussen de ROC's waar het gaat over 
de manier van controleren is er trouwens niet. Bij drie van de bevraagde zes ROC's 
is het voldoende om een kopie van het originele verblijfsdocument te tonen. Bij de 
drie andere ROC's dient het originele verblijfsdocument overgelegd te worden en 
wordt dit document door de medewerkers gekopieerd. Hierbij wordt trouwens niet 
op de echtheid van het origineel gelet. Bij een ROC wordt naast het verblijfsdocu-
ment oak naar het sofi-nummer gevraagd. 

Uit de interviews komt naar voren dat de manier waarop de verblijfsvergunning 
wordt gecontroleerd mede afhankelijk is van de manier waarop de leerling bij het 
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ROC wordt aangemeld. Indien de vreemdeling via bijvoorbeeld de Sociale Dienst of 
een werkgever wordt aangemeld, dan wordt de verblijfsstatus niet verder gecon-
troleerd. Verondersteld wordt dat deze dan wel in orde zijn. Controle door de 
gemeente ontslaat de instelling echter niet van haar verplichting zelf te controle-
ren op rechtmatig verblijf. Wordt een BBL-route gevolgd (het voormalige leerling-
wezen), dan is de leerling in dienst van een erkend leerbedrijf. De controle op 
verblijfsstatus berust in dit geval in handen van de werkgever en de UVI die voor 
de betreffende leerling sociale premies ontvangt. Bij een van bevraagde ROC's 
verloopt de inschrijving van vreemdelingen meestal via de gemeente en wordt er 
door het ROC van uitgegaan dat de verblijfsstatus wel zal kloppen. lndien de 
inschrijving bij dit ROC niet via de gemeente loopt, en de verblijfsstatus niet 
helemaal duidelijk is, dan warden de vreemdelingen naar de gemeente gestuurd 
am via de gemeente de inschrijving te regelen. 

Bij drie van de zes bevraagde ROC's wordt nooit een nader onderzoek naar de 
verblijfsstatus verricht. Een ROC heeft aangegeven dat in ongeveer 10 procent van 
de vreemdelingen die zich willen inschrijven een nader onderzoek naar de ver-
blijfsstatus wordt verricht. 

Hoger Beroepsonderwijs 
Aanmeldingen voor opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) worden 
centraal geregistreerd bij het Centraal Bureau Aanmeldingen en Plaatsingen (CRAP) 
en de Informatiebeheergroep (!B-Groep). Hogescholen beslissen evenwel zelf wie 
wel en niet toegelaten wordt. Uit de tussenevaluatie van de Koppelingswet zoals 
uitgevoerd door de Onderwijsinspectie blijkt dat HBO-instellingen studenten bij 
aanmelding controleren op identiteit, leeftijd, nationaliteit en verblijfsdocument. 
Opvallend is dat op de vraag welke documenten worden gecontroleerd, het 
paspoort, de identiteitskaart, het rijbewijs en uittreksels uit het bevolkingsregister 
worden genoemd. Voor aspirant-studenten uit een land buiten de EU wordt even-
wel expliciet gevraagd naar een verklaring van de juiste verblijfsrechtelijke status. 
In een enkel geval vragen instellingen zelf gegevens op uit de GSA of nemen zij 
contact op met de IND. Leidend voor de controle zijn de documenten die de 
vreemdeling zelf toont. 

Uit de tussenevaluatie blijkt verder dat studenten die nog niet direct kunnen 
aantonen dat zij in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel en zich voor het 
eerst aanmelden voor een opleiding, een bepaalde tijd krijgen om dit alsnog aan te 
tonen. Gedurende deze periode zijn deze studenten voorwaardelijk toegelaten tot 
de instelling, vooral am onnodige studievertraging in het eerste trimester te 
voorkomen. Niet duidelijk is wat bij deze voorwaardelijke toelating de 'deadline' is 
am aan te tonen dat een geldige verblijfstitel is verkregen. Instellingen beklagen 
zich in de tussenevaluatie over de moeilijke controleerbaarheid van verblijfssta-
tussen en hadden over het algemeen de weg naar de Vreemdelingendiensten nog 
niet gevonden. De !B-Groep, die zorg draagt voor de verstrekking van studiefinan-
ciering, verifieert de studentgegevens wel aan de hand van de GSA. De resultaten 
van de controle door de !B-Groep kunnen of mogen evenwel Met warden doorgege-
ven aan de instellingen, zodat veel dubbel werk nodig is. 
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De telefonische enquete en diepte-interviews met Hogescholen ten behoeve van de 
onderhavige evaluatie leveren enigszins andere uitkomsten op met betrekking tot 
de uitvoering van de Koppelingswet. Uit de interviews komt naar voren dat niet op 
alle scholen wordt bijgehouden of de student van niet-Nederlandse herkomst is. 
Vier van de acht respondenten geeft aan dat dit bij hen gebeurt op basis van 
vrijwilligheid. Over het algemeen zien de Hogescholen controle van de verblijfs-
vergunning niet als hun taak. Vijf van de acht bevraagde Hogescholen geven dit 
aan. Bij alle Hogescholen moet bij inschrijving van de student het verblijfsdocu-
ment of een kopie hiervan worden afgegeven. Soms wordt tevens een uittreksel uit 
het geboorteregister gevraagd. Twee van de acht bevraagde instellingen hebben 
een specifiek bureau met de controletaak van verblijfsvergunningen belast. Een 
hogeschool volgt het advies van de Vreemdelingendienst om vreemdelingen wet of 
niet in te schrijven. Vier van de acht onderzochte Hogescholen verklaren dat 
vreemdelingen zich voorlopig kunnen inschrijven, indien hun papieren nog niet in 
orde zijn. Bij drie Hogescholen moet evenwel voor het begin van het onderwijs (op 
31 augustus) een geldig verblijfsdocument zijn getoond. Een Hogeschool geeft de 
student tot december de tijd om een verblijfsvergunning te krijgen. De voorlopige 
inschrijving is bij deze Hogeschool echter alleen mogelijk voor studenten, die 
reeds bij inschrijving kunnen aantonen in procedure te zijn. 

Vier van de acht bevraagde Hogescholen verrichten nader onderzoek naar de 
verblijfsstatus van vreemdelingen die zich aanmelden. De groep waar dergelijk 
onderzoek zich op richt, de wijze waarop dit nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
en het aantal malen dat een dergelijk onderzoek wordt verricht, verschillen sterk 
per hogeschool. Een Hogeschool geeft in het interview aan dat standaard bij iedere 
niet-Nederlander een nader onderzoek verricht wordt. Bij deze Hogeschool werd in 
het verleden bij onduidelijkheid van de verblijfsstatus contact gezocht met de IND, 
Vreemdelingendienst of de gemeente. Omdat deze instanties elkaar in de praktijk 
vaak tegenspraken of omdat het moeilijk was om goede informatie van hen te 
ontvangen, wordt tegenwoordig door deze Hogeschool hiervan af gezien. Bij zes 
van de acht Hogescholen wordt wel eens bij genoemde instellingen informatie 
ingewonnen, omdat onduidelijkheid bestaat over de verblijfsstatus. Het aantal 
onderzoeken varieert van tien tot honderd per jaar. Over het algemeen verloopt 
deze informatie via de Vreemdelingendienst. 

Wetenschappelijk Onderwijs 
Voor het wetenschappelijk onderwijs geldt dezelfde icontrole aan de poort' als voor 
het andere onderwijs aan studenten van 18 jaar en ouder. Hierbij moet echter 
worden aangetekend dat bij universiteiten het aantal ingeschreven studenten van 
buitenlandse afkomst ten opzichte van totaal aantal ingeschreven studenten gering 
is: ongeveer 3 procent. Buitenlandse studenten zijn over het algemeen studenten 
aan een internationale opleiding of zijn hier in het kader van een uitwisselingspro-
gramma. Bij de toelating van hen tot het onderwijsprogramma wordt er door de 
universiteiten conform de wet gecontroleerd op verblijfsstatus . 

Uit de gesprekken die wij met medewerkers van zes universiteiten voerden, bleek 
dat door de helft van de bevraagde universiteiten expliciet wordt aangegeven dat 
ze de controle van de verblijfsstatus van vreemdelingen niet als hun taak zien. Een 
respondent vindt dit juist wel een taak van de universiteit. Bij een universiteit 
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wordt de verblijfstatus van vreemdelingen door de universiteit in samenwerking 
met de Vreemdelingendienst en de IND gecontroleerd. Op speciaal daarvoor 
georganiseerde avonden kunnen studenten die met een MVV naar Nederland zijn 
gekomen, zowel een verblijfsvergunning aanvragen als bij de universiteit worden 
ingeschreven. Op een universiteit is een zogenoemde 'admission officer' werkzaam 
die goed op de hoogte is van de verschillende documenten. Door drie van de zes 
bevraagde universiteiten is sinds de invoering van de Koppelingswet nader 
onderzoek naar de verblijfsstatus van de student verricht. 

Een universiteit geeft in het interview aan dat een buitenlandse student zich tot 
december van het jaar voorlopig kan inschrijven. Deze periode is door de universi-
teit ingesteld, omdat de procedures bij de Vreemdelingendienst lang duren. 
Meestal lukt het om in deze periode een verblijfsvergunning te verkrijgen op basis 
waarvan studie toegestaan is. In die gevallen waarin het niet lukt, trekt de student 
zich over het algemeen zelf terug. Deze universiteit is de enige universiteit in 
Nederland die met een dergelijke overbruggingsperiode werkt. 

2.4 Het beleidsterrein van 52W 

2.4.1 SZW: De formele praktijk 

De Koppelingswet heeft voor het beleidsterrein van SZW zowel betrekking op de 
sociale voorzieningen (uitgevoerd door de gemeentelijke sociale diensten) als op 
de sociale verzekeringen (uitgevoerd door de uitvoeringsinstellingen voor sociale 
zekerheid (UVI's) en de Sociale Verzekeringsbank). Op het terrein van SZW betreft 
het wijzigingen in de volgende wetten: 

Sociale voorzieningen: 
- Algemene bijstandswet (ABW) 
- 	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW) 
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (I0AZ) 
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) 
- Wet voorziening gehandicapten (WVG) 

Werknemersverzekeringen: 
- Werkloosheidswet (WW) 
- 	Ziektewet (ZW) 
- Toeslagenwet (TW) 
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
- 	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelfstandigen (WAZ) 
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAjong) 

Volksverzekeringen: 
- Algemene ouderdomswet (AOW) 
- Algemene nabestaandenwet (Anw) 
- Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 
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Voor vreemdelingen die (nog) niet in het bezit zijn van een verblijfstitel op grond 
van artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet vervalt door de Koppelingswet het 
recht op aanspraak op sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Ook kunnen 
geen rechten meer worden opgebouwd in het kader van sociale verzekeringen. 
Bovendien is als gevolg van de Koppelingswet de mogelijkheid komen te vervallen 
tot bijstandsverlening aan vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus. Het 
nieuwe artikel 11 Abw, 2 e  lid impliceert dat niet rechtmatig verblijvende vreemde-
lingen voortaan op geen enkele wijze Meer aanspraak kunnen maken op algemene 
of bijzondere bij stand. 

In de wetgeving op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de 
strikte koppelingsredenering gevolgd. Dit wil zeggen dat alleen uitkeringen kunnen 
worden verstrekt aan vreemdelingen die een verblijfstitel hebben of hebben gehad 
en aansluitend in procedure zijn. Vreemdelingen die nog geen verblijfstitel hebben 
worden daarmee uitgesloten. In het geval van slachtoffers van vrouwenhandel is 
een voorziening getroffen in de vorm van de Rvb. 

De Koppelingswet impliceert voor de genoemde organen dat voor elke vreemdeling 
(zowel bij nieuwe aanmeldingen als bij bestaande clienten) de verblijfsstatus moet 
worden gecontroleerd. 

2.4.2 SZW: De feitelijke praktijk op het terrein van sociale voorzieningen 

Om zicht te krijgen op de feitelijke werking van de Koppelingswet op het terrein 
van SZW zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het ministerie van 
SZW, het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV), GSD-en (van Am-
sterdam, Den Haag en Tilburg) en UVI's (Cadans, Gak en GUO, SVB). Teneinde de 
feitelijke praktijk van de GSD-en nader in kaart te brengen is een schriftelijke 
enquete uitgezet onder medewerkers van de GSD-en van 66 gemeenten, die deel 
uitmaken van het zogeheten GSD-panel. Dit panel vormt een representatieve 
afspiegeling van Nederlandse gemeenten. 42  

Invoering van de Koppelingswet 
Uit de tussenevaluatie van de Koppelingswet blijkt dat gemeenten pas kort voor de 
invoering van de Koppelingswet aan de slag gingen met voorbereidende werk-
zaamheden. Bij de sociale diensten betekende dat met name het doorlichten van 
het lopende bestand aan uitkeringsgerechtigden. Sociale diensten zijn tot op het 
laatste moment onzeker geweest over de datum van invoering. Ook was tot het 
laatste moment onduidelijk in welke gevallen (bij welke GBA-codes) een uitkering 
nu moest worden geweigerd of stopgezet. Dit impliceerde dat instructies voor het 
personeel dienden te worden geschreven op het moment dat nog onduidelijk was 
hoe de wet er in zijn definitieve vorm uit zou gaan zien. Verder waren er geen 
centrale afspraken gemaakt over de wijze waarop (aanvullende) informatie moest 
worden ingewonnen bij de Vreemdelingendiensten. Deze afspraken moesten 
daardoor op lokaal niveau worden gemaakt. Uiteindelijk, op 1 maart 1999, bood 
het ministerie Van SZW vier standaardformulieren aan waarmee de informatie-
uitwisseling tussen sociale diensten en Vreemdelingendiensten kon worden 

42 
Zie de methodologische verantwoording in het bijlagenrapport. 
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gestructureerd. In het geval van Amsterdam bleken deze formulieren niet te 
voldoen, omdat het VAS van de politieregio Amsterdam-Amstelland anders was 
ingericht. 

Omgang met overgangssituaties 
Het formele uitgangspunt van de wetgever bij de invoering van de Koppelingswet 
luidde dat de uitkeringen aan vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel met 
onmiddellijke ingang moesten warden beeindigd. Wethouders van verschillende 
gemeenten hebben er bij SZW en bij de Tweede Kamer op aangedrongen am voor 
een aantal gevallen een overgangsregeling te treffen. Een generieke overgangsrege-
ling is er echter nooit gekomen. De drie sociale diensten die zijn geinterviewd in 
het kader van dit onderzoek, zijn op verschillende manieren met deze problema-
tiek omgegaan. Algemeen geldt dat van alle vreemdelingen die per 1/7/98 een 
uitkering ontvingen is nagegaan wat bun verblijfsstatus was. Vervolgens is aan de 
vreemdelingen, die geen geldige verblijfstitel hadden en de vreemdelingen waar-
'over twijfel bestond, medegedeeld dat het voornemen bestond om hun uitkering 
stop te zetten, wanneer zij niet konden aantonen rechtmatig te verblijven. In 
Amsterdam is per 1/1/99 voor 120 vreemdelingen de bijstand beeindigd. Het plan 
van aanpak voor de beeindiging van uitkeringen en het verleende uitstel werd 
overigens bepaald in overleg met de rijksconsulent van de directie Toezicht van 
het ministerie van SZW. In Tilburg was er in eerste instantie sprake van een groat 
aantal mensen die geen recht meer zouden hebben op een uitkering. Na zorgvuldi-
ge controle bleek slechts voor twee personen de uitkering te moeten warden 
beeindigd. 

Nieuwe gevallen 
De belangrijkste inspanning van de sociale diensten bij de uitvoering van de 
Koppelingswet lag in de controle van alle bestaande uitkeringsrelaties. Oak na 
1/7/98 kunnen zich uiteraard vreemdelingen aanmelden bij het loket van een 
sociale dienst die niet beschikken over een verblijfstitel die recht geeft op een 
uitkering. Zowel uit de diepte-interviews als uit de enquete onder medewerkers van 
GSD-en blijkt dat de gemeentelijke sociale diensten voor de nieuwe gevallen vrijwel 
altijd controleren of deze vreemdelingen beschikken over de benodigde verblijfs-
status. Uitkeringen warden geweigerd als vreemdelingen niet voldoen aan deze eis. 
Oak waarschuwt het systeem automatisch als van een vreemdeling de verblijfsver-
gunning verloopt. De problemen, die zich bij nieuwe gevallen voordoen zijn onder 
te verdelen in technische problemen en inhoudelijke problemen. Technische 
problemen doen zich voor bij bepaalde GM-codes waarbij altijd aanvullend 
onderzoek nodig is. Inhoudelijke problemen doen zich voor bij schrijnende 
gevallen: gescheiden vrouwen, kinderen zonder inkomensvoorziening, uitgeproce-
deerden die niet kunnen worden uitgezet, Dublin claimanten, vreemdelingen, die 
in Nederland beroep mogen afwachten. 

Uitvoering van verplichte handelingen 
De medewerkers van sociale diensten behoren ingevolge de Koppelingswet enkele 
handelingen te verrichten. In de enquete onder medewerkers is gevraagd in 
hoeverre deze handelingen in de praktijk oak warden verricht. 
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Tabel 2.1 Handelingen in gevolge Koppelingswet door GSD-medewerkers" 

Een overgrote meerderheid van de medewerkers geeft aan dat het checken van 
verblijfsdocumenten altijd/standaard gebeurt. Eveneens een grote meerderheid 
geeft aan dat de verblijfsvergunning altijd/standaard wordt gecheckt in de GBA. 
Het betreft hier, zoals gezegd, inschattingen van de medewerkers zelf. Deze 
inschattingen doen vermoeden dat de gegevens uit de GBA op dit moment redelijk 
betrouwbaar zijn, maar dat zeker nog geen sprake is van een foutloos systeem. 
Specifiek daarnaar gevraagd geven enkele respondenten (5%) aan (zeer) vaak te 
worden geconfronteerd met fouten in de gegevens die via de GBA worden verkre-
gen. Ongeveer een derde (32%) geeft aan dat dit incidenteel voorkomt, een tiende 
wordt regelmatig met fouten geconfronteerd. Uiteraard gaat het hier om ruwe 
inschattingen van personen. 

Samenwerking en informatie -uitwisseling met Vreemdelingendiensten 
De sociale diensten beschikken over een rechtstreekse aansluiting op de GBA, 
waardoor zij zelf kunnen vaststellen of het verblijfsdocument van een aanvrager 
overeenstemt met de toegekende GBA-code. In het geval van GBA-codes 18 en 00 
wordt in veel gevallen navraag bij de Vreemdelingendienst gedaan om tot een 
beslissing over een uitkeringsaanvraag te komen. Overigens is dit strikt genomen 
niet noodzakelijk, omdat ook de persoonshistorie in de GBA geraadpleegd kan 
worden. De betreffende codes zijn vanaf 1 april 2001 vervangen door volledig 
nieuwe codes. 

In de tussenevaluatie en in de interviews ten behoeve van de voorliggende evalua-
tie worth aangegeven dat de samenwerking en gegevensuitwisseling met de 
Vreemdelingendiensten in de beginperiode stroef verliepen. Daarmee hangt samen 
dat aanvankelijk bij alle codes 18 en 00 navraag werd gedaan bij de Vreemdelin-
gendienst. Thans beperkt zich dit tot die gevallen waarin ernstige twijfel bestaat. 
De meeste problemen behoren dan ook tot het verleden en er zijn bevredigende en 
werkbare afspraken gemaakt. Uit de enquete onder medewerkers van GSD-en komt 
naar voren dat het merendeel (51%) de informatie-uitwisseling tussen de GSD en de 
Vreemdelingendienst positief waardeert. Een derde oordeelt neutraal en 9 procent 

43 
De categorieen in deze en volgende tabellen tellen niet op tot 100%, omdat de categorie "weet niet/geen 

mening" niet is weergegeven. 
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is zeer negatief over de informatie-uitwisseling. Medewerkers van Vreemdelingen-
diensten zijn minder eensgezind in hun oordeel over de informatie-uitwisseling 
tussen GSD-en en Vreemdelingendiensten. Een kwart van de medewerkers is het 
(zeer) oneens met de stelling dat de informatie-uitwisseling op dit moment goed 
loopt; SS procent is het met deze stelling (zeer) eens. Voor een grate groep mede-
werkers valt er kennelijk nog wat te verbeteren. 

2.4.3 52W: De feitelijke praktijk op het terrein van sociale verzekeringen 

Om nader zicht te krijgen op de feitelijke praktijk van de Koppelingswet op het 
terrein van de werknemersverzekeringen, zijn naast reeds genoemde diepte-
interviews bij het ministerie van SZW, LISV, GUO, Cadans en Gak, 'sneeuwbal-
gewijs' telefonische gesprekken gevoerd met medewerkers van regionale vestigin-
gen van GAK, GUO, SFB, Cadans en USZO/ABP en met juristen die verantwoordelijk 
zijn voor de behandeling van bezwaar en beroep inzake de Koppelingswet. Om de 
uitvoeringspraktijk op het terrein van de volksverzekeringen nader in kaart te 
brengen is een diepte-interview gevoerd met de landelijk projectleider Koppe-
lingswet en met een medewerker bezwaar en beroep van de SVB. Daarnaast zijn 
vier korte telefonische interviews afgenomen met vertegenwoordigers van regio-
nale vestigingen van de SVB. 

Uitvoering op het terrein van de werknemersverzekeringen 

De UVI's geven in de interviews zonder uitzondering aan goed voorbereid te zijn 
geweest op de invoering van de Koppelingswet. Vooral het LISV heeft een grate 
inspanning geleverd om voor alle UVI's een werkbare handleiding op te stellen, die 
duidelijk maakte welke inspanningen van de UVI's werden verwacht. De handlei-
ding wordt overigens in de praktijk niet door alle UVI's exact nageleefd. Alle UVI's 
controleren de verblijfstatus op dezelfde wijze, namelijk primair via de GBA. De 
mate waarin men daarna navraag doet bij andere instellingen (vreemdeling, 
werkgever, Vreemdelingendienst) verschilt per UVI. 

Bij de werknemersverzekeringen moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
verzekeringsplicht uit hoofde van een dienstbetrekking en de daaraan gekoppelde 
premie-afdracht en het feitelijk verstrekken van uitkeringen. Voor beide onderde-
len is noodzakelijk dat de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft. De 
wetgever maakt hiermee duidelijk dat niet alleen wordt beoogd vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsstatus uit te sluiten van uitkeringen, maar ook te voorko-
men dat deze vreemdelingen een schijn van legitimiteit opbouwen door premies te 
betalen die verbonden zijn aan een dienstbetrekking. 
De premie-afdracht en de uitkeringsverstrekking zijn bij de UVI's ondergebracht in 
twee geheel verschillende processen, waarvoor ook verschillende organisatie-
onderdelen verantwoordelijk zijn. Algemeen moet worden opgemerkt dat de 
Koppelingswet voor de UVI's vooral een papieren exercitie is. Waar medewerkers 
van sociale diensten direct aan het loket worden geconfronteerd met de gevolgen 
van de Koppelingswet, kennen de UVI's hun verzekerden alleen via papieren 
dossiers. Ook bij het verstrekken van uitkeringen is nauwelijks sprake van fysiek 
contact aan het loket. 
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De procedures voor de controle op verblijfsstatus zijn beschreven door het L1SV. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde bulkverwerking (de 
controle van alle personen die op 1/7/98 in de verzekerden- en uitkeringsadmini-
stratie waren opgenomen) en de reguliere verwerking. De UVI's zijn verplicht het 
totale bestand aan bekende werknemers en uitkeringsgerechtigden per 1 juli 1998 
door te lopen. Er zijn drie soorten beslissingen die zij op grond van de Koppe-
lingswet kunnen afgeven: (1) opschorting uitkering, (2) beeindigen van het recht op 
uitkering, of (3) een mededeling dat er geen verzekeringsplicht bestaat. Uit de 
interviews met UVI's komt naar voren dat alle UVI's de uitvoering van de Koppe-
lingswet conform het "Besluit toets verzekeringsplicht vreemdelingen" ter hand 
hebben genomen. Dit houdt in dat de eerste twee beslissingen leiden tot opschor-
ting of beeindiging van de uitkering per toekomende datum. De derde beslissing 
heeft tot gevolg dat de verzekeringsplicht met terugwerkende kracht per 1 juli 
1998 beeindigd is. Een UVI, het GUO, beeindigde de verzekeringsplicht per bepaal-
de datum in de toekomst. Omwille van de rechtsgelijkheid heeft het LISV deze UVI 
verzocht de beslissingen formeel te corrigeren, dit zonder materiele gevolgen. 
Hetgeen ook heeft plaatsgevonden. 

Het afdragen van premie voor sociale verzekeringen is gekoppeld aan het verrich-
ten van verzekeringsplichtig werk. Werknemers worden voor de werknemersverze-
keringen aangemeld via werkgevers. In veel gevallen is dit een elektronische 
aanmelding, waarbij de werkgever de personalia en het Sofi-nummer van de 
vreemdeling doorgeeft aan de uitvoeringsinstantie. De werkgever is, ingevolge de 
Wet op de identificatieplicht, verplicht om vast te stellen of zijn werknemers 
beschikken over een geldig identificatiedocument en (als het werknemers van 
buiten de EU/EER betreft) over een geldig verblijfsdocument. De Wet arbeid 
vreemdelingen bepaalt bovendien dat werkgevers voor bepaalde categorieen 
vreemdelingen dienen te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. 

Uit de gevoerde interviews blijkt dat UVI's op verschillende wijzen omgaan met 
(het doen van navraag na) aanmeldingen van werkgevers. 
Cadans, SFB en GUO kiezen ervoor om de weg te volgen zoals neergelegd in de 
instructie van het LISV, dat wil zeggen: (1) GBA-controle; (2) zonodig opvragen van 
kopieen van ID-document, verblijfsdocument en tewerkstellingsvergunning bij 
werkgever (3) zonodig navraag bij werkgever; (4) zonodig navraag bij werknemer; 
(5) zonodig navraag bij vreemdelingendienst; en (6) zonodig navraag bij arbeids-
voorziening. Om de aan- of afwezigheid van een tewerkstellingsvergunning na te 
kunnen gaan is het noodzakelijk om informatie te vragen bij Arbeidsvoorziening. 
Arbeidsvoorziening had echter te weinig capaciteit om de toevloed aan vragen te 
beantwoorden. Inmiddels zijn praktische afspraken gemaakt om dit knelpunt op te 
lossen. 
Het merendeel van de aanmeldingen bij het Gak wordt uitsluitend elektronisch 
gedaan, waardoor geen kopieen van verblijfsdocumenten of tewerkstellingsver-
gunningen beschikbaar zijn. Het Gak controleert op basis van de door de werkge-
ver verstrekte aanmelding of de betreffende vreemdeling is opgenomen in de GBA 
en of deze vreemdeling, gelet op zijn GBA-code, gerechtigd is om verzekerings-
plichtige arbeid te verrichten. Bij circa 20 procent van de buitenlandse werknemers 
is het noodzakelijk om na deze GBA-check navraag te doen. Afhankelijk van de 
GBA-code volgt vervolgens navraag bij de werkgever (en als deze geen uitsluitsel 
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kan geven de werknemer zelf), de vreemdelingendienst of arbeidsvoorziening. Zo 
is als een vreemdeling niet voorkomt in de GM navraag bij de werkgever geboden 
(verifieren NAW-gegevens) en als het gaat om het stadium van tewerkstellingsver-
gunning navraag bij arbeidsvoorziening. 

Voor de controle van de verblijfsstatus van een persoon is voor de UVI's de GSA in 
beginsel bepalend. De UV1's zijn geautoriseerd voor het gebruik van de GBA per 1 
juli 1998, maar niet voor alle UVI's betekent dit dat zij vanaf dat moment daadwer-
kelijk de GBA konden raadplegen. Met name het GAK en Cadans waren pas in de 
tweede helft van 1998 in staat om de GSA probleemloos te bevragen. 

Asielzoekers en vreemdelingen met een tijdelijke status kunnen in aanmerking 
komen voor een tewerkstellingsvergunning. Een dergelijke vergunning gaat 
gepaard met het verstrekken van een Sofi-nummer. De vreemdeling blijft over dit 
Sofi-nummer beschikken, ook als zijn tewerkstellingsvergunning inmiddels is 
verlopen en ook als hij daarna eventueel onrechtmatig in Nederland verblijft. In 
interviews die in het kader van deze evaluatie zijn gevoerd met onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen, zeggen veel respondenten te beschikken over een 
Sofi-nummer en met behulp daarvan werk te hebben gevonden. Hieruit zou kunnen 
worden afgeleid dat verschillende werkgevers zich, bij het in dienst nemen van 
vreemdelingen, beperken tot de identificatieplicht zonder controle op de rechtma-
tigheid van het verblijf, en de controle van het Sofi-nummer. 

De UVI's kenden vOor het inwerkingtreden van de Koppelingswet het fenomeen van 
de zogenaamde anonieme aangifte (vergelijkbaar met het anonieme tarief van de 
Belastingdienst). Bij een dergelijke anonieme aangifte werd premie betaald voor 
een X aantal medewerkers, zonder de personalia van deze medewerkers te ver-
strekken. Opgemerkt moet worden dat dit een eigenaardige praktijk was: individu-
en betaalden immers (via hun werkgever) premie voor opname in een 
werknemersverzekering of sociale verzekering, maar op het moment dat zij 
aanspraak zouden willen doen op een uitkering uit deze verzekeringen, zijn zij 
onbekend bij de UVI. Thans kan een werkgever uitsluitend premie afdragen voor 
personen die bekend zijn bij de betreffende UVI. 

Uit de interviews komt naar voren dat bij het uitvoeren van de controles rondom 
de bulkverwerking een duidelijk verschil blijkt tussen de verschillende sectoren 
van de arbeidsmarkt en daarmee tussen de verschillende UVI's. In de praktijk 
bestaat er verschil tussen de sectoren in de bereidheid van werkgevers om mee te 
werken aan verzoeken om informatie. De sector welzijn heeft bijvoorbeeld in 
eerste instantie geweigerd om mee te werken aan het vaststellen van de verblijfs-
status van werknemers. Ook is er verschil tussen de sectoren in de mate waarin 
'illegaal' personeel wordt aangemeld. Zo maakt de detailhandel (Cadans/Detam) 
veel gebruik van tijdelijke krachten. Werkgevers in deze sector besteden volgens 
het LISV en Cadans minder aandacht aan de papieren van deze tijdelijke krachten 
dan eigenlijk zou moeten. Soms leidt dat tot het aannemen en aanmelden van 
'onjuist' personeel. In deze sector zijn dan ook relatief veel vreemdelingen van de 
verzekering uitgesloten. Daarentegen heeft de Koppelingswet voor de bouw (SFB) 
en voor de agrarische sector (GUO) nauwelijks geleid tot uitsluitingen. De betref-
fende UVI's verklaren dit doordat er in deze sectoren meet zwart gewerkt wordt. 
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Met name tuinders en afbouwbedrijven zouden gebruik maken van 'illegale' 
werknemers die niet worden aangemeld voor de afdracht van sociale verzekerin-
gen. 

Zeker bij werknemers die zeer kort in dienst zijn, kost het soms moeite om de 
identiteit en daarmee de verzekeringsplicht vast te stellen: de betreffende vreem-
delingen kunnen niet worden getraceerd in de GBA. Navraag bij de werkgever is 
dan noodzakelijk. Werkgevers zijn echter vaak niet in staat om informatie te 
verschaffen over de betreffende werknemers, omdat zij inmiddels zijn vertrokken. 
De werknemers zelf zijn onvindbaar door het ontbreken van de juiste naam- en 
adresgegevens. De UVI's kunnen in zo'n geval niet anders doen dan een vraagteken 
plaatsen bij de verblijfsstatus van betreffende vreemdeling. 

Bij geen van de UVI's heeft de Koppelingswet geleid tot het op grote schaal stopzet-
ten van uitkeringen. Nieuwe gevallen van aanvragen voor een uitkering door 
vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven zijn er volgens de 
respondenten niet. Er zijn geen aanwijzingen dat er misbruik zou worden gemaakt 
van werknemersverzekeringen door onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Het 
gevoelen overheerst bij de UVI's dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
geen uitkeringen aanvragen, omdat zij daarmee vrezen in de schijnwerpers van de 
politie te geraken. 

Uitvoering op het terrein van de sociale verzekeringen 

De SVB was ruim voor 1 juli 1998 gereed met de voorbereidingen op de Koppe-
lingswet. Uit de tussenevaluatie komt naar voren dat de implementatie van de wet 
soepel kon verlopen doordat de SVB, eerder dan bijvoorbeeld de UVI's, toegang had 
tot de GBA-codes. Probleem was echter dat de invoering van de Koppelingswet 
verschillende malen werd uitgesteld en dat ook pas in een zeer laat stadium 
duidelijk was welke categorieen vreemdelingen zouden moeten worden uitgesloten 
van volksverzekeringen. 

Voor de sociale verzekeringen geldt als basis het ingezetenschap. Er zijn echter 
ook personen die hun verzekering ontlenen aan het verrichten van rechtmatige 
arbeid in dienstbetrekking. Alleen voor die personen is een toets uitgevoerd in 
verband met de Koppelingswet. Onderzoekswaardige gevallen kwamen daarbij 
direct uit het systeem rollen. De betrokkenen hebben vervolgens een vooraankon-
diging gekregen dat hun uitkering zou worden stopgezet. Door het tonen van een 
geldig verblijfsdocument konden zij dit eventueel voorkomen. De SVB heeft ervoor 
gekozen om door te betalen zolang er twijfel bestond. Nieuwe aanvragen worden 
pas gehonoreerd als gebleken is dat deze rechtmatig zijn. Voor de vestiging 
Amsterdam zijn 140 bezwaarschrif ten ingediend. Bij de andere vestigingen is dit 
aantal veel lager. Ten aanzien van personen die reeds een uitkering ontvingen op 
basis van eerdere rechtmatige arbeid, is de rechtmatigheid van die arbeid niet 
opnieuw vastgesteld. Er is van uitgegaan dat de UVI's dit al hadden gedaan. Later, 
bij het periodiek lichten van dossiers, zijn alsnog correcties doorgevoerd. 

De AOW wordt verstrekt op basis van opgebouwde rechten. Dit betekent dat 
vreemdelingen die voor invoering van de Koppelingswet AOW-verzekerd waren, het 
recht op een uitkering hebben behouden. Zij kunnen deze uitkering echter alleen 
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ontvangen als zij legaal in Nederland verblijven of in het buitenland verblijven. Uit 
de interviews blijkt dat er relatief veel uitsluitingen zijn geweest van de Algemene 
Kinderbijstandswet. Dit is te verklaren doordat vroeger bij het verrichten van 
'illegale' arbeid recht op kinderbijslag gold, ook voor kinderen die in het buiten-
land woonden. Het recht op kinderbijslag wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld. 

De gesprekspartners van de SVB menen dat sprake is van een heldere procedure. 
Vreemdelingen moeten een stevige basis hebben voordat zij beschikking krijgen 
over een geldige verblijfsstatus. Pas wanneer die verblijfsstatus geregeld is, komt 
een vreemdeling in aanmerking voor opname in en uitkering van volksverzekerin-
gen. De SVB beschikt in praktijk niet over enige beleidsvrijheid in de toepassing 
van het sociale zekerheidsrecht. Daardoor zijn er ook geen verschillen te verwach-
ten tussen de beslissingen van verschillende vestigingen. Medewerkers van de SVB 
ontvangen geen klanten aan het loket. Zij hebben te maken met papieren dossiers, 
niet met de emotionele gevolgen van de uitsluiting van uitkeringen voor bepaalde 
individuen. Niettemin zijn in de interviews bezwaren geuit tegen het ontbreken 
van een overgangsregeling en tegen problematische situaties die ontstaan bij 
echtscheidingen en bij minderjarige kinderen die, via hun ouders, slachtoffer 
worden van de Koppelingswet. Het recht op kinderbijslag is een recht dat alleen de 
ouders geldt. Kinderen van illegaal verblijvende ouders moeten langs andere 
wegen voorzien in het noodzakelijke levensonderhoud. 

Vooral in de beginfase, maar volgens geinterviewden in mindere mate ook thans 
nog, zijn er problemen in de samenwerking met de Vreemdelingendiensten. 
Aangegeven worth dat sommige medewerking weigeren of erg laat reageren op 
informatieverzoeken. Ook worden vragenformulieren onbeantwoord terugge-
stuurd. 

2.5 Het beleidsterrein van Volksgezondheid 

2.5.1 Volksgezondheid: De formele praktuk 

De Koppelingswet heeft voor het beleidsterrein van Volksgezondheid betrekking 
op het afsluiten van de toegang tot de sociale ziektekostenverzekeringen. De 
Koppelingswet heeft voor dit beleidsterrein geleid tot wijziging van de Zieken-
fondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de 
Toegang tot Ziektekostenverzekeringen (WTZ). Vreemdelingen die niet beschikken 
over een verblijfstitel volgens Vw art. lb, sub 1 zijn ingevolge de Koppelingswet 
niet verzekerd voor de ZFW en de AWBZ. De WTZ is in die zin gewijzigd dat de 
acceptatieplicht voor de WTZ-standaardpakketverzekering niet geldt voor deze 
vreemdelingen. 

De Koppelingswet heeft implicaties voor zowel zorgverzekeraars als zorgverleners. 
lmmers, zonder verzekeringsdekking is het verlenen van zorg een kostbare 
aangelegenheid. Het uitsluiten van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen wordt 
op twee momenten zichtbaar, namelijk als de vreemdeling aanklopt voor: 
I. her afsluiten van een verzekering: Voor zorgverzekeraars impliceert de Koppe- 

lingswet dat zij zowel voor nieuwe als voor bestaande clienten moeten vast- 
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stellen of dezen rechtmatig in Nederland verblijven en aan hun verblijfsrecht 
ook de aanspraak op verzekering kunnen ontlenen. Een vreemdeling zonder 
verblijfsvergunning kan we! een (kostbare) particuliere verzekering afsluiten 

2. het verzoeken om zorg: Zorgverleners mogen zich bij het stellen van een 
diagnose niet laten beinvloeden door de verblijfsstatus van hun client. Pas 
wanneer blijkt dat de client niet is verzekerd vanwege het ontbreken van een 
legale verblijfsstatus en ook niet over voldoende eigen financiele middelen 
beschikt, dient de zorgverlener zich te realiseren dat slechts zo sober mogelijk 
verleende medisch noodzakelijk zorg voor financiele compensatie in aanmer-
king komt. Bij een beroep op vergoeding van gederfde kosten moeten de regels 
aangehouden worden van respectievelijk de Regeling koppeling en de budget-
regel dubieuze debiteuren. 

Uitzonderingen zijn getroffen voor twee categorieen vreemdelingen: vreemdelin-
gen die voorheen toegang hadden tot collectieve sociale voorzieningen en vreem-
delingen die nog in een procedure tot voortgezette toelating zijn verwikkeld en die 
niet onvoorwaardelijk zijn toegelaten, maar aan wie het wel toegestaan is om 
rechtmatig in Nederland arbeid te verrichten. Daarnaast wordt er medisch noodza-
kelijk zorg, preventieve zorg en zorg rond zwangerschap en geboorte uitgezon-
derd. 

2.5.2 Volksgezondheid: De feitelijke praktijk 

Om zicht te krijgen op de feitelijke werking van de Koppelingswet op het terrein 
van Volksgezondheid zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het 
ministerie van VWS, GGD-en (in Amsterdam, Den Haag en Tilburg), bij drie zieken-
huizen, bij drie zorgverzekeraars en bij het College van Zorgverzekeringen. De 

• ziektekostenverzekeraars zijn onlangs over hun ervaringen met de Koppelingswet 
ondervraagd via een enquete van het College voor Zorgverzekeraars (Cvz). Met het 
Cvz is afgesproken dat ook voor het evaluatie-onderzoek gebruik kan worden 
gemaakt van deze enqueteresultaten." 

Zorgverzekeraars 
Een vreemdeling zonder verblijfsvergunning kan worden uitgesloten van de 
financiering van collectieve zorgvoorzieningen (Ziekenfondsverzekering, AWBZ-
verzekering en acceptatie voor WTZ) bij: (1) de inschrijving voor een zorgverzeke-
ring. Bij de inschrijving dienen de zorgverzekeraars de verblijfsvergunningen van 
niet-Nederlanders te con troleren, en deze ook te verifieren bij de GBA; (2) de 
periodieke controles van de verzekerden-bestanden. 

Kort na de invoering van de Koppelingswet bleek in de praktijk bij de zorgverzeke-
raars een aantal knelpunten op te treden die toetsing en verificatie van de ver-
blijfsstatus bemoeilijkten. Deze traden ondermeer op rond de interpretaties van de 
gehanteerde GBA codes. Deze problemen zijn uitgebreid beschreven in de tussen- 

44 
Zie de methodologische verantwoording in het bijlagenrapport. 
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tijdse evaluatie Uitvoeringsaspecten Koppelingswet 45  en het rapport "Zorgverzeke-
raars en de Koppelingswet"." 

Uit de in het kader van de voorliggende evaluatie afgenomen interviews blijkt dat 
bij een van de drie bevraagde verzekeraars de verificatieprocedure (via de GSA) 
nog niet geheel is uitgekristalliseerd, zodat zich in ieder geval bij deze verzekeraar 
nog wel enige problemen voordoen. Verificatie via de GBA is relatief eenvoudig, 
wanneer de verzekeraar is aangesloten op de GBA-netwerk. Dit brengt ook de 
mogelijkheid met zich mee om niet alleen bij aanmelding, maar ook tijdens de 
looptijd van de verzekering, (veranderingen in) de verblijfsstatus van de verzeker-
de permanent te monitoren. Een permanente aansluiting op de GSA is echter 
relatief duur, wat een aantal (kleinere) verzekeraars in de praktijk belet hiertoe 
over te gaan. Zonder directe aansluiting zijn de procedures relatief tijdrovend. Het 
Cvz voert op het ogenblik onderzoek uit naar de mogelijkheden om alle verzeke- 
raars aan te sluiten. Ook bij verzekeraars die wel beschikken over een verbinding . 
met de GBA, is echter niet volledig zeker of de procedures waterdicht warden 
uitgevoerd. 

Zorgverleners 
De meeste zorginstellingen voeren een beleid waarbij de verzekeringsstatus 
automatisch wordt gecontroleerd. De procedure die wordt gevolgd wanneer zich 
eventuele problemen met deze status voordoen, verschilt echter. Sommige zieken-
huizen hebben hiervoor nauwelijks een procedure, bij andere is er wel degelijk een 
standaardrichtlijn." Over het algemeen warden deze zaken in ziekenhuizen echter 
afgehandeld door de administratie, en in eerste instantie oak gezien als een 
administratief probleem. 

Zodra een persoon zich aanmeldt voor zorg, wordt over het aIgemeen gevraagd 
naar de wijze waarop de zorgverlening zal worden gefinancierd. Is er sprake van 
een eerste consult, dan vindt de administratieve intake voorafgaand aan dit consult 
plaats. Er wordt dan gecontroleerd op verzekeringsstatus, waarbij mogelijk 
onrechtmatig verblijf een oorzaak kan zijn van het onverzekerd zijn. Weigering 
van zorg doet zich bij een eerste consult nauwelijks voor. Bij spoedgevallen vindt 
de controle van de verzekeringsstatus pas achteraf plaats. Pas in tweede instantie 
kan weigering van zorg een punt worden. Met name geldt dit bij herhaald consult, 
waar de verbinding tussen hulpverlening en de administratieve status duidelijk 
naar voren komt. lndien in zulke gevallen blijkt dat de persoon niet verzekerd is en 
er geen financiele garantie kan worden gegeven, zal de persoon warden geweigerd. 

Uit onderzoek naar de invloed van de Koppelingswet op de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg voor illegalen, blijkt dat de Koppelingswet met name in de 
gebieden waar het verlenen van zorg voor vreemdelingen zonder geldige verblijfs-
status al relatief gebruikelijk was, heeft geleid tot verbetering van de gemeen-
schappelijke afspraken rond eerstelijnszorg en dus verbetering van de 
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College van Zorgverzekeringen 27-1-2000. 

EIM, 1 december 1999. 

Volgens het NIVEL -Illegalen aan de 'poort' heeft meer dan de hefts van spoedelsende hulpafdellngen met 

illegale patienten hiervoor geen expllciete procedure. 
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toegankelijkheid van de zorg." Dit effect blijkt met name afhankelijk van het 
opzetten van regionale zorgplatforms. Waar deze ontbreken, is de toegankelijkheid 
volgens dit onderzoek waarschijnlijk juist verslechterd. Interviews die in het kader 
van de voorliggende evaluatie zijn afgenomen bij GGD-en bevestigen dit beeld. 

Om (verwachte) problemen op te kunnen vangen is in een aantal steden een 
specifieke invulling gegeven aan de Koppelingswet. Te denken valt aan het solida-
riteitspact onder de zorgverleners in Amsterdam, het bewust soepel omgaan met 
het bepalen van de grenzen van hetgeen imedisch noodzakelijk' is en de organisa-
tie van diensten rondom de zorg voor de onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
zoals bijvoorbeeld Stichting OKIA, STIOM, De Witte Jas. 

In het onderzoek van Nivel signaleren huisartsen en verloskundigen problemen bij 
het realiseren van doorverwijzingen." Bij een vijfde van de gevallen waar de 
huisarts een verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk achtte, werd deze niet 
gerealiseerd. Als redenen hiertoe worden in het onderzoek genoemd het feit dat de 
patient niet verwezen wilde worden, danwel omdat de tweedelijnsinstelling 
financiele garantie wilde. In gevallen waar de verwijzing plaatsvond, gaf een op de 
drie bevraagde huisartsen aan dat deze verwijzing problematisch tot stand was 
gekomen. Verder geeft het onderzoek aan dat in gevallen waar verloskundigen een 
verwijzing noodzakelijk achten, deze in een vierde van de gevallen niet werd 
gerealiseerd. Aangegeven redenen hiertoe waren dat de huisarts niet bereid was 
hulp te verlenen en/of omdat om een financiele garantie werd gevraagd. Dit terwijl 
voor hulp bij zwangerschap en geboorte nadrukkelijk een uitzondering is gemaakt. 

In de interviews in het kader van de voorliggende evaluatie is verder gewezen op 
de problematiek van opnames en ontslagen. De financiele problematiek is hetzelf-
de als hiervoor geschetst, de menselijke kant is echter schrijnender. Opnamen van 
onverzekerde vreemdelingen zijn vaak medisch noodzakelijk. Deze personen 
missen echter bij ontslag vaak een stabiele thuissituatie waar ze kunnen revalide-
ren. Doordat zij geen recht op huursubsidie en een huisvestingsvergunning 
hebben, is het moeilijker goede en betaalbare huisvesting te krijgen. Daarnaast zijn 
zij uitgesloten van de thuiszorg als AWBZ-voorziening. Dit kan leiden tot prakti-
sche en ethische dilemma's: iemand die naar huis kan wanneer de situatie daar 
goed is, kan niet ontslagen worden om vervolgens onder een brug te moeten 
slapen. Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij kraamvrouwen en psychiatrische 
patienten. Verder vallen onverzekerden in principe buiten de zorgverlening voor, 
wat in de psychiatrie heet, langdurig zorgafhankelijken'. Wel kunnen ze voor korte 
tijd worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis - in eerste instantie voor 5 
dagen en daarna maximaal 3 weken. Een genterviewde psychiatrisch zorgverlener 
geeft echter aan dat er vaak meer nodig is. Men tracht soms de behandeling zo veel 
mogelijk te verlengen door bijvoorbeeld overdracht aan de ambulante zorg. 

Een procedure die in de praktijk problemen geeft, is dat onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen die worden vastgezet in verband met de tenuitvoerlegging van een 

48 
Invloed van de Koppelingswet op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor illegalen TNO preventle 

en gezondheid, 2000. 
49 

Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg, Nivel, december 2000, pagina 69. 
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vonnis van de strafrechter en daarnaast psychiatrische aandoeningen hebben wel 
naar de gevangenispsychiater mogen, maar dat gewone psychiatrische behandeling 
niet is toegestaan. Slechts een enkele keer lukt het am deze vreemdeling tijdelijk 
over te plaatsen naar een psychiatrisch ziekenhuis waarbij de zorg ophoudt als de 
bewaring wordt opgeheven". 

Bij Eerste Hulp-afdelingen, die in de praktijk een grens vormen tussen eerste en 
tweede lijn, warden mensen eveneens geholpen, onafhankelijk van hun verzeke-
ringsstatus. Voor zover er een toename van dit type contacten te zien is, wordt dit 
eerder geweten aan verschuivingen in patientenstromen door andere oorzaken, 
dan aan de Koppelingswet. Bij noodzakelijke verwijzing vanuit de eerste lijn, en bij 
vervolgcontacten of opname vanuit de eerste hulp ontstaan er problemen: wanneer 
de status van het onverzekerd-zijn inmiddels ondubbelzinnig is vastgesteld moet 
de hulp op andere manier betaald warden. Het ziekenhuis of de specialist zal de 
betaling in eerste instantie van de patient zelf moeten zien te krijgen. Dit is sterk 
bedreigend voor de patient en leidt tot uitstel of niet gaan. Sommigen die wel gaan, 
denken dat de hulp gratis is en !open weg wanneer blijkt dat de administratie 
betaling eist. In de praktijk zien de instellingen die relatief veel met onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen te maken hebben, zich genoodzaakt een duidelijke lijn 
te trekken, omdat anders het risico bestaat dat 'iedereen' die onverzekerd is am 
hulp komt. 

In de interviews met zorgverleners worden meerdere knelpunten ten aanzien van 
de preventieve gezondheidszorg genoemd. Zo ontvangen vreemdelingen die 
onrechtmatig verblijven, niet in de GBA staan ingeschreven en onverzekerd zijn, 
geen oproepen voor bevolkingsonderzoek of inentingen. Het inenten van kinderen 
gebeurt wel zonder toetsing van de verblijfstatus, met name in het zogenaamde 
alternatieve gezondheidscircuit. 

Door alle lijnen heen spelen twee knelpunten. In de eerste pleats dient, voordat 
kan warden nagegaan of er sprake is van een aandoening waar medisch noodzake-
lijke zorg van toepassing is, de patient bij de toegang tot de zorg eerst een admi-
nistratieve intake te ondergaan. Deze administratieve intake wordt door 
vreemdelingen ervaren als een drempel. In de tweede plaats blijft het voor de 
hulpverlener moeilijk am de grenzen van medisch noodzakelijke hulp te bepalen. 
Als een aandoening immers niet tijdig wordt behandeld, dan zou de volgende 
behandeling medisch noodzakelijk kunnen zijn. Dit leidt tot lastige ethische 
dilemma's. Onderstaande casus, voorgelegd door een arts van De Witte Jas, 
illustreert een dergelijk dilemma. 

50  Zie ook T. Oel, Forensische psychlatrie anno 2000; Gouda, 2000 
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Dilemma bij de uitvoering op het terrein van de gezondheidszorg 

Een vader die weet dat hij longkanker heeft is naar Nederland gekomen om afscheid te nemen 

van zijn zoon en hier te sterven. De zoon is op dat moment een %/vim illegaal'. De vader krijgt 

geen visum voor langer verblijf. Hij blijft wel, heeft veel pijn en gaat voor behandeling naar de 

Witte jas. De arts daar wil hem morfine voorschrijven - omdat dit middel onder het Opiumbesluit 

valt moeten naam en adres van degene die het krijgt worden vermeld. De man durft dit niet aan. 

Tenslotte schrijft de huisarts de morfine voor op naam van haar eigen vader - en krijgt daar 

vervolgens juridische problemen over. 

In principe mag niemand medisch noodzakelijke zorg worden geweigerd. Dat 
betekent echter niet dat de zorg ook altijd wordt verleend. Het komt voor dat 
mensen een beroep doen op zorg, maar pas na herhaalde pogingen geholpen 
worden. Ook blijkt dat veel vreemdelingen eenvoudig geen medische hulp vragen 
uit (onterechte) angst gepakt te worden. 

2.6 Het beleidsterrein van VROM 

2.6.1 VROM: De formele praktijk 

Voor het beleidsterrein van VROM heeft de Koppelingswet gevolgen voor het 
terrein van volkshuisvesting bij de toepassing van de Huursubsidiewet en de 
Huisvestingswet. De Koppelingswet bepaalt dat men zonder rechtmatige verblijfs-
status geen aanspraak kan maken op een huisvestingsvergunning of huursubsidie. 
Via een circulaire van Staatssecretaris van VROM zijn d.d. 15 mei 1998 alle Colle-
ges van Burgemeesters en Wethouders hierover geinformeerd. 

Huursubsidiewet: 
De relatie tussen de Koppelingswet en de Huursubsidiewet is verwoord in artikel 
10 van de Huursubsidiewet. 
Aanvragers van huursubsidie (huurders) komen voor huursubsidie in aanmerking 
indien zij en hun medebewoners op de jaarlijkse peildatum van 1 juli: 
- 	De Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling 

als zodanig behandeld worden of 
- 	Rechtmatig in Nederland verblijven, als bedoeld in artikel lb, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet of 
- 	Na rechtmatig verblijf te hebben gehouden, tijdig toelating in aansluiting op 

dat verblijf hebben aangevraagd dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep 
hebben ingesteld tegen de intrekking van de toelating. Er kan aan de aanvrager 
huursubsidie worden toegekend totdat op de aanvraag tot toelating of het be-
zwaar of beroep is beslist op voorwaarde dat hem huursubsidie is (of wordt) 
verstrekt voor het subsidietijdvak waarin hij voor het laatst rechtmatig verblijf 
hield. 

Tevens was in eerste instantie bepaald dat aan de huurder geen huursubsidie 
wordt verstrekt indien een of meer medebewoners niet rechtmatig, als bedoeld in 
artikel lb onder 1 van de Vreemdelingenwet, in Nederland verblijven. Per 1 juli 
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2000 is dit aangepast omdat de bestaande wettekst leidde tot uitkomsten die niet 
beoogd waren. Als gevolg van de bestaande tekst dreigden namelijk aanvragers 
met een rechtmatig in Nederland verblijvende medebewoner zonder permanente 
verblijfsstatus (waaronder de voorwaardelijk toegelaten vreemdelingen (VVTV) en 
asielzoekers in procedure) te worden uitgesloten van huursubsidie. De wijziging 
heeft er toe geleid dat bij aanvragen voor huursubsidie, de medebewoners, die in 
procedure zijn voor een verblijfsstatus zoals pleegkinderen, gezinsherenigers en 
personen die om gezondheidsredenen uitstel van vertrek hebben, nu voor wat 
betreft het inkomen en het vermogen buiten beschouwing worden gelaten. 

De personen die rechtmatig verblijf houden zoals bedoeld in artikel lb onder 1 van 
de Vreemdelingenwet, dus de groep die voor huursubsidie in aanmerking komt, 
vallen onder de GSA code 11, 12, 13, 15, 16, 19 of 20. Zodra iemand een dergelijke 
geldige code heeft kan in principe overgegaan worden tot het controleren van de 
overige voorwaarden; op grond van de status komt men in aanmerking voor een 
beslissing. Vervalt de status gedurende het huursubsidie tijdvak dan heeft dit voor 
de subsidie voor dat tijdvak geen consequenties. 

Huisvestingswet: 
De Huisvestingswet gaat uit van het beginsel van vrije vestiging waarbij over-
heidsingrijpen slechts gerechtvaardigd is indien de huisvesting van de doelgroep 
in gevaar dreigt te komen. De wet beoogt voorts een evenwichtige en rechtvaardige 
verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen. Daartoe biedt de wet gemeenten 
het instrument van de huisvestingsvergunning. Voor 'zittende' huurders/bewoners 
heeft de Koppelingswet voor wat betreft de woonruimte verdeling geen gevolgen. 
Immers, een huisvestingsvergunning betreft de toestemming op het moment van 
het in gebruik nemen of geven van woonruimte. Derhalve heeft de Koppelingswet 
in het kader van het verstrekken van huisvestingsvergunningen slechts betrekking 
op aanvragen waarover nog geen beslissing is genomen. 
Het koppelingsbeginsel is van kracht voor woningen uit het distributiebestand, 
waar voor het betrekken een huisvestingsvergunning is vereist. De gemeenten 
dienen in een Huisvestingsverordening (of in een convenant met de verhuurder) - 
binnen de in de wet gestelde prijsgrenzen - aan te geven voor welke categorieen 
woningen een huisvestingsvergunning vereist is. Daarnaast kan ook voor het 
betrekken van koopwoningen de eis van een huisvestingsvergunning worden 
gesteld. 
Volgens de Huisvestingswet kunnen de volgende personen voor een vergunning in 
aanmerking komen: 
• zij, die de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke 

bepaling als zodanig behandeld worden; 
• zij, die rechtmatig verblijf houden in Nederland als bedoeld in artikel lb 

onder 1 van de Vreemdelingenwet. 
Zij die voor een huisvestingsvergunning in aanmerking komen vallen onder de 
GBA-code 11, 12, 13, 15, 16, 19 of 20 

In juni 2000 heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard, waarin de regering 
verzocht wordt het mogelijk te maken dat vrouwen die hun relatie hebben verbro-
ken en in afwachting van een vergunning tot voortgezet verblijf in opvanghuizen 
verblijven, kunnen beschikken over een huisvestingsvergunning. Om dit structu- 
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reel te regelen is een wetswijziging noodzakelijk. Hierbij dienen enerzijds de 
uitgangspunten van de Koppelingswet niet aangetast te worden en anderzijds voor 
de onderhavige categorie vrouwen een afdoende voorziening getroffen te worden. 
De Staatssecretaris van VROM heeft in zijn brief van 24 november 2000 aan de 
Tweede Kamer het voornemen geuit om vooruitlopend op een permanente wette-
lijke voorziening binnen twee jaar, voor bedoelde vrouwen een tijdelijke regeling 
te treffen. 

2.6.2 VROM: De feitelijke praktijk 

Om zicht te krijgen op de feitelijke werking van de Koppelingswet op het terrein 
van VROM zijn diepte-interviews gehouden bij onder meer medewerkers van het 
ministerie van VROM, de VNG, gemeentelijke diensten Volkshuisvesting (in Am-
sterdam en Rotterdam), de inspectie Volkshuisvesting, AEDES (vereniging van 
woningcorporaties), woningcorporaties (in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) en 
particuliere verhuurders (in Den Haag en Tilburg). Deze gesprekken zijn aangevuld 
met een beperkt aantal uitgebreide telefonische interviews met woningbouwcorpo-
rates." 

De toepassing van het koppelingsbeginsel betekent voor de behandeling van 
aanvragen voor huursubsidie of een huisvestingsvergunning dat de aanvragers 
getoetst moeten worden op rechtmatig verblijf in Nederland. Hierbij worden 
chronologisch de volgende stappen doorlopen: (1) imassale' controle van de 
aanvragen; (2) nadere controle bij twijfelgevallen; (3) verdere afhandeling. In de 
tussenevaluatie van de Koppelingswet komt de invoering van dit proces aan de 
orde. In het onderstaande wordt het huidige proces beschreven op basis van de 
informatie uit de interviews met de verschillende betrokken instanties die in deze 
evaluatie zijn gesproken. 

Voor de toepassing van het koppelingsbeginsel is door de betrokken instanties bij 
de invoering een grote inzet gepleegd. De verhuurders hebben richtlijnen opge-
steld voor de controle van de verblijfsstatus en hun organisitie daarop aangepast. 
De informatie die men ontving van VROM en de gemeente over de gevolgen van de 
invoering van de Koppelingswet was voor geInterviewden niet altijd toereikend 
voor de praktische en morele problemen waartegen men in de uitvoeringspraktijk 
opliep. Zeker de verhuurders hebben in het begin veel energie en creativiteit nodig 
gehad om de dagelijkse uitvoeringsproblemen te overwinnen. Omdat de controle 
op verblijfsstatus bij aanvragen voor huursubsidie meestal op een andere wijze 
verloopt dan bij aanvragen voor een huisvestingsvergunning worden ze in het 
vervolg van deze tekst apart besproken. 

Huursubsidiewet: 
De huursubsidiewet schreef reeds voor de invoering van de Koppelingswet voor 
dat men, om in aanmerking te komen voor huursubsidie, ingeschreven moet staan 
bij de GBA op het adres waarvoor men subsidie vraagt. In het kader van de Koppe-
lingswet is deze controle uitgebreid met verificatie van de verblijfsstatus. Wanneer 
de controle geen of onvoldoende uitsluitsel geeft over het rechtmatig verblijf, dan 

51' 
Zie de methodologische verantwoording in het bljlagenrapport. 
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vindt een nadere controle plaats. Ook woningcorporaties voeren soms controle uit 
op de verblijfsstatus; aangezien verhuurders geen rechtstreekse toegang hebben 
tot de GBA hebben zij met gemeenten afspraken gemaakt over de controle van de 
status. Geeft de eerste controle geen of onvoldoende uitsluitsel over het rechtma-
tig verblijf dan vindt nadere controle plaats waarvoor verhuurders dan wel ge-
meenten zich wenden tot de Vreemdelingendienst. De controle vindt 
geautomatiseerd of handmatig plaats: ook een combinatie van beide bestaat. 
Formeel kent niet de gemeente of de verhuurder de huursubsidie toe maar de 
Staatssecretaris van VROM, op advies van de gemeente. Van dit advies wijkt het 
Ministerie zelden af. 

Het blijkt dat bij (handmatige) controle uit efficiencyoverwegingen vaak een 
selectie wordt gemaakt op basis van ondermeer het ontbreken van een sofi-
nummer, een buitenlandse naam of een niet-Nederlandse nationaliteit. Soms 
worden alleen eerste aanvragen op de verblijfsstatus getoetst. Uit de gesprekken 
met verhuurders komt naar voren dat wanneer zij twijfels hebben over de ver-
blijfsstatus (en dus het recht op huursubsidie), zij niet overgaan tot huurmatiging 
omdat zij dan een financieel risico !open. 52  Bij huurmatiging is het dus van belang 
dat door de verhuurder de verblijfsstatus van de huursubsidieaanvrager en 
medebewoner(s) in een zo vroeg mogelijk stadium bekend wordt om te voorkomen 
dat huursubsidie reeds toegekend is en later moet worden teruggevorderd. De 
groep aanvragers waarvan de verblijfstatus onduidelijk is, moet daarom vaak 
!anger wachten op toekenning van huursubsidie. 

Hu isvestingswet: 
Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning speelde voOr de Koppelingswet de 
GBA geen rol. Door de inwerkingtreding van de Koppelingswet is toewijzing van 
een woonruimte uit het distributiebestand slechts toegestaan aan personen die 
over een rechtmatige verblijfsstatus beschikken. Controle op de verblijfsstatus 
heeft betrekking op de status van de beoogde (hoofd)bewoner. Controle van de 
verblijfstitel van de gezinsleden is in de procedure tot verkrijging van een huisves-
tingsvergunning niet aan de orde. Controle op de verblijfstatus vindt per aanvraag 
plaats, gelijktijdig met de controle op andere vereisten. In geval een aanvrager nog 
in afwachting is van de uitslag van de verblijfsrechtelijke procedure, hanteren de 
gemeenten (conform de wet) de regel dat de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Bij 
een negatief oordeel verzendt de gemeente, dan wel de gemandateerde organisatie, 
een bericht van afwijzing aan de aanvrager. Len voorbeeld hiervan uit de juridische 
praktijk is het volgende: 

52 

53 

Huurmatiging of kortweg matiging 'seen dienstverlening van de verhuurder, waarbij deze aan de huurder 

de te ontvangen huursubsidie in mindering brengt op de te betalen huur. De huurderving die daarvan het 

gevolg is, worth gecompenseerd doordat niet de huurder, maar de verhuurder het huursubsidieverdrag 

ontvangt. 

In tegenstelling tot huursubsidie werken nlet alle gemeenten, met name Met de gemeenten met minder dan 

50 dulzend inwoners, met het instrument huisvestingsvergunning. 
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Verblijfsgerechtigde EG-onderdanen en Koppelingswet: onjuiste code in GBA, ontbre-

ken van een verblijfsdocument. 

Cliente is EC-onderdaan, heeft eind januari jl. een arbeidscontract voor 1 jaar gekregen en 

daarmee een verblijfsvergunning aangevraagd. 

Ze is uiteraard legaal van rechtswege ogv EG-recht en kan aanspraak maken op een 5-jaar kaart. 

Haar aanvraag is in behandeling en bij de Vreemdelingendienst kan het nog wel een paar 

maanden duren, voordat een verblijfsdocument wordt uitgereikt. 

Ondertussen is een huisvestingsvergunning voor de woning waar ze nu op zit onder andere 

geweigerd, omdat zij niet legaal zou zijn, althans dat niet kan aantonen middels een verblijfsdo-

cument, althans in de GBA niet de juiste code staat. Cliente moet hier nu bezwaar tegen gaan 

maken. lntussen bewoont ze de woning 'illegaal'. 

Verder kan cliente geconfronteerd worden met een ontruimingsbevel. Daar zal ze dan ook weer 

bezwaar tegen moeten maken. 

Bovenstaand probleem wordt o.a. veroorzaakt, doordat niet snel genoeg de verblijfsstatus wordt 

vastgesteld door Vreemdelingendienst/IND en opgenomen in de GBA. Hierdoor worden client 

rechten onthouden, ondanks het feit dat zij rechtmatig als EG-onderdaan hier verblijft. 

De Huisvestingswet voorziet in de mogelijkheid dat met verhuurders een samen-
werkingsovereenkomst (convenant) wordt aangegaan, om onder verantwoordelijk-
heid van de gemeente huisvestingsvergunningen te verlenen zonder tussenkomst 
van de gemeente. Om te voorkomen dat er met potentiele huurders een huurcon-
tract wordt afgesloten, terwij1 deze op grond van de Koppelingswet geen huisves-
tingsvergunning krijgen, controleren de verhuurders daadwerkelijk de 
verblijfsstatus. Het onderstaande is daarvan een voorbeeld uit de juridische 
praktijk: 

EG- verblijfsrecht en verblijfsdocument: 

Cliente met de ltaliaanse nationaliteit is verblijfsgerechtigd aangezien zij circa 30 uur per week 

werkte. Toen zij door de woningbouwvereniging werd uitgenodigd om een huurcontract te 

komen tekenen aangezien zij de eerste gegadigde was voor deze woning weigerde de woning-

bouwvereniging vervolgens de woning aan haar toe te wijzen omdat zij geen verblijfsdocument 

kon overleggen. Cliente kon wel recentelijk loonstrookjes overleggen waaruit bleek dat zij 

verblijfsgerechtigd was op grond van het EU recht. Pas nadat het Bureau voor Rechtshulp 

herhaaldelijk met de woningbouwvereniging en met de Stedelijke Woningdienst had gesproken 

en onder dreiging van een kort geding wilde de woningbouwvereniging de won ing alsnog aan 

cliente toewijzen. 

In tegenstelling tot de controle op aanvragen voor huursubsidie waarin VROM ook 
een controlerende rol speelt, blijkt uit de gevoerde gesprekken dat de controle op 
verblijfsstatus voor een huisvestingsvergunning minder waterdicht is. Doordat 
verhuurders geen directe inzage hebben in de GBA vindt een selectie plaats van de 
aanvragen die op verblijfsstatus worden gecontroleerd. De intensiteit van de 
controle wordt in de praktijk sterk bepaald door de 'ambities' van de controlerende 
instantie. De particuliere verhuurders met woningen die vallen onder het distribu-
tiebestand, lijken het minst intensief te controleren op verblijfsvergunning. 
Gemeenten zijn ook vaak, gezien de capaciteit die zij beschikbaar hebben, niet in 
staat te controleren of huisvestingsvergunningen terecht worden verleend. Voor 
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mensen zonder geldige verblijfstitel kunnen er dus mogelijkheden bestaan om een 
huisvestingsvergunning te verkrijgen. 

Uit de tussenevaluatie is al gebleken dat het gebruik van de GM niet in alle 
gevallen toereikend is omdat aanvragers in andere gemeenten kunnen wonen en de 
plaatselijke GBA geen toegang biedt tot gegevens over deze aanvragers. In de regel 
Week dat de aanvrager dan wordt verzocht een geldig verblijfsdocument te 
overleggen, soms kan men die toezenden en hoeft men hiervoor niet aan de balie 
te verschijnen. Evenals voor de huursubsidie geldt voor de aanvragen voor een 
huisvestingsvergunning dat ook nu de indicaties aangeven dat slechts kleine 
aantallen afwijzingen plaatsvinden. Alhoewel hier opgemerkt moet worden dat 
controles alleen plaatsvinden bij een eerste aanvraag en bij een aanvraag bij een 
verhuizing. Er worden geen controles uitgevoerd naar de geldige verblijfstitel van 
huurders die al over een huisvestingsvergunning beschikken. 

2.7 De praktijk van de vijf beleidsterreinen samengevat 

In dit hoofdstuk is de formele en feitelijke praktijk van de Koppelingswet beschre-
ven op de beleidsterreinen Justitie, OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Volksgezondheid en VROM. De beschrijving is gebaseerd op gesprekken die zijn 
gevoerd met medewerkers die nauw betrokken zijn geweest bij de implementatie 
van de Koppelingswet in hun eigen organisatie en met medewerkers die inzicht 
hebben in de huidige uitvoering van de Koppelingswet (beleidsmedewerkers 
medewerkers van een interne helpdesk of afdelingshoofden). Tevens zijn enquetes 
uitgezet onder uitvoerende diensten in verschillende gemeenten. 

In het algemeen kan worden gesteld dat bij de diverse uitvoeringsorganen de toets 
op verblijfsrecht die zij ingevolge de Koppelingswet dienen te verrichten, oak 
daadwerkelijk is doorgevoerd in aanvraagprocedures. lndien blijkt dat een vreem-
deling niet over een verblijfsstatus beschikt die recht geeft op de betreffende 
voorziening, dan volgt in de regel uitsluiting. Daarbij kan worden opgemerkt dat 
het naar alle waarschijnlijkheid gaat over kleine aantallen uitsluitingen: harde 
gegevens daarover zijn niet beschikbaar. Een tweede opmerking betreft de intensi-
teit van de toets op het verblijfsrecht: bij enkele uitvoeringsinstellingen zijn 
verschillen geconstateerd in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
controle van het verblijfsrecht. We lopen de vijf beleidsterreinen langs. 

De Koppelingswet heeft voor Justine geleid tot wijziging van de Wet op de Rechts-

bijstand en de Vreemdelingenwet. 
Onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen kunnen wel aanspraak 
blijven maken op rechtsbijstand. Dientengevolge verplicht de Koppelingswet 
rechtsbijstandsverleners niet tot het uitvoeren van een verblijfstoets. Rechtsbij-
standverleners ervaren wel gevolgen van de Koppelingswet in de inhoud van bun 

werkzaamheden. 
Ingevolge de Koppelingswet is in de Vreemdelingenwet een categorisering van 
rechtmatig verblijf doorgevoerd met daaraan gekoppeld uitgangspunten voor de 
toekenning van aanspraken aan vreemdelingen. De wijzigingen in de Vreemdelin-
genwet zijn doorgevoerd in het VAS. De koppeling tussen het VAS en het GBA - die 
reeds in mei 1996 is aangebracht - is een essentiele verificatiemogelijkheid bij de 

72 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

uitvoering van de Koppelingswet. Bij invoering van de Koppelingswet hebben de 
vreemdelingendiensten (met name de Koppelingsbureaus) energie gestoken in de 
perfectionering van de registraties. Verschillen tussen het Vreemdeling Administra-
tiesysteem (VAS) en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
kwamen en komen nog steeds in hoofdzaak voor bij de personalia, adres en 
woonplaats. 
In de Regeling verstrekking asielzoekers en de Regeling verstrekkingen bepaalde 
categorieen vreemdelingen (wegens ziekte een beroep doen op voorziening) zijn 
uitzonderingsmaatregelen getroffen. Voor de uitzonderingen vindt toetsing plaats 
door de GGD/Ziekenhuizen. Noch de toetsing, noch het werk van de COA (die de 
verdere afhandeling verzorgt) levert problemen op. 

Voor OCW heeft de Koppelingswet geleid tot wijziging van vijf wetten. Kinderen en 
jongeren tot 18 jaar vallen buiten de Koppelingswet. Iedere opleiding waaraan 
begonnen wordt voor het 18e levensjaar mag afgemaakt worden, waarbij de 
onderwijsinstelling rekening moet houden met eventuele herexamens. De instellin-
gen controleren de verblijfstitel op het moment van inschrijving. Bij de HBO-
instellingen en universiteiten zijn de documenten die de vreemdeling zelf toont, 
leidend voor de controle. Daarbij wordt soms gewerkt met voorlopige inschrijvin-
gen om vreemdelingen die nog in de procedure zitten in staat te stellen toch alvast 
onderwijs te kunnen laten volgen. Nader onderzoek naar de verblijfsstatus wordt 
bij de ROC's in een klein deel van de gevallen gedaan. Bij HBO-instellingen verschilt 
dit per instelling. Daarbij stellen een aantal ROC's dat de controle van verblijfssta-
tus geen onderdeel is van hun taak. Ook de HBO-instellingen en universiteiten 
delen deze mening. 

Op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn naar aanleiding van de 
Koppelingswet een groot aantal wetten gewijzigd: uitkeringen worden alleen 
verstrekt aan vreemdelingen die een verblijfstitel hebben of hebben gehad en 
aansluitend in procedure zijn. De implicaties hiervan is dat de gemeentelijke 
sociale diensten, uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid (UVI's) en de 
Sociale Verzekeringsbank bij zowel aanmelding als bij bestaande clienten de 
verblijfsstatus dienen te controleren. 
Voor de controle beschikken de sociale diensten over een rechtstreekse aansluiting 
op de GBA. De problemen die in de tussenevaluatie zijn geconstateerd - voorname-
lijk over code 18 en 00 en de navraag bij de vreemdelingendienst - zijn ten tijde 
van dit onderzoek verminderd maar nog niet verdwenen. Per 1 april 2001 zijn alle 
codes overigens vervangen door geheel nieuwe codes. De belangrijkste inspanning 
van sociale diensten was de controle van bestaande relaties. Deze controles en de 
controles van nieuwe aanvragen hebben niet geleid tot grote aantallen uitsluitin-
gen. Veel afwijzingen hebben geleid tot een bezwaar van de vreemdeling. 
De UVI's controleren de verblijfstatus primair via de GBA, maar bewandelen een 
verschillende weg bij het doen van navraag bij andere instellingen. Bij geen van de 
UVI's heeft de Koppelingswet geleid tot het stopzetten van grote aantallen uitke-
ringen, niebwe aanvragen komen volgens de respondenten niet voor. 

De Koppelingswet heeft voor het beleidsterrein van de Volksgezondheid tot doel 
vreemdelingen zonder verblijfstitel de toegang tot de sociale ziektekostenverzeke-
ringen te ontzeggen. Daartoe zijn de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere 
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Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen (WTZ) 
aangepast. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van die wetten door zorgverzeke-
raars en voor de praktijk van zorgverleners. Immers, zonder verzekering is 
zorgverlening een kostbare aangelegenheid. 
Een zorgverzekeraar kan bij de inschrijving voor een zorgverzekering en bij de 
periodieke controles van het verzekerdenbestand de uitsluiting van vreemdelingen 
zonder verblijfstitel effectueren. De aanvangsproblemen bij de controles zijn 
inmiddels grotendeels opgelost. De verificatieprocedure (bij de GBA) lijkt bij een 
zorgverzekeraar nog niet te zijn uitgekristalliseerd. Een automatische aansluiting 
bij de GBA vergemakkelijkt de verificatie maar is relatief kostbaar voor de kleinere 
verzekeraars. 
Bij zorgverleners speelt de vraag hoe de behandeling zal worden betaald en de 
afweging tussen medisch noodzakelijk zorg en 'reguliere zorg'. Medisch noodzake-
lijke zorg mag niet worden geweigerd maar is niet altijd gemakkelijk toegankelijk. 
Het bepalen van de grenzen ervan is lastig en kan leiden tot ethische dilemma's: de 
conditie en kenmerken van een patient beInvloeden de prognose. Voor de vreem-
deling zonder wettige verblijfsstatus vormt de administratieve kant van een 
consult bovendien een barriere. 

Voor het beleidsterrein van VROM heeft de Koppelingswet gevolgen voor de 
toepassing van de Huursubsidiewet en de Huisvestingswet: zonder rechtmatige 
verblijfsstatus kan geen aanspraak worden gemaakt op een huisvestingsvergun-
ning of huursubsidie. De controle op de verblijfsstatus is inmiddels een onderdeel 
geworden van de standaardprocedures bij de verantwoordelijke instellingen. Het 
blijkt dat het Ministerie van VROM evenals gemeenten en instanties op het terrein 
van volkshuisvesting, weinig inzicht hebben in de wijze waarop verhuurders 
controleren. Daarbij geven zij aan dat zij geen vragen en/of klachten meer krijgen 
over de uitvoering van het Koppelingsbeginsel ten aanzien van bovengenoemde 
twee wetten. 
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[151 3. Draagvlak voor de wet 

3.1 	lnleiding 

In het onderzoek is aandacht besteed aan het draagvlak voor de Koppelingswet. 
Het draagvlak voor doel en werking van de wet is gepeild onder verschillende 
respondentgroepen: onder burgers; onder betrokkenen bij de uitvoering van de 
Koppelingswet, onder wethouders, onder maatschappelijke organisaties, en onder 
illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. 

Het draagvlak voor de Koppelingswet is om drie redenen relevant. In de eerste 
plaats omdat gestreefd wordt naar wetgeving waarvoor draagvlak bestaat, de 
wetgever is immers vertegenwoordiger van 'de maatschappij'. In de tweede plaats 
kan een gebrek aan draagvlak voor de Koppelingswet leiden tot problemen in de 
uitvoering: bij gebrek aan draagvlak voor (het doel van) een regel kunnen ambtena-
ren hun beleidsvrijheid aanwenden om de regels te omzeilen. In de derde plaats 
kan een gebrek aan draagvlak leiden tot maatschappelijk initiatieven die de 
effecten van de wet teniet doen. 

Op voorhand is geconstateerd dat er bij de evaluatie van de Koppelingswet rede-
nen zijn om nadrukkelijk naar de legitimiteit te kijken. Er zijn voorbeelden van 
'bypasses' - uit de tussenevaluatie is reeds gebleken dat een aantal gemeenten 
noodfondsen heeft ingesteld om `gedupeerden van de Koppelingswet' bij te staan - 
maar inzicht in de aard, omvang en mate van gebruik ervan ontbreekt nog. Daar-
naast zijn er diverse particuliere initiatieven (deels overigens gesubsidieerd door 
de overheid) die hulpverlening bieden aan vreemdelingen die geen beroep kunnen 
doen op collectieve voorzieningen (dak- en thuislozenopvang, 'wine jassen', raad 
van kerken, `Gaby', etcetera). 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst gaan we nader in op het maatschappe-
lijk draagvlak voor de Koppelingswet. Daarna gaan we in op het draagvlak voor de 
Koppelingswet onder uitvoerders. We besteden daarbij aandacht aan de vraag of er 
redenen zijn om te veronderstellen dat gebrek aan draagvlak ertoe leidt dat 
uitvoerders hun beleidsvrijheid aanwenden om de Koppelingswet vrijelijk te 
interpreteren. Het draagvlak voor de Koppelingswet onder wethouders komt dan 
aan de orde, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de 'bypasses'. Vervol-
gens gaan we in op het draagvlak voor de Koppelingswet onder maatschappelijke 
organisaties. We besluiten het hoofdstuk met enkele samenvattende conclusies. 

3.2 Maatschappelijk draagvlak voor de Koppelingswet 

Om het maatschappelijk draagvlak voor de Koppelingswet te bepalen is een 
telefonische enquete uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 503 
inwoners van Nederland. De gehanteerde vragenlijst heeft voor een belangrijk deel 
bestaan uit stellingen. Omdat niet kan worden verwacht dat iedere burger goed 
bekend is met de juridische details van de Koppelingswet, was het niet mogelijk 
om veel nuance te brengen in de voorgelegde vragen. Zo hebben we ervoor geko- 
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zen om in de stellingen in algemene termen over 'mensen zonder een geldige 
verblijfsvergunning' te spreken. Een differentiatie naar verschillende soorten 
statussen is in vragenlijstonderzoek, onder een doelgroep die niet beschikt over 
juridische kennis van zaken, niet uitvoerbaar. Bij de interpretatie van de resultaten 
dient hiermee rekening te worden gehouden. 

Draagvlak onder burgers voor het 'principe' van de Koppelingswet 

lets minder dan de helft van de geenqueteerde burgers (43%) geeft aan al eens 
eerder gehoord te hebben van de Koppelingswet. Ook blijkt het merendeel van de 
geenqueteerden zich te kunnen vinden in het principe van de Koppelingswet. 71% 
van de ondervraagde burgers is het eens of zelfs zeer eens met de stelling dat 
mensen zonder een geldige verblijfsvergunning niet in aanmerking komen voor 
allerlei overheidsvoorzieningen, 6 procent is het eens noch oneens en 23 procent 
is het hier (zeer) mee oneens. 
Als wordt gekeken naar enkele achtergronden van de respondenten, dan blijkt het 
volgende. Het maakt weinig uit of mensen prive te maken hebben met vreemdelin-
gen, asielzoekers of vluchtelingen. Mensen die we!, en van mensen die niet te 
maken hebben met vreemdelingen, zijn het in vergelijkbare mate eens of oneens 
met de voorgelegde stelling. 
Mensen met hoge inkomens (boven modaal) zijn het lets vaker eens met de stelling 
dat mensen zonder een geldige verblijfsvergunning niet in aanmerking komen voor 
allerlei voorzieningen, dan mensen met een lager inkomen (onder modaal): 54  75% 
van de respondenten met een hoger inkomen, en 62% van de respondenten met een 
lager inkomen is het (zeer) eens met de voorgelegde stelling. jongere respondenten 
vinden (lets) vaker dat mensen zonder geldige verblijfsvergunning moeten worden 
uitgesloten van overheidsvoorzieningen dan oudere. Het draagvlak voor uitsluiting 
van mensen zonder geldige verblijfsvergunning van overheidsvoorzieningen is 
onder hoog opgeleiden" groter dan onder laag opgeleiden": respectievelijk 73% en 
64% is het (zeer) eens met de stelling dat mensen zonder een geldige verblijfsver-
gunning niet in aanmerking komen voor overheidsvoorzieningen. 
De partijpolitieke voorkeur van de respondenten hangt sterk samen met het 
draagvlak voor het achterliggende principe van de Koppelingswet. VVD-stemmers 
zijn het in overgrote meerderheid (zeer) eens met de uitsluiting van mensen 
zonder geldige verblijfsvergunning van overheidsvoorzieningen (85%). Ongeveer 
twee derde van de Vreemdelingendiensten, CDA en D'66 aanhang en slechts 42% 
van de Groen-Links stemmers is een zelfde mening toegedaan. 

Opvattingen over de toegang tot verschillende voorzieningen 

De brede ondersteuning voor het basisprincipe wordt genuanceerder wanneer er 
gedifferentieerd wordt naar de toegang tot verschillende soorten voorzieningen. In 
onderstaande figuur worden de reacties van de respondenten op de voorgelegde 
stellingen weergegeven. 

54 

55 

56 

Een modaal Inkomen bedraagt 52.000 gulden per.  jaar. 

VWO, HBO, WO. 

Basi.sonderwijs, LBO, VBO. 

76 



(N=503) 	 Zeer 	Mee 	Neu- 	Mee 	Zeer 
traal 

mee 	eens 	 on- 	mee (%) 
eens 	(%) 	 eens 	on- 
(%) 	 (%) 	eens 

(%)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	2 	16 	5 	54 	23 
ning recht hebben op een sociale uitkering (N=501)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	1 	14 	3 	56 	26 
fling recht hebben op kinderbijslaq (N=502)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	21 	59 	8 	9 	3 
fling recht hebben op medische zorg als ze ziek zijn 
(N=498)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	11 	61 	8 	16 	4 
ning recht hebben op preventieve gezondheidszorg, 
zoals bijvoorbeeld bezoek aan het consultatiebureau en 
aan verloskundigen (N=501)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	3 	39 	10 	39 	9 
ning recht hebben om een ziekenfondsverzekering af te 
sluiten (N=498)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	1 	10 	5 	57 	27 
fling recht hebben op huursubsidie (N=502)  

lk vind dat volwassenen zonder geldige verblijfsvergun- 	3 	34 	7 	45 	11 
ninq recht hebben op onderwijs (N=501)  

lk vind dat minderjarigen zonder geldige verblijfsvergun- 	14 	50 	5 	25 	6 
fling recht hebben op onderwijs (N=502)  

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergunning 	5 	30 	11 	44 	11 

recht hebben op werk (N=502)  

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergunning 	1 	23 	11 	45 	20 
recht hebben op een woning uit de sociale sector (N=499) 

Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

Tabel 3.1 Toegang tot verschillende soorten voorzieningen: reacties op stellingen 

Uit de hierboven weergegeven reacties blijkt, dat de respondenten onderscheid 
maken tussen verschillende soorten voorzieningen. Ook de respondenten die het 
in principe eens zijn met de Koppelingswet, blijken het lastig vinden om het 
principe consequent door te voeren als hen afzonderlijk voorzieningen worden 
voorgelegd. In het algemeen kan worden geconstateerd, dat het draagvlak voor 
uitsluiting van financiele voorzieningen (uitkering, kinderbijslag, huursubsidie) 
relatief groot is. Zelfs sommige respondenten die het principe van de Koppelings-
wet niet onderschrijven, vinden wel dat vreemdelingen zonder geldige verblijfs-
vergunning moeten worden uitgesloten van deze voorzieningen. Dit ligt anders bij 
de gezondheidszorg. Het merendeel van de geenqueteerden vindt dat mensen 
zonder een geldige verblijfsvergunning recht hebben op medische zorg als ze ziek 
zijn, en op preventieve gezondheidszorg. De uitzonderingen die in de Koppelings-
wet zijn gemaakt op het terrein van de gezondheidszorg, kunnen dus op maat-
schappelijk draagvlak rekenen. Voor de uitsluiting van een 
ziekenfondsverzekering, bestaat minder draagvlak: 41% van de geenqueteerden 
vindt dat mensen zonder een geld ige verblijfsvergunning het recht moeten hebben 
om een ziekenfondsverzekering af te sluiten. 
Voor wat betreft de toegang tot onderwijs maken de geenqueteerde burgers - 
evenals de Koppelingswet - onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. 
Een meerderheid (64%) vindt dat minderjarigen die onrechtmatig in Nederland 
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(N=503) 	 Zeer 	Mee 	New 	Mee 	Zeer 
traal 

mee 	eens 	
(9a 	

on- 	mee 

eens 	(96) 	 eens 	on- 

(96) 	 (96) 	eens 

(96)  

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergunning 	13 	69 	9 	7 	2 

die ernstig ziek zijn, in aanmerking moeten komen voor 

overheidsvoorzieningen (N=498)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	17 	64 	7 	10 	2 

ning die waarschijniijk het slachtoffer zijn geworden van 

vrouwenhandel, in aanmerking moeten komen voor 

overheidsvoorzieningen (N=498)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	12 	60 	8 	16 	4 

ning, die al meerdere jaren wit werken in Nederland, in 

aanmerking moeten komen voor overheidsvoorzieningen 

(N=500)  

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfsvergun- 	9 	57 	14 	17 	3 

fling, van wie de echtgenoot of echtgenote wel een 

verblijfsvergunning heeft, in aanmerking moet komen 

voor overheidsvoorzieningen (N=498) 
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verblijven recht hebben op onderwijs. Slechts 37% vindt dat ook meerderjarigen 
recht hebben op onderwijs. 
Bijna 35% van de geenqueteerden is het (zeer) eens met de stelling dat mensen 
zonder een geldige verblijfsvergunning recht hebben op werk, tegen 55% die het 
daarmee (zeer) oneens is. De uitsluiting van onderwijs en van werk is voor de 
respondenten minder vanzelfsprekend dan de uitsluiting van financiele overheids-
voorzieningen. 

De respondenten in de telefonische burger-enquete zijn hoogstwaarschijnlijk niet 
allemaal op de hoogte van aIle 'ins' en 'outs' van de regels ten aanzien de voorzie-
ningen waarover vragen zijn gesteld. Zo is het mogelijk dat het hoge percentage 
respondenten dat het (zeer) eens is met de stelling dat mensen zonder een geldige 
verblijfsvergunning het recht hebben om een ziekenfondsverzekering af te sluiten, 
mede kan worden verklaard doordat men niet bekend is met het feit dat de 
overheid een ziekenfondsverzekering meefinanciert. Hetzelfde zou kunnen gelden 
voor onderwijs: wellicht realiseren mensen zich niet dat de overheid opleidingen 
voor een belangrijk deel financiert. 

Uitzonderingscategorieen 
Aan de respondenten hebben we enkele uitzonderingscategorieen voorgelegd. In 
onderstaande figuur worden de reacties van de respondenten weergegeven. 

Tabel 3.2 Uitzonderingscategorieen: reacties op stellingen 

Uit de reacties van de respondenten blijkt, dat draagvlak bestaat voor uitzondering 
van de genoemde categorieen voor de gevolgen van de Koppelingswet. Vooral 
mensen die ernstig ziek zijn en vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel 
kunnen op sympathie rekenen. 
Hierbij dient te warden opgemerkt dat de respondenten in de telefonische burger- 
enquete geen experts zijn op dit beleidsterrein, en niet geacht kunnen worden een 
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mening te hebben geventileerd na zorgvuldige afweging: zij werden immers 
telefonisch, zonder voorbereiding, met vragen geconfronteerd. 

• Verzorging van vreemdelingen zonder verbliffsvergunning 
Veel van de vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een vergunning om 
in Nederland te blijven, gaan in de praktijk niet terug naar hun land. Aan onze 
respondenten zijn stellingen voorgelegd over de verzorging van deze vreemdelin-
gen. 

Tabel 3.3 Verzorging van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning: reacties op 
stellingen 

(N=503) Zeer 	Mee 	Neu- 	Mee 	Zeer 
traal 

mee 	eens (%) 	on- 	mee 
eens 	(%) 	 eens 	on- 
(%) 	 (%) 	eens 

(%) 
lk vind dat de overheid de taak heeft om vreemdelingen 	2 	18 	11 	57 	12 
die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland 
verblijven, te verzorgen (N=500)  

lk vind dat liefdadigheidsinstellingen de taak hebben om 	2 	27 	14 	48 	9 
vreemdelingen die zonder geldige verblijfsvergunning in 
Nederland verblijven, te verzorgen (N=501)  

lk vind dat instellingen die hulp verlenen aan vreemdelin- 2 	19 	8 	57 	14 
gen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland 
verblijven, daarvoor subsidie moeten ontvangen van de 
overheid (N=501) 

Uit de reacties blijkt, dat slechts weinigen vinden dat de overheid de taak heeft om 
vreemdelingen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven, te 
verzorgen (20%). Een jets groter deel, maar toch nog een minderheid (29%), acht de 
opvang van hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen een taak voor liefdadig-
heidsinstellingen. Eveneens een klein deel (21%) vindt dat liefdadigheidsinstellin-
gen subsidie moeten ontvangen van de overheid voor de opvang die zij verlenen 
aan vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning. 

Een stringentere aanpak? 
Gedurende de discussies rondom de invoering van de Koppelingswet is besloten 
dat overheidsinstellingen niet verplicht zijn om mensen zonder een geldige 
verblijfsvergunning die een beroep doen op voorzieningen, actief door te geven 
aan de vreemdelingenpolitie. Betrokkenen bij de uitvoering van de Koppelingswet 
zouden ook moeite hebben met een dergelijke meldingsplicht, omdat zij de 
opsporing en melding van het onrechtmatig verblijf van vreemdelingen niet tot 
hun taak rekenen. 

Uit de burger-enquete blijkt, dat er wel een maatschappelijk draagvlak bestaat voor 
een meldingsplicht en een verscherpt uitzettingsbeleid. Ongeveer driekwart (78%) 
van de respondenten vindt dat overheidsinstellingen mensen zonder een geldige 
verblijfsvergunning moeten aangeven bij de vreemdelingenpolitie. 
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Naast deze verscherping in het beleid, is er ook ondersteuning voor een intensive-
ring van het terugkeerbeleid. Een grote meerderheid (88%) is het (zeer) eens met de 
stelling dat de overheid moeite moet doen om mensen zonder een geldige ver-
blijfsvergunning terug te laten keren naar het land waar ze vandaan komen. Deze 
percentages zijn opmerkelijk hoog te noemen. 

Tabel 3.4 Wenselijkheid van meldingsplicht voor overheidsinstanties: reacties op 
stellingen 

(N=503) 

lk vind dat overheidsinstellingen mensen zonder een 	19 	58 	9 	12 	2 

geldige verblijfsvergunning moeten aangeven bij de 

vreemdelingenpolitie (N=499)  

lk vind dat de overheid recite meet doen or mensen 	32 	56 	6 	5 	1 

zonder een geldige verblijfsvergunning terug te laten 

keren naar het land waar ze vandaan komen (N=501) 

3.3 Draagvlak onder uitvoerders op verschillende terreinen 

Zeer 	Mee .  

nee 	eens 

eens 	(%) 

(96) 

Neu-
traal 
(%) 

Mee 	Zeer 

on- 	mee 

eens 	on- 

(90 	eens 

(96) 

Op verschillende manieren is het draagvlak voor de Koppelingswet onder betrok-
kenen bij de uitvoering van de wet gepeild. In deze paragraaf lopen we de beleids-
terreinen en de verschillende betrokken uitvoerders langs. 

3.3.7 Her beleidsterrein van Just/tie 

Onder medewerkers van de Vreemdelingendiensten bestaat in grote lijnen draagvlak 
voor het principe van de wet. In een schriftelijke enquete is aan medewerkers van 
Vreemdelingendiensten de vraag voorgelegd: "In hoeverre bent u het eens met het 
principe van de Koppelingswet dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfssta-
tus niet in aanmerking komen voor overheidsvoorzieningen": 89 procent geeft te 
kennen het (zeer) eens te zijn met dit principe. Van de ondervraagde medewerkers 
is 9 procent het (zeer) oneens met deze stelling. 
Tijdens face-to-face gesprekken die we hebben gevoerd met medewerkers van 
Vreemdelingendiensten, ontstaat het beeld dat men de wet 'hard, maar rechtvaar-
dig' vindt. De Koppelingswet kan negatief maar ook positief voor vreemdelingen 
uitpakken. De vreemdeling met verblijfsstatus wordt geholpen: door de Koppe-
lingswet zijn rechten helder geworden en is het makkelijker geworden om dat 
recht ook te halen. Voor de andere vreemdelingen is het moeilijker geworden. 

De gesprekspartners bij het COA geven aan dat het pijnlijk is om vreemdelingen 
zonder verblijfstitel van voorzieningen uit te sluiten, maar dat de Koppelingswet 
wel tot eerlijkheid en helderheid heeft geleid. De Koppelingswet voorkomt dat 
mensen rechten opbouwen en voorkomt eindeloze procedures. Op hun specifieke 
terrein geldt dat er maar een manier is om volledige toegang te krijgen tot voorzie- 
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ningen en dat is via de asielprocedure. Een lange weg die geheel doorlopen moet 
worden. 

3.3.2 Het beleidsterrein van OCW 

De peiling van het draagvlak voor de Koppelingswet bij onderwijsinstellingen laat 
een gemeleerd beeld zien. Gesproken is met medewerkers van 6 universiteiten, 8 
Hogescholen en 6 ROC's. 
Op vier van de zes benaderde universiteiten heeft de invoering van de Koppe-
lingswet tot discussies geleid. De uitkomst ervan is altijd geweest dat de wet wordt 
uitgevoerd. In twee gevallen speelt de discussie nog steeds, waarbij het voor een 
universiteit een procedurele discussie is: hoe verkrijgen wij de juiste informatie 
over de diverse verblijfsdocumenten? Bij de andere gaat het er meer om hoe in 
individuele gevallen gehandeld moet worden. 
Ook bij de Hogescholen is er na discussie die op twee van de acht scholen plaats-
vond, besloten dat de wet uitgevoerd zal worden. Een Hogeschool was zelfs erg 
enthousiast over de komst van de Koppelingswet: strikte wetgeving gaat samen 
met meer duidelijkheid. Deze respondent gaf aan dat voor de invoering van de 
Koppelingswet studenten zich nog wel eens vlak voor het begin van het studiejaar 
inschreven. Nu behoort de inschrijving voor een vaste datum geregeld te zijn. Op 
een Hogeschool heeft men aanvankelijk besloten de wet terughoudend uit te 
voeren. Dit leidde er echter toe dat aanvragen verschillend werden behandeld. 
Sinds kort is men daarom ook daar overgegaan op een strengere uitvoering 
waardoor een meer heldere lijn getrokken kan worden en iedereen weet waar men 
aan toe is. 
Ook binnen de verschillende ROC's is gediscussieerd over de vraag of al dan niet 
zou worden meegewerkt aan de uitvoering van de Koppelingswet. De discussies 
hebben tot een zelfde resultaat geleid als bij de universiteiten en hogescholen: aan 
de uitvoering van de wet wordt meegewerkt. 
Het uitgangspunt van de Koppelingswet dat kinderen en jongeren tot 18 jaar - 
ongeacht de verblijfsstatus - het recht c.q. de plicht om onderwijs te volgen, wordt 
door de leerkrachten gedeeld. 

3.3.3 Het beleidsterrein van SZW 

Uit de schriftelijke enquete onder medewerkers van gemeentelijke sociale diensten 

blijkt dat er draagvlak bestaat voor het principe van de Koppelingswet: 83 procent 
is het (zeer) eens met het principe "dat vreemdelingen zonder een geldige ver-
blijfsvergunning niet in aanmerking komen voor overheidsvoorzieningen". Tijdens 
face-to-face gesprekken is meermalen opgemerkt dat men de wet loyaal uitvoert. 
Ondanks het draagvlak voor het principe van de wet, bestaat echter niet altijd 
draagvlak voor de maatschappelijke consequenties die uitvoering van de wet met 
zicht brengt. Als zich ergens de nadelige effecten van de Koppelingswet, de 
`schrijnende gevallen', zichtbaar worden, dan is dat in de spreekkamer van de 
bijstandsconsulent. Tijdens face-to-face gesprekken met enkele medewerkers van 
sociale diensten is gebleken, dat men met name bezwaar heeft tegen het stopzet-
ten van uitkeringen aan die hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen die 
voorheen wel een uitkering ontvingen. Veel gemeenten hebben voor deze `Koppe- 
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lingsslachtoffers' op een of andere manier een noodvoorziening gecreeerd, we 
komen hierop in de volgende paragraaf nog op terug. 

Door de uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid, worden soortgelijke bezwa-
ren geuit die ook door de sociale diensten worden geuit. Daarbij moet evenwel 
worden opgemerkt dat bij de UVI's minder sprake is van fysiek contact aan het 
loket. Over het algemeen geschiedt daar de besluitvorming aan de hand van 
dossiers. Daaruit, zo merken vertegenwoordigers van Cadans en het Gak op, blijkt 
vaak wel de moeilijke positie waarin bepaalde vreemdelingen verkeren. Soms is het 
dan moeilijk om streng op te treden. Het opnemen van een vreemdeling in een 
sociale verzekering en het verstrekken van een uitkering (zeker bij de nieuwe 
gevallen) blijft evenwel een automatisme, zodat er geen duidelijke aanwijzingen 
zijn voor ambtelijke ongehoorzaamheid. 

De Koppelingswet heeft voor het beleidsterrein van SZW in eerste instantie geleid 
tot veel kritiek vanuit het veld op het ministerie, dat de invoering onvoldoende 
adequaat zou hebben voorbereid. 57  Van deze kritiek worth uitgebreid verslag 
gedaan in de tussenevaluatie. De kritiek die vanuit de gemeenten (gemeentelijke 
sociale diensten en wethouders) wordt geuit, valt grofweg uiteen in technische en 
inhoudelijke kritiek. 
De technische kritiek, die met name uit de grotere gemeenten afkomstig is, bestaat 
daaruit dat de gemeentelijke sociale diensten vorm moesten geven aan de uitvoe-
ring van de Koppelingswet op het moment dat nog in het geheel niet duidelijk was 
welke vreemdelingen van welke voorzieningen moesten worden uitgesloten. Ook 
constateren enkele sociale diensten dat nog niet was nagedacht over de inrichting 
van de informatie-uitwisseling tussen de sociale diensten en de Vreemdelingen-
diensten. Inderhaast ontworpen standaardformulieren bleken niet voor alle 
Vreemdelingendiensten bruikbaar te zijn, zodat zij niet snel de gewenste informa-
tie konden leveren aan de sociale diensten. In praktijk was het daardoor voor elke 
gemeente nodig om afzonderlijk afspraken te maken met de Vreemdelingendienst. 
De inhoudeluke kritiek is helder verwoord in de toespraak van de directeur van de 
VNG tijdens een congres in Wijchen. 58  Uit deze toespraak en uit de gesprekken die 
we hebben gevoerd met medewerkers van sociale diensten blijkt, dat sociale 
diensten begrip hebben voor het beginsel dat mensen die niet over een verblijfsti-
tel beschikken worden uitgesloten van voorzieningen. Dit beginsel wordt door 
respondenten rechtvaardig genoemd. Bezwaren hebben de sociale diensten echter 
tegen het weigeren van voorzieningen in de volgende gevallen: 
1. Vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus die voor 1/7/98 wel in aanmer-

king kwamen voor voorzieningen. Voor deze vreemdelingen is door de wetge-
ver nooit een adequate overgangsregeling getroffen. 

2. Vreemdelingen die rechtmatig verblijven in Nederland omdat zij in afwachting 
zijn van een beroepsprocedure in verband met een afwijzing op een eerste 
aanvraag op toelating. Voor deze vreemdelingen geldt de dubbelzinnige situa- 

57 

58 

Deze kritlek werd overigens weersproken in de aanbiedingsbrief van de tussenevaluatie aan de Tweede 

Kamer. 

Congres d.d. 13 november 2000 te WUchen, getIteld "De sluitpost van het vreemdelingenbeleld, het 

vraagstuk van het illegale verblijf als bestuurlijk dilemma In de verhouding tussen rijk en gemeentebe-

stuur." 
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tie dat zij we! in Nederland mogen blijven, maar dat zij niet kunnen beschikken 
over inkomen of een huisvestingsvergunning. 

3. Hier onrechtmatig verblijvende kinderen die wel recht hebben op het volgen 
van onderwijs, maar op geen enkele wijze financieel worden ondersteund. 

Ofschoon uit de schriftelijke enquete onder gemeentelijke sociale diensten blijkt, 
dat in alle gemeenten de Koppelingswet naleven, achten veel geinterviewden bij 
sociale diensten en wethouders het noodzakelijk om een speciale voorziening te 
creeren voor bepaalde groepen slachtoffers van de Koppelingswet. Afgezien van de 
maatregelen voor de overgangsgevallen, treffen de sociale diensten die in het 
kader van dit onderzoek zijn gesproken geen aanvullende maatregelen voor latere 
aanvragen van vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet vallen. 

3.3.4 Het beleidsterrein van volksgezondheid 

Om zicht te krijgen op het draagvlak op het terrein van volksgezondheid, zijn 
gesprekken gevoerd bij GGD-en in Amsterdam, Den Haag en Tilburg bij drie 
ziekenhuizen, bij drie zorgverzekeraars en bij het College van Zorgverzekeringen. 
Uit deze gesprekken ontstaat de indruk dat de betrokken instanties op het terrein 
van de gezondheidszorg in principe instemmen met het beginsel van de Koppe-
lingswet het ontmoedigen van hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen om in 
Nederland te verblijven wordt als rechtvaardig ervaren. Op het gebied van gezond-
heidszorg is een en ander in de praktijk niet probleemloos - de uitzonderingen in 
de wet zelf wijzen daar al op. Het is een belangrijk principe dat humanitaire 
overwegingen hier zwaar wegen; met alle neveneffecten en grensproblemen van 
dien. Met name bij de zorgverleners komen de morele dilemma's het scherpst naar 
voren. 

Uit de gesprekken met Cvz en twee zorgverzekeraars blijkt dat de legitimiteit van 
de Koppelingswet niet ter discussie is geweest. Bij de zorgverzekeraars zijn er in 
de beginfase wel problemen geweest met de uitvoerbaarheid van de Koppelings-
wet. Deze problemen brachten in eerste instantie onduidelijkheid en onvrede aan 
de uitvoeringskant met zich mee, maar behoren nu grotendeels tot het verleden. 
Daarmee is de uitvoering van de wet min of meer een standaardaangelegenheid 
geworden. 

Voor zorgverleners heeft de Koppelingswet een medisch-ethisch aspect. Bij zorg-
verleners raakt de Koppelingswet de essentie van het werk, namelijk de zorg aan 
derden, waardoor weigering tot ethische dilemma's kan leiden. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de Koppelingswet op geen enkele manier verhindert dat 
een hulpverlener onverzekerden helpt. Anders dan bij de uitvoeringsinstanties, die 
formeel niet voldoen aan de uitvoering van de wet wanneer ze bepaalde procedu-
res achterwege laten, staat het hulpverleners vrij te helpen. Het wordt alleen in 
sommige gevallen niet betaald. Veel artsen zijn immers vrije beroepsbeoefenaars". 

59 
De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband schat in dat van de 17.000 artsen, 9000 vrij 

gevestigd is. 
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Gezien het voorgaande hoeft het geen verwondering te wekken dat juist onder de 
zorgverleners die het meest te maken hebben met de hulpverlening aan hier 
onrechtmatig verblijvende vreemdelingen, de Koppelingswet dan ook als weinig 
legitiem ervaren wordt. Uit het landelijke NIVEL-onderzoek kwam het legitimiteits-
probleem niet als zodanig naar voren, maar eerder in de vorm van de problemen 
die hulpverleners bij de hulp aan hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
zeiden te verwachten of te ondervinden - dit geldt voor bijna de helft. 60  Bij 
degenen die in de praktijk niet of nauwelijks met de problematiek geconfronteerd 
worden, lagen deze percentages aanzienlijk lager. 

In materiaal vanuit de directe hulpverlening aan hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen komt naar voren dat men de legitimiteit van de wet in twijfel 
trekt6 '. Het gaat dan niet in eerste instantie om de legitimiteit van het koppelings-
beginsel, maar om de hoeveelheid ongewenste neveneffecten zoals besmettingsge-
vaar of levensgevaar door het te laat behandelen van aandoeningen en het onder 
deze hulpverleners breed ervaren probleem dat "de wetgever een wet maakt en de 

problem en die daarvan de conseguenties zijn, afwentelt op de zorgverlening" zoals 
een geInterviewde het uitdrukte. 

Een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot draagvlak hebben 
betrekking op het onderscheid tussen eerste en tweede lijn gezondheidszorg. 

Eerste lijn: huisartsen, verloskundigen, eerste hulp 

Uit het NIVEL-onderzoek komt naar voren dat zowel huisartsen als verloskundigen 
niet minder bereidheid hebben om onverzekerden (in casu hier onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen) te helpen sinds de invoering van de Koppelingswet. 62  
Eerder het omgekeerde: van beide categorieen geeft ongeveer 10 procent aan dat 
hun eigen bereidheid is toegenomen. Voor zover men een afname van de bereid-
heid verwacht, ziet men deze wellicht bij anderen uit financiele overwegingen, en 
in de eigen praktijk eerder als gevolg van toenemende werkdruk en instroom. 

Tweede 	poliklinieken, opnamen 

Een belangrijk punt dat naar voren komt van verschillende zijden is de barriere 
tussen de eerste en de tweedelijns zorg die is opgeroepen. De moeilijke toegang 
tot de tweedelijnszorg wordt door de Stichtingen gericht op zorg voor hier on-
rechtmatig verblijvende vreemdelingen (zoals De Witte Jas en Stichting OKIA), het 
NIVEL63  en TNO Preventie en Gezondheid 64  genoemd - in dat laatste door zowel 
verloskundigen als huisartsen die veel met de problematiek te maken hebben. Ook 
de vreemdelingen die wij hebben gelnterviewd geveri aan dat de drempel voor 
geneeskundige hulp hoog is. Velen gaan niet, of alleen in uiterste nood naar de 
eerste hulp. 

60 

61 

62 

63 

64 

Illegalen aan de 'poon' van de gezondheidszorg. NIVEL, Utrecht, 2000. 

Bljvoorbeeld onderzoek van E-Quallty, de vele genoemde mogelljke ongewenste neveneffecten, die 

inmiddels ook al tot aanpassingen hebben geleld (zie bijvoorbeeld NJB 15-1-1999), en interviews met 

hulpverleners aan illegalen, en de bijeenkomsten in Den Haag over de Koppelingswet (1999). 

Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg. NIVEL, Utrecht. 2000. 

Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg. NIVEL, Utrecht, 2000. 

Toegankelijkheid van zorg voor Illegalen, TNO Preventie en Gezondheid, Leiden, 2000. 

84 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

3.3.5 Het beleidsterrein van VROM 

Het principe van de Koppelingswet wordt door de geinterviewde instanties op het 
terrein van de volkshuisvesting als legitiem ervaren. Wel blijkt dat bij de uitvoe-
ringsinstanties vanaf het begin van de invoering van de Koppelingswet de behoefte 
heeft bestaan uitzonderingen te kunnen maken voor specifieke groepen vreemde-
lingen of schrijnende gevallen. De recente aanpassingen ten aanzien van de 
huursubsidiewet en de huisvestingswet komen grotendeels aan deze behoefte 
tegemoet. Hiermee is het draagvlak voor het doel van de Koppelingswet onder deze 
instanties vergroot. De geinterviewde medewerkers van het departement van VROM 
geven echter aan dat deze wijzigingen afbreuk doen aan het doel van de wet.. 
Voor de geinterviewde verhuurders is het van groot belang dat zij er bij het 
afsluiten van een huurcontract zeker van zijn dat de toekomstige huurder de huur 
maandelijks kan betalen; hiervoor doen zij een uitgebreide controle op het inko-
men. De controle op de verblijfsstatus vergroot deze zekerheid, mede omdat dan 
ook duidelijk is of de toekomstige huurder in aanmerking kan komen voor huur-
matiging. Dit gegeven draagt in indirecte zin bij aan het draagvlak voor de wet. 

3.3.6 Afsluitend: draagvlak onder uitvoerders en 'ambtelijke ongehoorzaamheid'? 

In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat een draagvlakpeiling onder 
uitvoerders met name is uitgevoerd vanuit de vooronderstelling dat ambtenaren 
bij een eventueel gebrek aan draagvlak hun beleidsvrijheid kunnen aanwenden om 
de regels te omzeilen. In het onderzoek zijn vormen van 'ambtelijke ongehoor-
zaamheid' niet gebleken. De uitvoering van de Koppelingswet lijkt in belangrijke 
mate een standaardprocedurekwestie te zijn geworden, waarbij morele dilemma's 
zich slechts sporadisch voordoen. We hebben op basis van de gevoerde gesprekken 
niet de indruk dat ambtenaren doelbewust de regels omzeilen om vreemdelingen 
die ingevolge de Koppelingswet zijn uitgesloten van voorzieningen, direct een 
helpende hand te bieden. 

Hoewel op basis van de onderzoeksresultaten vermoed moet worden dat van een 
directe helpende hand geen of weinig sprake is, zijn er wel redenen om aan te 
nemen dat betrokkenen bij de uitvoering van de Koppelingswet de 'gedupeerden' 
de weg wijzen naar alternatieve opvangmogelijkheden. In een schriftelijke enquete 
is medewerkers van gemeentelijke sociale diensten gevraagd in te schatten in 
hoeverre GSD-medewerkers vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een 
sociale voorziening, doorverwijzen naar particuliere hulpverleningsinstellingen. 5 
Procent geeft aan dat dat standaard gebeurt; 13 procent denkt dat dat meestal het 
geval is, en 32 procent denkt dat dit soms wel/soms niet, of af en toe/sporadisch 
gebeurt. Uit gesprekken met medewerkers van particuliere hulpverleningsinstellin-
gen is ons gebleken, dat er regelmatig mensen bij hen langs komen die zijn 
doorgestuurd door ambtenaren. 

3.4 Bestuurlijk draagvlak voor de Koppelingswet 

Uit de tussenevaluatie blijkt dat in sommige gemeenten noodvoorzieningen zijn 
getroffen om de `gedupeerden van de Koppelingswet' te ondersteunen. Gemeente-
bestuurders hebben ten tijde van en na de invoering van de Koppelingswet meer- 
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malen van zich laten horen, omdat de Koppelingswet de gemeenten in hun ogen 
voor dilemma's plaatst. 66  Hieronder wordt nader ingegaan op het draagvlak voor de 
Koppelingswet onder gemeentebestuurders. Daartoe is met 41 wethouders een 
semi-gestructureerd telefonisch interview gehouden, waarbij ondermeer vragen 
over het draagvlak voor de wet aan de orde kwamen. 66  

3.4.1 Draagvlak voor de Koppelingswet onder wethouders 

Draagvlak voor het principe van de Koppelingswet 

"De wet is volgens democratische besluitvorming tot stand gekomen en zal dus 
loyaal warden uitgevoerd" zo verwoordde een van de respondenten de vraag naar 
het draagvlak voor de Koppelingswet in zijn gemeente. Een mening die breed 
wordt ondersteund. Loyale uitvoering wordt gegeven aan de wet, waar lokale 
politici als het om het principiele uitgangspunt gaat achterstaan. Uit de interviews 
blijkt dat door 90 procent van de wethouders de gedachte ondersteund dat mensen 
die geen rechtmatige verblijfsstatus hebben, geen aanspraak kunnen maken op 
voorzieningen. In 40 procent van de ondervraagde gemeenten is er in het College 
en/ of de Raad gesproken over de Koppelingswet. In de avenge gemeenten heeft en 
geen discussie plaatsgehad. 

De maatschappelijke consequenties van de Koppelingswet 

De loyale uitvoering geschiedt echter in alle gevallen icreatief omdat gemeentebe-
sturen de consequenties, die strikte toepassing van de wet kan hebben, niet voor 
hun rekening willen nemen. "je kunt mensen niet aan hun lot overlaten", is het 
algemene geluid en dan volgt er altijd een concreet voorbeeld. Soms betrof het een 
gezin dat al jaren in de gemeente woonde en nog steeds in afwachting is van een 
beslissing over hun asielaanvraag en de daaraan gekoppelde RvA-voorziening. 
Soms ging het over een alleenstaande die wel terugwil, maar door het land van 
herkomst niet geaccepteerd wordt. In deze concrete gevallen komt volgens lokale 
bestuurders tot uitdrukking dat de Koppelingswet onvoldoende is doordacht op 
zijn maatschappelijke consequenties. Tevens leeft het gevoelen dat het Rijk de 
gemeenten heeft opgezadeld met de maatschappelijke consequenties van toepas-
sing van de wet. Dit laatste wordt bestuurlijk ongewenst geacht en door sommigen 
zelfs bestuurlijk onbehoorlijk genoemd: "Het Rijk credert een probleem, waar 

gemeen ten mee worden geconfronteerd, maar waar ze form eel geen oplossing 

mogen bieden". Ook werd opgemerkt dat: "De overheid aan beide kanten consequent 

moet zijn. Zij moet voorkomen dat mensen illegaal in Nederland verbluven, maar 

als je constateert dat je ze niet weg kunt krijgen, dan moet je ze wel hulp bieden". 

Veel wethouders zijn het dan ook niet eens met het wat zij noemen ''niet-

uitzettingsbeleid"van het Rijk, want "het mag niet zo zijn dat gemeenten worden 

geconfronteerd met de maatschappelijke consequenties van een falend uitzettings-

beleid". 

65 
Zie onder andere het verslag van en de reader voor het symposium "de slultpost voor het vreemdelingen-

beleid, het vraagstuk van het Illegale verbIljf als bestuudijk dilemma in de verhoudIng tussen OA en ge-

meentebestuur" dat op 13 november 2000 is gehouden te Wijchen. 

66  Het gehanteerde gespreksprotocol is opgenomen in het bijlagenrapport. 
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Aan de wethouders is de volgende stelling voorgelegd: "Door de Koppelingswet 
wordt een uitvoeringsprobleem gecreeerd, waarmee gemeenten worden geconfron-
teerd". 26 van de 35 geinterviewde wethouders is het met deze stelling (zeer) eens. 
Uit de gesprekken blijkt, dat lokale bestuurders de humanitaire consequenties die 
toepassing van de wet met zich brengt als problematisch ervaren. Dat geldt vooral 
voor bestuurders in gemeenten waar veel vreemdelingen zonder verblijfsstatus 
wonen. Deze opvatting is niet afhankelijk van de politieke kleur van de wethouder. 
Wel zijn er verschillen in de duiding van de ongewenste maatschappelijke conse-
quenties. Ter rechter zijde van .  het politieke spectrum wijst men vaker op de 
risico's voor de openbare orde en veiligheid vanwege de mogelijke relatie tussen 
toenemende criminalisering en de aanwezigheid van hier onrechtmatig verblijven-
den. Terwijl wethouders ter linker zijde eerder wijzen op de gezondheidsrisico's 
en de ongewenste effecten van sociale uitsluiting voor het individu. 

3.4.2 Hulp aan vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet vallen 

Het door de landelijke overheid vastgestelde vreemdelingenbeleid moet op lokaal 
niveau, door gemeentebestuurders en ambtenaren worden uitgevoerd. Op lokaal 
niveau worden de (humanitaire) gevolgen van het beleid duidelijk zichtbaar. Er is 
veel discussie over de beleidsruimte die gemeente hebben om (financiele) hulp te 
bieden aan vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet vallen. Een 
discussie die niet alleen vOor en bij de invoering van de Koppelingswet is gevoerd, 
maar ook nu nog gaande is. Als mensen letterlijk op straat belanden zonder 
opvang, zoeken lokale bestuurders naar mogelijke humanitaire oplossingen, die 
toegepast kunnen worden zonder dat zij met de wet in conflict komen. We geven 
enkele voorbeelden. 
- De gemeente Eindhoven startte medio maart van dit jaar het Vreemdelingen 

informatiepunt. Dat is een netwerk van instellingen die de weg wijzen naar 
juridische hulp, gezondheidszorg en scholing voor leerplichtige kinderen. Het 
betreft voorzieningen waar vreemdelingen toegang toe hebben en waarover de 
gemeente hen zo goed mogelijk wil informeren. Voor dit twee jaar durende 
experiment trekt de gemeente drie ton uit. 

- De gemeente Groningen gaat de bestaande noodopvang voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers die achttien kerkgenootschappen en Inlia bieden, financieel steu-
nen. De voorwaarde die er aan deze opvang wordt verbonden is dat het gaat om 
vreemdelingen die van zorg en opvang verstoken blijven en niet onwillig zijn 
om aan terugkeer mee te werken: "We doen niet anders dan een verwarmde 
wachtkamer bieden" 67  De geboden opvang is sober, maar humaan: bed, bad en 
brood. Het college trekt er 330.000 gulden voor ult. Achterliggende reden naast 
het humanitaire is onder meer het feit dat de gemeente de volksgezondheid wil 
garanderen en uitwassen als zwervers, prostitutie en criminaliteit wil tegen-
gaan. 

Ook elders kunnen voorbeelden worden gevonden waarbij de gemeente - op een 
meer of minder openlijke wijze - bijdraagt aan de opvang van vreemdelingen die 
ingevolge de Koppelingswet van overheidsvoorzieningen zijn uitgesloten. Vaak 
gebeurt dat door maatschappelijke organisaties die deze vreemdelingen hulp 
bieden, financieel te ondersteunen. 

67 
VNG-Magazine, 2 maart 2001, pag. 21. 
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Op het terrein van volkshuisvesting geven de wethouders aan de huisvestingswet 
en de huursubsidiewet loyaal uit te voeren, maar bij schrijnende gevallen hierop 
kleine uitzonderingen toe te laten of aanvullingen te maken. Zo heeft een gemeente 
aangegeven dakloze vreemdelingen zonder geldige status tijdelijke huisvesting aan 
te bieden. Een andere gemeente treft een tijdelijke regeling voor vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsstatus die als gevolg van stadsvernieuwing de gehuurde 
woning moeten verlaten en door het ontbreken van een geldige verblijfsstatus niet 
meet opnieuw in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning. Ook heeft 
een gemeente aangegeven niet rechtmatig verblijvenden geen bijstand uit te keren 
maar voor huurmatiging wel een 'sociaal potje' te hebben. Meerdere wethouders 
geven aan onvoldoende zicht te hebben in de omvang van illegale onderhuur; een 
enkeling zegt dat het veel voorkomt. Deze wethouders geven aan dat illegale 
onderhuur gedoogd wordt maar dat het moeilijk is aan te pakken of dat het puur 
een zaak is van de verhuurders. 

'Bypasses' 

Vrijwel geen enkele gemeenten kent een structureel ingevoerde financiele 'bypass'. 
Bij vreemdelingen die een verzoek tot een uitkering indienen en die geen geldige 
verblijfsstatus hebben, worth conform de wet negatief beslist op dit verzoek. 
Hetzelfde beleid wordt gevolgd bij de huursubsidie, al geeft een aantal wethouders 
aan met 'overgangsregelingen' te werken. Enkele gemeenten kennen specifieke 
financiele regelingen "Onze gemeente kent een noodfonds waarvoor jaarlijks 20.000 

gulden wordt uitgetrokken. Hiervan wordt jaarlijks rand de 9.000 gulden uitge-

keerd. Her aantal aanvragen neemt de laatste jaren toe, maar het aantal uitkerin-

gen DIUft gelijk omdat niet afflict wordt voldaan aan de criteria". Dergelijke 
regelingen staan niet alleen open voor vreemdelingen, maar voor iedereen die om 
welke reden dan ook buiten regelingen vallen en waarvoor er geen ander sociaal 
vangnet is. 

Hoewel er in de overgrote meerderheid van de gemeenten geen structurele, 
financiele bypasses zijn gecreeerd, is er - naast steun op individuele basis - in 
vrijwel alle gemeenten sprake van indirecte steun aan hier onrechtmatig verblij-
venden, in financiele en materiele zin. flat gebeurt doorgaans op voorzieningenni-
veau. Vanuit het gemeentefonds of vanuit geoormerkte (rijks)regelingen worden 
vreemdelingen, die onder het bereik van de Koppelingswet vallen, bewust en 
onbewust ondersteund. Voorbeelden zijn: de dak- en thuislozenzorg, het lokale 
welzijnswerk, 'blijf van mijn lijf huizen'; instanties waar geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen mensen met of zonder geldige verblijfsstatus. Bestuurders zijn 
daarvan op de hoogte: We horen wel eens wat van Vluchtelingenwerk". Een ander 
stelt: "In onze gemeente kennen de kerken donateurschap voor illegalen. Deze 

kerkelijke donateurs beta/en 200 gulden per maand voor her eten voor illegalen te 

bekostigen". Weer een ander: "We weten dat de dak- en thuislozen opvang in onze 

gemeente veel goed werk doer". 

Omdat de ondersteuning voor een deel via instanties verloopt die toch al door de 
gemeente gesubsidieerd worden is het ondoenlijk een inschatting te geven van het 
bedrag dat gemeenten investeren in het lokale vangnet. 
We zien dat specifieke voorzieningen voor de betreffende vreemdelingen eigenlijk 
alleen in de grotere gemeenten tot stand komen. Zo hebben Amsterdam en Den 
Haag besloten om een fonds in te stellen dat onder beheer staat van charitatieve 
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instellingen. In Den Haag is met deze regeling 8 ton gemoeid en in Amsterdam is er 
eenmalig 4,5 miljoen ter beschikking gesteld. 
Daarnaast zijn er de hierboven al aangehaalde voorbeelden van Groningen en 
Eindhoven. De daar geboden hulp zien we ook elders terug, waar men een "steun-

punt voor uitgeprocedeerden" kent van waaruit mensen ondersteund worden in en 
tijdens hun pogingen om terug te keren naar het land van herkomst. 
De gemeente Leiden gaat het verst in haar ondersteuning van niet rechtmatig 
verblijvende vreemdelingen. Het Leidse gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om 
aan iedereen die voor 1 juli 1998 een uitkering ontving deze te blijven doorbetalen 
uit de eigen middelen (dus niet via de Algemene bijstandwet). Ook degenen die na 
deze datum in een positie raakten waarin zij normaliter aanspraak zouden kunnen 
maken op een bijstandsuitkering komen hiervoor in aanmerking, mits zij voor die 
datum in Leiden stonden ingeschreven. Hierbij put de gemeente Leiden uit de 
Gemeentewet, waarin staat dat de gemeente een zorgplicht heeft voor alien die 
zich binnen haar gemeentegrenzen bevinden. De staatssecretaris van Justitie heeft 
overigens laten weten hiertegen geen bezwaar te maken, zolang de voorzieningen 
maar uit de eigen middelen van de gemeente worden betaald. 6869  

3.4.3 Afsluitend: loyaal... maar creatief 

Afsluitend kan worden geconstateerd dat er onder gemeentebestuurders draagvlak 
bestaat voor het principe van de Koppelingswet, en dat gemeenten de Koppelings-
wet in principe ook loyaal uitvoeren. In specifieke gevallen echter, als uitsluiting 
schrijnende maatschappelijke consequenties heeft, dan wordt op een creatieve 
wijze een oplossing gezocht en gevonden. Er is sprake van een bestuurlijk dilem-
ma: vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel kunnen ingevolge de Koppelings-
wet geen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen, maar zij kunnen Nederland 
in de praktijk niet altijd (meteen) verlaten. Gemeenten laten deze vreemdelingen in 

• de regel niet volledig aan hun lot over, maar zoeken - zo mogelijk binnen de 
grenzen van de wet - naar oplossingen. 

3.5 Draagvlak bij maatschappelijke organisaties 

Maatschappelijke organisaties verlenen in de praktijk hulp aan vreemdelingen die 
ingevolge de Koppelingswet zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. Om het 
draagvlak voor de Koppelingswet bij maatschappelijke organisaties te achterhalen 
is een schriftelijke enquete uitgevoerd (N=105; betreffende 66 organisaties) en 
hebben elf face-to-face vraaggesprekken plaatsgevonden. Behalve op het draagvlak 
voor de wet, wordt ingegaan komen op de activiteiten die deze organisaties 
verrichten, waarbij aandacht wordt gegeven aan de specifieke situatie van vrouwen 
en kinderen. 

68 

69 

J. Laurier, wethouder Sociale Zaken gemeente Leiden in het Verslag van het congres van 2-10-99: De "witte 

illegalen" en de Koppelingswet. Zie Binnenlands Bestuur 15/1/99: "Gemeente mag slachtoffers niet helpen". 

Overigens heeft de Staatssecretaris van Justitie geen zeggenschap over de besteding van gemeentelijke 

middelen. 

89 



Evaluatle van de Koppelingswet B&A Groep 

3.5.1 Beperkt draagvlak voor de Koppelingswet onder maatschappelijke organisaties 

Tijdens de schriftelijke enque'te onder maatschappelijke organisaties is de vraag 
voorgelegd in hoeverre men het eens is met het principe van de Koppelingswet dat 
vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning niet in aanmerking komen voor 
overheidsvoorzieningen. Een kleine meerderheid van 52 procent van de respon-
denten is het met dit principe niet eens, 21 procent is neutraal en 28 procent 
ondersteunt het principe achter de Koppelingswet. Het draagvlak voor het principe 
van de Koppelingswet onder maatschappelijke organisaties wijkt hiermee sterk af 
van het draagvlak onder burgers, uitvoerders van de Koppelingswet en lokale 
bestuurders. Uit de face-to-face gesprekken met hulpverleners is gebleken dat zij 
de wet zien als "stigmatiserend voor vreemdelingen"en als een wet die Been verdere 

marginalisering van de positie van vreemdelingen veroorzaakt". Breed leeft de 
opvatting dat de wet aan de ene kant de positie van de vreemdelingen sterk 
verslechtert, terwijI aan de effectiviteit ervan sterk betwijfeld wordt. 

3.5.2 Her sociale vangnet op lokaal niveau 

De organisaties die in het kader van het onderzoek zijn bevraagd hebben alien 
bijna dagelijks te maken met vreemdelingen die onder het bereik van de Koppe-
lingswet vallen. De vragen waar zij mee te maken krijgen, zijn heel divers van aard. 
Bij zelforganisaties komen veelal indirecte vragen binnen naar de mogelijkheden 
die er voor niet rechtmatig hier verblijvenden zijn "mensen komen flier om te 

vragen wanneer iemand naar de dokter mag. Of men informeert naar mogelijkhe-

den van onderwijs en dat doen ze buna ain'd voor iemand anders. We weten dan 

dat hij dit voor een familielid of zo vraagt. Illegalen durven meestal niet zelf te 

komen" 

Anders ligt dat bij de dak- en thuislozenopvang. Daar worden in toenemende mate 
uitgeprocedeerde asielzoekers en zogenaamde Dublin claimanten aangetroffen. 
Een hulpverlener uit een van de grote steden vertelde ons het volgende: "We treffen 

deze mensen dikwijls in heel ontredderde situatie aan. Ze zijn niet in staat iets te 

ondernemen en helemaal de kluts kwijt. Ook is er doorgaans geen dossier van hen. 

We gaan dan he/pen, maar eigenlijk kan dat niet. De overheid verbiedt her en wij 

zijn er ook niet voor toegerust. Als je ze he/pt gaat dat ook vaak ten koste van 

anderen, die je geen plaats aan kunt bieden. Daarbij is her ook niet goed om deze 

groep bij de 'reguliere' clienten te plaatsen. De problematiek is geheel anders. Er 

moet een speciaal Joker voor hen komen, Zeker als er ook nog vrouwen en kinderen 

in her spel zijn". 

Vrouwen en kinderen kloppen doorgaans als eerste aan bij de vrouwenopvang 
huizen. De problematiek van hen willen we gezien het speciale karakter in het 
navolgende afzonderlijk behandelen. 

15.3 De gevolgen van de Koppelingswet voor vrouwen 

Door verschillende organisaties is in een eerder stadium een aparte evaluatie 
uitgevoerd waarbij speciaal aandacht wordt gevraagd voor de positie van vrouwen 
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en meisjes. 7°  Geschetst wordt onder meer de situatie waarin een vrouw met een 
afhankelijke verblijfspositie kan geraken nadat zij de man heeft verlaten of door 
hem verlaten is. In de daarop volgende periode heeft zij het recht om een vergun-
ning tot voortgezet verblijf aan te vragen. Het blijkt moeilijk te zijn om in de 
periode die nodig is om over het verzoek te beslissen een bijstandsuitkering en/of 
kinderbijslag te ontvangen. De evaluatie meldt tevens dat in die periode het niet 
mogelijk is om een huisvestigingsvergunning te verkrijgen. Deze wordt pas 
verstrekt nadat men kan aantonen over een verblijfsvergunning te beschikken. 
Hetzelfde doet zich voor bij het aanvragen van huursubsidie. Deze wordt alleen 
verstrekt indien er reeds eerder subsidie gegeven is. Daar deze meestal aan de man 
gegeven is, blijft de vrouw achter zonder woning of middelen om deze te betrek-
ken. Zeker vrouwen die hun partner verlaten omdat ze mishandeld zijn, worden 
hiervan het slachtoffer. Daar in de meeste gevallen vrouwen in opvanghuizen 
terechtkomen buiten hun eigen woonplaats, wordt de aanvraag van een bijstands-
uitkering extra bemoeilijkt. Doorstromen naar een reguliere woning is moeilijk 
door de geschetste problemen met huursubsidie en huisvestigingsvergunning. 
Rond de gezondheidszorg melden de evaluatiestudies dat vrouwen zonder ver-
blijfsvergunning door angst en onwetendheid over wat wel en wat niet mag, 
rechten die ze hebben niet benutten. Zo wordt er uit vrees voor het vestigen van de 
aandacht op het onrechtmatig verblijf soms geen aangifte gedaan van geboorte. 
Vrouwen doen niet mee aan preventief onderzoek naar borst- en baarmoederhals-
kanker. Deze onwetendheid bestaat niet alleen bij de vrouwen zelf, maar de indruk 
bestaat dat ook hulpverleners niet altijd weten wat wel en wat niet mag. 

De in deze evaluaties geschetste problemen worden bevestigd in de gesprekken die 
wij voerden met hulpverleners uit de vrouwenopvang. We laten er hier een aan het 
woord om een indruk te geven van de problematiek waar zij mee geconfronteerd 
worden: "Vrouwen die bij ons binnen komen hebben te maken gehad met (seksueel) 
geweld maar kennen daarbij ook andere problemen. Er zijn veel psych iatrische en 
verslavingsproblemen bij. 90 Procent van de vrouwen die bij ons aankloppen heeft 
schulden die bijna altijd door de man veroorzaakt zijn. De meeste vrouwen zijn 
zwaar getraumatiseerd. Ze zijn bang voor hun man, die hen mishandeld heeft en 
vaak zonder hun medeweten de Vreemdelingendienst gemeld heeft dat zij vertrok-
ken zijn en niet meer in Nederland verblUven. Hun status is hen dus afgenomen en 
naast hun angst voor hun man komt dan die voor de buitenwereld. Hier blUven kan 
niet meer, teruggaan lijkt ook onmogelijk. Soms zijn vrouwen zo wanhopig dat wij 
een contract met ze moeten aangaan waarin we vastleggen dat zij hier geen 
zelfmoord zullen plegen In een dergelijke situatie zouden wij primair aan hulpver-
!ening moeten doen. In plaats daarvan moeten we ons verdie pen in de manier 
waarop wij geld voor primaire levensbehoefte voor elkaar kunnen krijgen en ons 
moeten verdie pen mogelijkheden voor verblijfsvergunning". 

Naast de emotionele belasting vormt de administratie rompslomp ook een te 
tijdrovende aangelegenheid. Voor de invoering van de Koppelingswet konden de 
vrouwenopvanghuizen de vrouwen eenvoudig opnemen en daar kreeg men een 

70 Leven zonder vangnet. De gevolgen van Koppelingswet voor vrouwen en meisjes', Den Haag, E-qualiity, 

januari 2000. 
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financiele vergoeding voor. Nu is dat niet meer zo: als de vrouw geen recht blijkt te 
hebben op een uitkering dan is er ook geen geld voor de opvang. 

De basis voor de hierboven beschreven problemen is gelegen in de Vreemdelin-
genwet. Doordat vergunningverlening op zich laat wachten, heeft de Koppelings-
wet consequenties. 

3.5.4 Activiteiten van maatschappelijke organisaties 

De hulp en ondersteuning die wordt geboden door maatschappelijke organisaties 
is divers en omvangrijk en omvat in feite alle aspecten van het leven en varieert 
van het geven van informatie en advies, doorverwijzing, juridische ondersteuning 
tot medische zorg, verlenen van onderdak, taalonderwijs en financiele steun. 
Daarnaast vervullen al deze organisaties een belangrijke monitoringfunctie richting 
het lokale en het landelijke bestuur. 
We hebben met sleutelfiguren uit deze organisaties in de steden Amsterdam, Den 
Haag en Tilburg gesproken. Ook in de rest van het land hebben we gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die hulp bieden aan vreemdelin-
gen ongeacht de verblijfsstatus die zij hebben. Het gaat daarbij om hier onrecht-
matig verblijvenden, maar ook over asielzoekers, statushouders en anderen. 
Daarnaast is er een schriftelijke enquete gehouden onder deze maatschappelijke 
organisaties. Daartoe zijn er 269 vragenlijsten verstuurd, waarop een respons is 
gekomen van 105. 71  

In het navolgende wordt een deel van de uitkomsten van de enquete beschreven, in 
combinatie met gegevens uit interviews met hulpverleners. Over de vraag of er 
voor de overheid of voor maatschappelijke organisaties een taak is weggelegd om 
deze vreemdelingen te verzorgen blijkt verschillend gedacht te worden, zoals uit 
onderstaande tabel blijkt. Wel is er een meerderheid voor financiering van instel-
lingen die hulp geven aan niet rechtmatig hier verblijvenden. 

71  Voor een uitvoerige verantwoording ale bldagenrapport. 
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Tab& 3.5 Verzorging van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning: reacties op 
stellingen 

Stellingen over de volgende situatie: 
Vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een vergunning om in 
Nederland te blijven, blijven in de praktijk toch vaak. Deze vreemdelingen 
worden vaak opgevangen door hulpverleningsinstellingen, kerken of door 
familie, vrienden of landgenoten. 
( N = 102) 

0 

Hc 
cu 

7-0 

cn 

cn— c 

c 

1. lk vind dat de overheid de taak heeft om vreemdelingen die zonder 
geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven, te verzorgen (N=99) 

1 	36 	19 	31 	12 	1 

2. lk vind dat liefdadigheidsinstellingen de taak hebben om vreemdelingen 	6 	31 	21 	32 	9 
die zonder geldige verblijfsstatus in Nederland verblUven, te verzorgen 
(N=99) 

3. lk vind dat instellingen die hulp verlenen aan vreemdelingen die zonder 	1 	15 	17 	42 	22 	3 
geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven, daarvoor subsidie 
moeten ontvanclen van de overheid (N=99)  

Van de ondervraagden vindt 64 procent dat de hulp die maatschappelijke organisa-
ties geven, door de overheid gesubsidieerd moet worden. Kijkend naar de reacties 
op de overige enquetevragen dan blijkt dat sinds de invoering van de Koppelings-
wet het aantal mensen dat een beroep doet op de organisaties volgens 64 procent 
is toegenomen; dat 63 procent een verschuiving constateert in de aard van de 
problemen die mensen hebben en dat 74 procent van mening is dat deze verschui-
ving problematisch is voor de organisatie. In de toelichtingen hierop werd onder-
meer gesteld dat er "meestal sprake is van meervoudige problematiek dikwifis 
gepaard gaande met psychiatrische- en financielezorgen". Ook wordt zeker door de 
dak- en thuisloze zorg gesteld dat er door de Koppelingswet "een verdringing heeft 
plaatsgevonden van onze normale clienten. We kunnen maar een beperkt mensen 
he/pen en meer en meer bevinden zich daaronder uitgeprocedeerde asielzoekers". En 
een ander vertelt: "Illegalen komen steeds meer op straat terecht, blijken nauwelijks 
in staat te zijn zelf aan eten te komen en doen steeds vaker een beroep op de . 
eettafels in de stad". Ook wordt gesteld dat de problematiek een sterke emotionele 
belasting betekent voor de hulpverleners zelf. Deze dienen daarvoor extra onder-
steund en begeleid te worden. Overigens stelt slechts 10 procent van de respon-
denten te verwachten dat zij de huidige activiteiten niet zal kunnen volhouden. 

Bijna alle respondenten, namelijk 95 procent, vinden dat ook mensen zonder een 
geldige verblijfsvergunning recht hebben op medische zorg wanneer ze ziek zijn. 
Velen noemen daarbij expliciet psychische hulp als gevolg van stress en onzeker-
heid rond verblijfsstatus; en preventieve zorg aan kinderen die in het gedrang 
dreigt te komen. Overigens sluit de Koppelingswet mensen niet uit van medische 
zorg; maar van de verzekering tegen de kosten die met deze zorg zijn gemoeid. 
Meer dan 80 procent is van mening dat minderjarigen recht hebben op onderwijs. 
Voor toekenning van kinderbijslag en huursubsidie is eveneens een krappe 
meerderheid te vinden onder de hulpverlenende instanties. 
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3.6 Draagvlak voor de Koppelingswet nader beschouwd 

De uitgevoerde surveys ander uitvoerders, maatschappelijke organisaties en 
wethouders, maken een nadere analyse van de resultaten mogelijk. Hoewel de 
vraagstelling van de surveys am inhoudelijke redenen niet steeds dezelfde is 
geweest, is het op een beperkt aantal items mogelijk am vergelijkingen in draag-
vlak tussen groepen te maken. Deze presenteren we hierna, waarbij we oak 
gegevens uit interviews met vertegenwoordigers van de verschillende groepen 
gebruiken. Bij de weergave van de vergelijkingen, dient in het achterhoofd te 
warden gehouden dat het soms gaat am vergelijkingen tussen leken' en 'professi-
onals': burgers hebben in de regel in het dagelijkse leven niet of nauwelijks met de 
behandelde problematiek te malcen, de andere respondentgroepen wel. De uitkom-
sten moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden bezien. 

Gebruik van voorzieningen door bier onrechtmatig verbluvenden 

Aan een deel van de respondentgroepen is uitgebreid gevraagd hoe zij oordelen 
over het gebruik van voorzieningen door hier onrechtmatig verblijvenden, name-
lijk burgers en maatschappelijke instellingen. De bevindingen staan in de onder-
staande tabel weergegeven. 
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Stelling 	 Respondentgroep 	 % (zeer) 	% 	% (zeer) 
oneens 	neutraal 	eens 

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergun- 	Burgers (N=501) 	 76 	6 	18 
fling recht hebben op een sociale uitkering 	Maatschappelijke organisa- 	48 	14 	32 

ties (N=97) 

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfs- 	Burgers (N=502) 	 81 	3 	15 
vergunning recht hebben op kinderbijslag 	Maatschappelijke organisa- 	52 	12 	32 

ties (N=98) 

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergun- 	Burgers (N=498) 	 12 	8 	80 
fling recht hebben op medische zorg als ze ziek 	Maatschappelijke organisa- 	1 	2 	93 
zijn 	 ties (N=98) 

, 	  
lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfs- 	Burgers (N=501) 	 20 	8 	73 
vergunning recht hebben op preventieve gezond- 	Maatschappelijke organisa- 	3 	4 	• 91 
heidszorg (zoals bezoek aan consultatiebureau en 	ties (N=98) 
aan verloskundigen) 

lk vind dat mensen zonder een geldige verblijfs- 	Burgers (N=498) 	 48 	10 	42 . 	  
vergunning het recht hebben om een ziekenfonds- 	Maatschappelijke organisa- 	19 	5 	61 
verzekering af te sluiten ties (N=98) 

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergun- 	Burgers (N=502) 	 84 	5 	11 
fling recht hebben op huursubsidie 	 Maatschappelijke organisa- 	53 	22 	18 

ties (N=94) 

lk vind dat volwassenen zonder geldige verblijfs- 	Burgers (N=501) 	 56 	7 	37 
vergunning recht hebben op onderwijs 	 Maatschappelijke organisa- 	41 	13 	43 

ties (N=97) 

lk vind dat minderjarigen zonder geldige verblijfs- 	Burgers (N=502) 	 64 	5 	31 
vergunning recht hebben op onderwijs 	 Maatschappelijke organisa- 	9 	6 	82 

ties (N=99) 

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergun- 	Burgers (N=502) 	 55 	11 	35 
fling recht hebben op werk 	 Maatschappelijke organisa- 	43 	12 	41 

ties (N=99) 

lk vind dat mensen zonder geldige verblijfsvergun- 	Burgers (N=499) 	 65 	11 	25 
fling recht hebben op een woning 	 Maatschappelijke organisa- 	34 	18 	42 

ties (N=99) 
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Tabel 3.6 Cebruik van voorzieningen door hier onrechtmatig verblijvende vreemde-
lingen: vergelijking van reacties op stellingen 

Wat uit deze vergelijking opvalt is dat burgers voor wat betreft het type voorzie-
ningen, waarvan de betreffende vreemdelingen wel of niet gebruik zouden mogen 
maken in hoge mate op de lijn zitten, zoals bedoeld door de wetgever. Bijvoor-
beeld: de meeste burgers vinden dat zij geen aanspraak mogen maken op een 
sociale uitkering maar wel van preventieve gezondheidszorg. Voor maatschappelij-
ke organisaties, die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met deze groep 
vreemdelingen, geldt dat veel minder. Zij zijn, in tegenstelling tot hetgeen de wet 
aangeeft, deels ook van mening dat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus 
ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op bijvoorbeeld een sociale uitkering 
(32 procent) of werk (41 procent). Burgers maken een opvallende uitzondering: de 
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Stelling 	 Respondentgroep 	 %(zeer) mee 	% 	%(zeer) mee 

oneens 	neutraal 	eens 

lk vind dat overheidsinstel- 	Medewerkers CSD (N=139) 	 29 	 12 	52 
lingen illegalen moeten 	Medewerkers vreemdelingen- 	10 	 8 	80 
aangeven bij de vreemde- 

dienst (N=90) 
lingendienst 

Burgers (N=499) 	 14 	 9 	78 

Maatschappelijke organisaties 	57 	 1 5 	20 
(N=98) 

lk vind dat de overheid 	Medewerkers GSD (N=I40) 	 4 	 6 	87 
moeite moet doen om 	Medewerkers vreemdelingen- 	3 	 7 	89 
mensen zonder een geldige 	dienst (N=90) 
verblijfsvergunning terug te 	  
laten keren naar het land 	Burgers (N=501) 	 6 	 6 	88  
waar ze vandaan komen 	Maatschappelijke organisaties 	1 1 	 13 	72 

(N=96) 
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meerderheid vindt niet dat minderjarigen zonder verblijfsvergunning recht hebben 
op onderwijs. 

Aangifte en uitzetting 

Aan de verschillende groepen is gevraagd naar de opvatting over het doen van 
aangifte bij de Vreemdelingendienst door overheidsinstellingen van illegalen en 
het daarmee verband houdende uitzettingsbeleid. De uitkomsten staan hieronder 
weergegeven. 

Tabel 3.7 Wenselijkheid van meldingsplicht voor overheidsinstanties: vergelijking 
van reacties op stellingen 

Overheidsinstanties moeten aangifte doen bij de Vreemdelingendienst, dat vindt 
de helft van de medewerkers van GSD-en en het overgrote deel van de medewer-
kers van Vreemdelingendiensten, als ook ruim driekwart van de burgers. Ook 
geinterviewde UVI-medewerkers zijn het in de regel (zeer) eens met de stelling (9 
van de 10 respondenten). Anders ligt het oordeel bij medewerkers van maatschap-
pelijke organisaties. Ook 11 van de 16 geinterviewde medewerkers van onderwijs-
instellingen zijn het (zeer) oneens met de gepresenteerde stelling. Van deze beide 
groepen vindt een ruime meerderheid dat overheidsinstellingen dat niet zouden 
moeten doen. Over het terugkeerbeleid is de overeenstemming veel groter. Alle 
groepen zijn in ruime meerderheid de mening toegedaan dat de overheid moeite 
moet doen om mensen zonder een geldige verblijfvergunning terug te laten keren 
naar het land waar zij vandaan komen. Onder burgers, medewerkers van GSD-en en 
de Vreemdelingendienst bedraagt de steun hiervoor meer dan 85 procent, onder 
maatschappelijke organisaties ruim 70%. Ook de geinterviewde medewerkers van 
UVI's en onderwijsinstellingen zijn in meerderheid deze mening toegedaan. 
Op basis van deze reacties kan worden geconstateerd dat er enig draagvlak bestaat 
voor een meldingsplicht en een groot draagvlak voor een stringenter terugkeerbe-
leid. 
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Stelling 	 Respondentgroep 	 % (zeer) 	% 	% (zeer) 

mee 	neutraal 	mee 

oneens 	 eens 
_ 	 

De overheid heeft de taak om vreemdelingen die 	Medewerkers GSD (N=138) 	71 	14 	15 _ 	 
zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland 	Medewerkers vreemdelin- 	93 	3 	3 
verblijven, te verzorgen 	 gendienst (N=88) 

Burgers (N=500) 	 69 	11 	20 

Maatschappelijke organisa- 	36 	19 	43 
ties (N=99) 

Liefdadigheidsinstellingen hebben de taak om 	Medewerkers GSD (N=138) 	51 	32 	14 
vreemdelingen die zonder geldige verblijfsstatus in 

	 _ 
Medewerkers vreemdelin- 	75 	17 	5 

Nederland verblijven, te verzorgen 	 gendienst (N=88) 

Burgers (N=501) 	 57 	14 	29 

Maatschappelijke organisa- 	36 	21 	41 
ties (N=99) 

Instellingen die hulp verlenen aan vreemdelingen 	Medewerkers GSD (N=138) 	68 	17 	16 
die zonder geldige verblijfsstatus in Nederland 	Medewerkers vreemdelin- 	85 	9 	3 
verblijven, moeten daarvoor subsidie ontvangen 	gendienst (N=88) 
van de overheid 

Burgers (N=501) 	 71 	8 	21 

Maatschappelijke organisa- 	16 	17 	63 
ties (N=99) 
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Zorg voor hier onrechtmatig verbhjvende vreemdelingen 
Ook is onderzocht hoe de diverse groeperingen staan ten opzichte van de zorgta-
ken van de overheid betreffende hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. In 
de onderstaande tabel zijn de bevindingen weergegeven. 

Tabel 3.8 Verzorging van vreemdelingen zonder verblijfsvergun ning: vergelijking 
van reacties op stellingen 

Op de algemene vraag of de overheid een zorgtaak heeft voor vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsvergunning is het merendeel van de ondervraagden van 
mening dat de overheid die taak niet heeft. 71 procent van de medewerkers van 
GSD-en, 93 procent van de medewerkers van de Vreemdelingendienst en 69% van 
de burgers is het (zeer) oneens met deze stelling. Ook de genterviewde medewer-
kers van UVI's zijn in meerderheid deze mening toegedaan (6 van de 10 responden-
ten). Anders ligt dat bij medewerkers van maatschappelijke organisaties: 43 
procent is het met de stelling (zeer) eens. 

Gevraagd naar de taak die liefdadigheidsinstellingen in deze zouden hebben geeft 
een ongeveer vergelijkbaar beeld. Op maatschappelijke organisaties na, is het 
merendeel van de ondervraagde medewerkers van uitvoeringsorganisaties, als ook 
de burgers van mening, dat liefdadigheidsinstellingen die zorgtaak niet hebben. 
Door medewerkers van de Vreemdelingendienst wordt dit het meest ondersteund. 
Alleen medewerkers van maatschappelijke organisaties oordelen anders. 41 
procent stelt dat liefdadigheidsinstellingen deze taak wel hebben, terwijI 36 
procent dat niet vindt. Evenmin is men de mening toegedaan dat de overheid 
instellingen moet subsidieren die steun verlenen aan vreemdelingen zonder een 
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geldige verblijfsstatus. Oak op dit aspect laten de maatschappelijke organisaties 
een ander geluid horen: 63 procent van de medewerkers van deze instellingen is 
het (zeer) eens met de stellingen dat de overheid een dergelijke subsidie wel zou 
moeten verlenen. 

Overigens past hierbij de kanttekening dat uit het onderzoek naar voren komt dat 
in algemene termen gesteld mensen deze opstellingen steunen, maar dat deze 
steun wegvalt zodra het am individuele, bekende gevallen gaat. 

3.7 Samenvatting en conclusies 

Op basis van het onderzoek kan warden geconcludeerd dat er sprake is van een 

vrij breed draagvlak voor het principe van de Koppelingswet. Een ruime meerder-
heid van de geenqueteerde burgers, uitvoerders en wethouders is het eens met het 
beginsel dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus warden uitgesloten 
van overheidsvoorzieningen. Medewerkers van maatschappelijke organisaties zijn 
het in minderheid eens met dit beginsel. In het algemeen kan warden geconsta-
teerd dat dit draagvlak leidt tot een loyale uitvoering van de Koppelingswet. 
Ondanks het brede draagvlak voor het principe van de wet, bestaan er met name 
onder wethouders en maatschappelijke organisaties bezwaren tegen de maat-

schappeluke consequenties van de Koppelingswet. Hierbij wordt een relatie gelegd 

met falend terugkeerbeleid. Uitsluiting van voorzieningen betekent in de praktijk 
niet dat mensen ook inderdaad terug (kunnen) gaan. De vreemdelingen die onder 
het bereik van de Koppelingswet vallen, wonen, leven en werken nog steeds in de 
gemeenten: en "Mensen die hier verblijven kun je niet aan hun lot overlaten", is het 
algemene geluid. Door de Koppelingswet wordt in de ogen van vele bestuurders op 
lokaal niveau een probleem gecreeerd waar op dat niveau formeel geen oplossing 
voor mag worden geboden. Dit wordt als inconsequent ervaren. In de praktijk 
wordt op lokaal niveau - zowel door gemeenten als door maatschappelijke organi-
saties - ondersteuning geboden aan vreemdelingen in humanitair schrijnende 
situaties. Harde gegevens over aantallen zaken ontbreken. De indruk bestaat dat 
het probleem zich concentreert in de grate steden, waar het am aanzienlijke 
aantallen gaat. De humanitaire nood die kan volgen uit de combinatie van de 
Koppelingswet en een falend terugkeerbeleid, leidt tot een behoefte aan instrumen-
ten om verzachtende maatregelen te treffen. Ook uit de enquete onder de burgers 
kan afgeleid warden dat daarvoor maatschappelijke steun is. 
Ondanks het brede draagvlak voor het principe van de wet, worden bezwaren geuit 

tegen de uitsluiting van een aantal specifieke categorieen vreemdelingen. Respon-

denten geven aan dat zij het voor enkele categorieen vreemdelingen niet terecht 
vinden dat zij worden uitgesloten van voorzieningen ingevolge de Koppelingswet. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Dublin claimanten; vreemdelingen die voor de 
invoering van de Koppelingswet wel in aanmerking kwamen voor voorzieningen; 
uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet terugkunnen; afgewezen asielzoekers 
die opnieuw een aanvraag indienen; vrouwen met afhankelijke verblijfsstatus, die 
te laat een vergunning hebben aangevraagd of niet in aanmerking komen voor een 
zelfstandige verblijfsvergunning; vreemdelingen die - te laat - voortgezet verblijf 
aanvragen. Over een aantal vreemdelingen binnen deze groepen is er overigens 
onduidelijkheid of de Koppelingswet bier niet strijdig is met internationale 
verdragen. Er !open momenteel enkele hoger beroepsprocedures. 
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1151 4. Uitvoerbaarheid van de Koppelingswet 

4.1 	lnleiding 

De Koppelingswet is een complexe wet, met een nadere uitwerking in een groot 
aantal materiewetten. Op diverse beleidsterreinen diende de uitvoeringspraktijk 
daarop te worden aangepast. Eerder in dit rapport is een beschrijving gegeven van 
de activiteiten die de verschillende uitvoerende instanties in het kader van de wet 
formeel dienen uit te voeren, en op de activiteiten die zij feitelijk verrichten. In dit 
hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitvoerbaarheidsaspecten van de wet, met 
name op de werklast en extra inspanningen die de uitvoering van de wet met zich 
meebrengt. 

Allereerst wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitvoerbaarheid van de wet op 
het terrein van justitie, OCW, SZW en VROM. Vervolgens komen enkele juridische 
aspecten van de uitvoerbaarheid aan de orde. Het hoofdstuk sluit af met enkele 
samenvattende conclusies. 

4.2 Uitvoerbaarheid op het beleidsterrein van Justitie 

Om zicht te krijgen op de uitvoerbaarheid van de Koppelingswet op het terrein van 
Justitie zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van Vreemdelingen-
diensten in Amsterdam, Den Haag en Tilburg en is aanvullend een schriftelijk 
survey over de Koppelingswet uitgevoerd onder een grotere groep medewerkers 
van Vreemdelingendiensten (125 vragenlijsten, waarvan 92 ingevuld retour zijn . 
ontvangen; een respons van 74% derhalve). 

Uit de interviews blijkt dat in de periode kort na de invoering van de wet verschil-
lende instanties zich richtten tot de Vreemdelingendienst, zonder eerst het 
verblijfsdocument te controleren of de GBA te raadplegen. De werkdruk was 
aanvankelijk dan ook groot. Dit kwam ook naar voren uit de tussenevaluatie. 
Inmiddels voeren de uitvoerende instanties zelf de GBA-check ult. In veel gevallen 
hebben zij zelfs een autorisatie om de GBA direct te kunnen raadplegen. Zijn er 
naar aanleiding van de GBA-controle vragen of onduidelijkheden, dan nemen zij 
zelf of GBA-medewerkers contact op met de Vreemdelingendiensten. 

In de survey geeft een aanzienlijk deel van de medewerkers van de Vreemdelin-
gendiensten aan dat de uitvoering van de Koppelingswet op dit moment gepaard 
gaat met (veel) extra inspanningen/werklast (36%). Ongeveer een kwart (26%) is van 
mening dat de uitvoering van de Koppelingswet (zeer) weinig extra inspanningen 
vergt. De resterende 37 procent vindt dat de Koppelingswet niet veel, maar ook 
niet weinig extra werk met zich meebrengt. Als wordt gevraagd naar de extra 
inspanningen (zie onderstaande tabel), dan geeft 36,5 procent aan dat het vast-
stellen van de niet-geaccepteerde VAS-gegevens veel extra werk met zich  mee- 
brengt. 
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Tabel 4.1 Werklast bij Vreemdelingendiensten als gevolg van de Koppelingswet 

Kunt u aangeven in hoeverre de volgende activiteiten extra werk kosten? 

(N totaal=90) 

Verzoeken om additionele informatie te verstrekken (N=88) 

Het vaststellen van Rvb-aanspraken (N=84) 

Het vaststellen van uitstel op medische gronden (N=85) 

Het vaststellen van niet-geaccepteerde VAS-gegevens (N=85) 

4.3 Uitvoerbaarheid op het beleidsterrein van OCW 
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De werklast is bijzonder groot ten aanzien van de werkzaamheden rondom de Rva 
en de Rvb. Met betrekking tot de Rvb ontvangt bijvoorbeeld de Vreemdelingen-
dienst Amsterdam wekelijks 5 a 10 formulieren. Onduidelijkheden bij de uitvoe-
ring van deze regelingen liggen met name in de interpretatie van het begrip 'ex-
asielzoeker en de begrippen 'gezinsvormer' en 'gezinshereniger'. De Vreemdelin-
gendiensten geven aan dat Justitie wat dit betreft een steeds veranderend beleid 
voert, hetgeen zich uit in steeds nieuwe circulaires over de regeling. Voor Vreem-
delingendiensten is het moeilijk om vast te stellen welke vreemdelingen moeten 
worden aangemerkt als gezinshereniger, gezinsvormer of ex-ROA asielzoeker. 

Het COA, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regelingen, ervaart 
het als problematisch dat het zelf niet kan checken of de verstrekking ook recht-
matig is. Het COA meent dat de Rvb en de Rva een goede noodvoorziening bieden 
voor die groepen, die deze nodig hebben en vindt het goed dat uitvoering hiervan 
centraal is neergelegd. Gelet op de korte periode dat vreemdelingen zich in 
dergelijke omstandigheden bevinden, lijkt het ook niet raadzaam om een andere 
organisatie hiermee te belasten. Met name door de MVV-plicht is de doorlooptijd 
aanmerkelijk bekort. Overigens zijn slachtoffers en getuigenaangevers van vrou-
wenhandel vrijgesteld van het MVV-vereiste. 

Voor de rechtshulpverleners leidt de Koppelingswet tot een grotere werklast. Veel 
gaat daarbij in voorbereiding zitten, daadwerkelijke rechtszaken komen steeds 
minder voor. Het gaat daarbij met name om personen die veelal een verblijfstitel 
hebben gehad, maar deze om verschillende redenen hebben verloren. 

1 

Len beeld van de uitvoerbaar van de wet op het terrein van OCW is verkregen via 
interviews met basisscholen en scholengemeenschappen in Amsterdam en Tilburg. 
Verder is een telefonisch survey uitgevoerd onder 20 onderwijsinstellingen, 
waaronder 6 universiteiten (daarbij 3 grote universiteiten), 8 hogescholen (ver-
spreid in het land; met name gevestigd in de grotere gemeenten) en 6 ROC's 
(verspreid in het land; met name gevestigd in de middelgrote plaatsen). 
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De geinterviewde onderwijsinstellingen in de survey blijken in de praktijk moeite 
te hebben met de uitvoering van de Koppelingswet: het is moeilijk om vast te 
stellen of de verblijfstitel van een meerderjarige vreemdeling in orde is en toegang 
tot de instelling geeft. De onderwijsinstellingen beschikken namelijk, anders dan 
andere instanties die belast zijn met de uitvoering van de Koppelingswet, niet over 
een aansluiting op de GBA. Bovendien onderhouden de onderwijsinstellingen ten 
aanzien van de controle geen systematische relaties met de Vreemdelingendien-
sten. Er zijn dan ook onduidelijkheden over de wijze waarop de controle dient te 
worden uitgevoerd. Een respondent geeft bijvoorbeeld aan dat alleen de GBA uit 
Den Haag ook aangeeft wat de verblijfsstatus van de student is. Daarnaast gaat een 
universiteit er vanuit dat de Koppelingswet geen onderscheid maakt tussen 
burgers die wel en die niet uit de Europese Unie afkomstig zijn. Vanwege het vrije 
verkeer van personen en goederen zouden de EU-burgers hun verblijfsstatus niet 
aan hoeven te tonen, maar volgens de respondent moet dit in het kader van de 
Koppelingswet toch gebeuren. 

Drie van de zes bevraagde universiteiten geven aan dat uitvoering van de Koppe-
lingswet extra werklast tot gevolg heeft. Zo organiseert een universiteit, in nauwe 
samenwerking met de Vreemdelingendienst en de IND, avonden waarop studenten 
die met een MVV naar Nederland zijn gekomen zowel een verblijfsvergunning 
kunnen aanvragen als bij de universiteit worden ingeschreven. Volgens onze 
respondenten leiden dergelijke activiteiten, samen met de controleactiviteiten in 
het kader van de Koppelingswet, tot een toename van de werklast en derhalve tot 
extra kosten. Deze extra kosten varieren van minder dan 1000 gulden tot 0,1 fte op 
schaal 8 per maand. Twee van de zes bevraagde universiteiten geven aan dat de 
uitvoering van de Koppelingswet niet tot extra kosten heeft geleid. 

Ook de Hogescholen geven aan dat de uitvoering van de Koppelingswet een 
verzwaring van de werklast met zich heeft meegebracht. Behalve de controle 
activiteiten worden op een Hogeschool speciale contactavonden georganiseerd, 
waarop in samenwerking met de Vreemdelingendienst (die daar ook bij aanwezig 
is) de inschrijving van studenten geregeld kan worden. Twee respondenten 
schatten in dat deze toename van de werklast tienduizend tot dertigduizend 
gulden per jaar aan extra mankracht met zich meebrengt. 

Geen van de bevraagde 8 ROC's heeft aangegeven dat de uitvoering van de Koppe-
lingswet tot extra werklast heeft geleid. Het uitvoeren van de Koppelingswet wordt 
door de medewerkers van deze ROC's gezien als behorend tot de normale werk-
zaamheden. De extra kosten zouden hooguit kunnen liggen in het kopieren van de 
verblijfsdocumenten. 

4.4 Uitvoerbaarheid op het beleidsterrein van SZW 

Om zicht te krijgen op de uitvoerbaarheid van de Koppelingswet op het terrein van 
SZW zijn diepte-interviews gehouden bij GSD-en (van Amsterdam, Den Haag en 
Tilburg) en UVI's (Cadans, Gak en GUO, SVB). Ook heeft een gesprekkenronde 
plaatsgevonden onder 41 wethouders. Daarnaast is een schriftelijke enquete 
uitgezet onder medewerkers van de GSD-en van 66 gemeenten, die deel uitmaken 
van het zogeheten GSD-panel. Verder zijn telefonische gesprekken gevoerd met 
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medewerkers van regionale vestigingen van GAK, GUO, SFB, Cadans en USZO/ABP. 
Tot slot is eenmaal gesproken met de SVB, gevolgd door vier korte telefonische 
interviews afgenomen met vertegenwoordigers van regionale vestigingen van de 
SVB. 

De technische invoering van de Koppelingswet blijkt volgens de wethouders vrij 
probleemloos te zijn verlopen. Het merendeel van de respondenten vond dat men 
tijdig en adequaat is geinformeerd. Over de kwaliteit was iedereen tevreden, al 
vond een kleine minderheid dat de informatie vooral te laat kwam. De GSD-en bij 
de grotere gemeenten vinden dat veel extra werk voorkomen had kunnen worden 
als adequate landelijke voorbereiding had plaatsgevonden. Na enige gewenning, 
want de Koppelingswet wordt als een ingewikkelde wet ervaren, geldt ook voor de 
uitvoering van de wet dat er weinig problemen zijn. "De koppeling van bestanden is 

probleemloos verlopen", is een veel gehoorde reactie die we van de wethouders 
terug hebben gekregen. De Koppelingswet heeft dan oak niet tot een chaos in de 
uitvoering geleid, wat sommigen ten tijde van de wet behandeling vreesden. 55 
procent van de ondervraagde wethouders is het dan ook niet eens met die stelling; 
8 procent is het (zeer) eens. Er doen zich hier geen significante verschillen voor 
tussen grote en kleine gemeenten. 

Volgens de wethouders is de werklast voor de gemeenten nauwelijks toegenomen. 
Het leidde in een aantal gevallen oak tot een welkome opschoning van de verschil-
lende bestanden. Na deze aanloopperiode levert de wet nauwelijks extra werk op. 
Een conclusie die vooral ook getrokken kan warden omdat het in het merendeel 
van de Nederlandse gemeenten am een zeer beperkt aantal gevallen gaat. In wat 
grotere gemeente ligt het anders, maar nog steeds niet problematisch. Zo stelt een 
wethouder uit een middelgrote gemeente: "De Koppelingswet !evert wat meer werk 

op, maar niet veel, slechts een paar uur per week extra". 

Een groat aantal GSD-medewerkers deelt over het algemeen bovenstaande mening. 
Bijna de helft (46%) van de bevraagde GSD-medewerkers schat in dat de uitvoering 
van de Koppelingswet gepaard gaat met (zeer) weinig extra inspanningen. Een 
minderheid van 9 procent is van mening dat de uitvoering van de Koppelingswet 
(zeer) veel extra inspanningen met zich brengt, 37 procent vindt dat de uitvoering 
van de Koppelingswet niet veel, maar oak niet weinig extra inspanningen vergt. De 
meningen verschillen als wordt gevraagd naar de extra inspanningen ten aanzien 
van de specifieke activiteiten. Er wordt aangegeven dat de reguliere controleactivi-
teiten (controleren van verblijfsdocumenten en checken van gegevens) brengen 
geen extra werk met zich mee. Met name hei geven van uitleg indien een client niet 
langer het recht heeft op een voorziening, en het achterhalen van additionele 
informatie bij de Vreemdelingendienst, brengt volgens de respondenten extra werk 
met zich mee. In onderstaande tabel zijn de resultaten schematisch weergegeven. 
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Tabel 4.2 Werklast bij GSD als gevolg van de Koppelingswet 

Kunt u aangeven in hoeverre de voigende activiteiten extra werk 

kosten? (N=140) 

Het controleren van verblijfsdocumenten (N=139) 

Het checken van gegevens in de GBA (N=139) 

Het achterhalen van additioneie informatie bij de Vreemdelingendienst 

(N=138) 

Het geven van uitieg/toelichting indien een client niet ianger recht heeft 

op een voorziening (N=137)  

Tabel 4.3 Projectkosten invoering Koppelingswet 72  

72 
Trendrapportage Handhaving 2000, LISV. 
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In technische zin treden er vooral problemen op rond de toepassing van 'code 18'. 
Deze code geeft aan dat de vreemdeling in procedure is. De te algemene formule-
ring van de code maakt dat er weinig exacte informatie is over wat de vreemdeling 
wel en wat hij niet mag; een problematiek die bij de tussenevaluatie reeds naar 
voren kwam en waar met de invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet aandacht 
aangeschonken zal worden. Overigens bestaat de indruk dat er tussen Gemeente-
lijke Sociale Diensten verschillen in de uitvoering bestaan. Bijna een kwart (22%) 
van de geenqueteerde GSD-medewerkers heeft de indruk dat er (zeer) grote 
verschillen bestaan tussen gemeenten in de wijze waarop de Koppelingswet wordt 
uitgevoerd. Bijna de helft (46%) geeft aan hier geen zicht op te hebben en 16 
procent verwacht dat de verschillen (zeer) klein zijn. 

In tegenstelling tot de medewerkers van de GSD stellen de UVI's dat de uitvoering 
van de Koppelingswet zeer complex is en veel tijd kost, terwijI de opbrengsten 
minimaal zijn. Voor de uitvoering van de screening van de bestaande bestanden 
per 1 juli 1998 (de basis screening) hebben de UVI's projectbegrotingen en - 
verantwoordingen ingediend bij het LISV. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 
het GAK en Cadans de screening nog niet helemaal afgerond hebben. 
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Inmiddels is door de UVI's de overgrote meerderheid aan dossiers gecontroleerd. 
Een deel van de dossiers staat echter al lange tijd open. Als belangrijkste reden 
hiervoor wordt genoemd dat in bepaalde branches (detailhandel, schoonmaak, 
agrarische sector) het personeelsverloop hoog is, zodat het moeilijk is om de juiste 
gegevens over de betreffende werknemers te achterhalen. De indruk bestaat 
evenwel ook dat een aantal regiokantoren van de UVI's geringe prioriteit toekennen 
aan de controles die nog moeten worden uitgevoerd in het kader van de Koppe-
lingswet. 

4.5 Uitvoerbaarheid op het beleidsterrein van VW5 

Een beeld van de uitvoerbaarheid van de Koppelingswet op het terrein van Volks-
gezondheid is verkregen via diepte-interviews bij GGD-en (in Amsterdam, Den Haag 
en Tilburg), bij drie ziekenhuizen, bij drie zorgverzekeraars en bij het College van 
Zorgverzekeringen. De uitvoerbaarheid bij de uitsluiting van financiering van zorg 
is alleen bij verzekeraars van toepassing. Zorgverleners hebben te maken met de 
gevolgen hiervan: alleen de gevolgen van de verzekeringsstatus speelt daarbij een 
rol. 

Zorgverzekeraars 
Uit de gesprekken met verzekeraars en het Cvz komt naar voren dat de uitvoering 
van de Koppelingswet rondom het aanvragen van een ziektekostenverzekering in 
principe weinig problemen met zich meebrengt. De controle op de verblijfsstatus 
is opgenomen in de procedures voor de behandeling van aanvragen. De 'kinder- 
ziekten' lijken grotendeels overwonnen, waardoor het proces efficienter is, minder 
weerstand oproept bij de uitvoerders, minder tijd kost en de kans op fouten 
verkleint. Door de consistente controle van de verblijfsstatus wordt het aantal ten 
onrechte ziekenfondsverzekerden tot een minimum beperkt. Een automatische 
GBA-aansluiting zou de controle op verblijfsstatus aanzienlijk vergemakkelijken en 
de werklast die ermee gepaard gaat verminderen. De kosten zijn echter, met name 
bij kleinere verzekeraars, relatief hoog waardoor niet alle verzekeraars kiezen voor 
een GBA-aansluiting. 

Zorgverleners 
Er is verschil tussen de zorgverleners in de werklast bij het verlenen van zorg aan 
hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Zorgverleners die veel onverzeker-
den onder hun clienten hebben, krijgen die omdat ze de reputatie hebben dat ze 
deze mensen ook helpen. Dat geldt voor de organisaties die zich speciaal richten 
op de zorg voor hier onrechtmatig verblijvenden, maar ook voor sommige prive-
praktijken; afhankelijk van de (geografische) ligging en de reputatie binnen 
netwerken van hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en (leken)verwijzers. 
Hoewel ongeveer de helft van deze hulpverleners aangeeft problemen te ervaren of 
te verwachten in de vorm van toenemende hulpvragen, en daaruit voortvloeiende 
tijd- en financiele problemen, gaat het op het ogenblik nog net. n  

73 
De Amsterdamse Hulsartsen Vereniging betreun het verdwijnen van De Witte Jas en zegt dat de sluiting 

ertoe leldt dat de hoge werkdruk van de leden nog zal toenemen (NRC, 20 februari 2001). 
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Ook hier is het financieel aspect een kernprobleem voor de uitvoering. Het hangt 
dermate sterk samen met de uitvoeringsproblematiek zoals deze in bredere zin 
wordt gesignaleerd, dat het niet helemaal onbesproken kan blijven. In ziekenhui-
zen komt het voor dat mensen komen in de hoop (of veronderstelling, of gok) om 
gratis geholpen te worden. Wanneer dat (bij de administratieve intake) niet blijkt te 
kunnen, lopen deze personen soms weg om niet meer terug te komen, zo blijkt uit 
interviews. Voor instellingen, die vaak met deze problematiek worden geconfron-
teerd, vloeit er veel werk voort om via omwegen toch financieel-administratieve 
mogelijkheden te vinden om hulp te geven die zij als noodzakelijk ervaren. 
Uiteraard komt het ook voor dat de gegevens op een pasje bij controle niet blijken 
te deugen - daarbij is niet altijd duidelijk waar de fout of het misverstand zit. 74  

De controles van verzekeringsstatus en de actie die het ziekenhuis daarop vervol-
gens neemt om betaald te worden, houden verband met het aantal onverzekerden 
dat het ziekenhuis bezoekt. Naarmate de onverzekerdenproblematiek in een 
ziekenhuis omvangrijker is, is het ziekenhuis mogelijk ook meer bekend in 
verwijzingscircuits als een goede plek om heen te gaan en geholpen te worden. 
Zonder stringente pogingen toch betaling te krijgen, loopt een dergelijk ziekenhuis 
het risico van een sterk aanzuigende werking. Hetzelfde kan mutatis mutandis 
gezegd worden van medisch specialisten - vrijgevestigd of niet. 

Bovengenoemde knelpunten in de uitvoering van de zorg leiden volgens geinter-
viewden in de praktijk tot een aanzienlijke werklast, die niet onder de termen voor 
vergoeding vallen. Het gaat met name om de tijd die veel hulpverleners - en met 
name maatschappelijk werk - bezig zijn met dit type opname- en ontslagproblema-
tiek, of met - hoewel geen taak voor ziekenhuizen - het proberen om voor sommi-
gen alsnog een (voorlopige) verblijfsstatus op humanitaire gronden te creeren. Het 
gaat hier volgens de bevraagde vertegenwoordigers van het AMC niet om een 
tijdsbesteding van enige uren per week, maar om meerdere Fte's. 

4.6 Uitvoerbaarheid op het beleidsterrein van VROM 

De uitvoerbaarheid op het terrein van VROM is onderzocht via diepte-interviews bij 
gemeenten, woningcorporaties (in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) en parti-
culiere verhuurders (in Den Haag en Tilburg). Deze gesprekken zijn aangevuld met 
een beperkt aantal uitgebreide telefonische interviews met woningbouwcorpora-
ties. 

Controle van de verblijfstitel is bij gemeenten, woningbouwcorporaties en gere-
nommeerde particuliere verhuurders onderdeel geworden van de standaardproce-
dures. De geinterviewden hebben echter twijfels bij de kwaliteit van de uitvoering 
van de controleprocedures. Enerzijds lijken er verschillen te bestaan in de intensi-
teit waarmee gecontroleerd wordt; bij aanvragen voor huursubsidie is deze strikter 
dan bij aanvragen voor een huisvestingsvergunning. Anderzijds bestaat het 

74 
Volgens onze zegslieden in het ziekenhuis is het moeilijk om een ander pasje dan het eigen pasje te 

gebruiken. Er worden namelijk veel bijzonderheden gecheckt. Uiteraard is niet te verifieren hoe vaak het 

iemand lukt om met andermans pasje in het ziekenhuis te worden behandeld. 
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vermoeden dat er onder de particuliere verhuurders een groep is die het niet zo 
nauw neemt en waarop de overheid weinig zicht en grip heeft. 

Uitvoerders maken een afweging tussen de tijd en inzet die een strikte controle 
vraagt en de opbrengst. Volgens de geInterviewden zijn er verschillen in de wijze 
waarop verhuurders omgaan met schrijnende gevallen. Sommige verhuurders zijn 
kennelijk erg zakelijk uit geldelijke overwegingen of omdat er veel schrijnende 
gevallen zijn, anderen vinden dat zij ook een maatschappelijke functie hebben en 
maken daarom soms (tijdelijke) uitzonderingen. 

Uit de interviews blijkt dat de werklast die gepaard gaat met de uitvoering van de 
Koppelingswet in het begin groot was, maar is inmiddels sterk is gedaald. De tijd 
die de controle vraagt wordt niet als een probleem gezien door de uitvoerende 
instanties. Ook voor de andere praktische problemen waar uitvoerders bij de 
invoering tegenaan liepen, heeft men ofwel een oplossing gevonden of ze bestaan 
niet meer. De opschoning van de afgelopen twee jaar van de GBA en het VAS en de 
onderlinge synchronisatie ervan, heeft sterk bijgedragen aan het vergroten van de 
snelheid van de controleprocedure van een geldige verblijfstitel. Overigens zou 
een directe toegang tot de GBA de controleprocedure vergemakkelijken. 

4.7 Juridische aspecten van de uitvoerbaarheid van de wet 

Sinds de inwerkingtreding van de Koppelingswet is er sprake van een zeer levendi-
ge rechtspraktijk, die directe gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk. Tot 
februari 2001 zijn ongeveer 80 rechterlijke uitspraken bekend geworden, hetzij via 
de jurisprudentiebladen, hetzij door plaatsing in jurisprudentiedatabanken. Deze 
uitspraken zijn in het kader van dit onderzoek nader bestudeerd. Daarnaast is 
gesproken met 15 rechtshulpverleners en advocaten die in hun praktijk in meerde-
re en mindere mate met de toepassing van de Koppelingswet te maken hebben. 
Enkele daarvan hebben zich op dit gebied gespecialiseerd en publiceren over dit 
onderwerp. In het onderzoek is niet gesproken met individuele rechters over de 
problematiek van de Koppelingswet, omdat de rechterlijke uitspraken tot op heden 
aan de ene kant zeer duidelijk zijn, maar aan de andere kant sterk uiteenlopen. Van 
een aantal principiele zaken lopen nog beroepen waarover de Hoge Raad en de 
Centrale Raad van Beroep zich nog zullen moeten uitspreken. Het draagt daarom 
niet bij aan een heldere evaluatie van de Koppelingswet als thans rechters zich 
zouden uitspreken over zaken die nog 'sub judice' zijn. 

De (gepubliceerde) rechtspraak en de cases uit de rechtspraktijk geven een redelijk 
inzicht in de trends die zich aftekenen. Trends, omdat definitieve inzichten 
ontbreken bij het uitblijven van finale beslissingen door de hoogste rechters. 
Hierna zal een schets worden gegeven van de trends die in de rechtspraak en 
rechtspraktijk waarneembaar zijn. 75  

75 
Een gedocumenteerde bespreking van rechtspraak en rechtspraktlik Is opgenomen In het bUlagenrapport. 
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4.7.1 Rechtspraak 

Civielrechtehjke procedure; kort Geding tegen de Staat 
Dit betreft een procedure in kort geding aangespannen door een vreemdeling (de 
heer Akbaba) en 4 belangenorganisaties waarin wordt verzocht de Staat te bevelen 
de uitvoeringsorganisaties die de Abw uitvoeren te berichten dat vreemdelingen 
die in afwachting zijn van een aanvraag om toelating en die rechtmatig in Neder-
land verblijven gelijk gesteld moeten worden met Nederlanders. Het belangrijkste 
argument van Akbaba c.s. is strijdigheid van de desbetreffende bepalingen in de 
Abw met het Europese Verdrag betreffende Sociale en Medische Bijstand (EVSMB). 
Op grond van dit verdrag, dat volgens eisers rechtstreekse werking heeft, kan 
volgens eisers aanspraak gemaakt worden op bijstand indien iemand rechtmatig 
verblijft in een van de bij het verdrag betrokken landen. 
De President volgt eisers in hun beroep op het EVSMB en kent de vordering toe. 
Uitsluiting van bijstandsverlening van vreemdelingen die in afwachting zijn van 
een onherroepelijke beslissing op een aanvraag om toelating en die op grond van 
artikel lb, aanhef en onder 3, Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblij-
ven is naar het oordeel van de rechter onmiskenbaar strijdig met het EVSMB. Dit 
verdrag heeft volgens de rechter rechtstreekse werking. De bewoordingen van 
artikel 11 EVSMB laten zich niet anders uitleggen dan dat een verblijfsvergunning 
niet per se wordt vereist en dat het voorhanden hebben van een ander van het 
bevoegd gezag afkomstig document waaruit blijkt dat uitzetting achterwege dient 
te blijven al voldoende is. 
De President oordeelt verder dat er geen sprake is van strijdigheid met artikel 26 
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). 
Weliswaar verbiedt dit artikel discriminatie van welke aard dan ook, doch mede 
gelet op de jurisprudentie ter zake, kan niet zonder meer worden aangenomen dat 
er geen rechtvaardigingsgronden voor een onderscheid naar verblijfsstatus 
aanwezig zouden zijn. 
Naar aanleiding van de uitspraak in Kort Geding is door het ministerie van SZW op 
27 oktober 1998 een circulaire gezonden aan alle gemeenten waarin werd medege-
deeld dat aan de uitspraak van de President gevolg moet worden gegeven. Dit hield 
in dat gemeenten weer uitkeringen moesten vertrekken aan die vreemdelingen die 
vallen onder het EVSMB. 

Door de Staat is van bovenstaande uitspraak hoger beroep ingesteld bij het 
Gerechtshof in Den Haag. Op 20 januari 2000 heeft het Gerechtshof Den Haag 
uitspraak gedaan. Het Gerechtshof oordeelt dat het enkele felt dat een vreemdeling 
niet kan worden uitgezet en zijn verblijf wordt gedoogd -zelfs indien daarvan blijkt 
uit bescheiden- dit nog niet betekent dat hij beschikt over een soortgelijke vergun-
ning als een verblijfsvergunning zoals door het EVSMB wordt vereist. 
Volgens het Gerechtshof kan ook niet worden gezegd dat het beleid van de Staat 
(en van de gemeentelijke overheden)waarin aan de desbetreffende vreemdelingen 
geen recht op bijstand wordt toegekend apert in strijd is met het EVSMB. Tevens is 
het Gerechtshof van oordeel, dat de door de Staat aangevoerde rechtvaardigheids-
grond, te weten het realiseren van een effectief en restrictief vreemdelingenbeleid 
voorshands als een objectief te rechtvaardigen doelstelling moet worden gekwalifi-
ceerd, in het kader waarvan een bijzondere rechtspositie van de desbetreffende 
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vreemdeling in de rede ligt. Het beroep op artikel 26 IVBPR wordt derhalve afgewe-
zen. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof is door het Ministerie van 
SZW op 17 februari 2000 een circulaire gezonden naar gemeenten waarin werd 
medegedeeld dat geen bij stand (meer) mag worden verleend aan vreemdelingen die 
onder de in de uitspraak bedoelde categorie vallen. Verder werd vermeld dat het 
arrest van het Gerechtshof niet bindend is voor de bestuursrechter. Inmiddels is 
van de uitspraak van het Gerechtshof cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. 

Bestuursrechtelijke procedure 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof en de daarop volgende 
circulaire van het ministerie van SZW werden de bijstandsuitkeringen van de 
desbetreffende vreemdelingen stop gezet. Tegen deze stopzettingen zijn bezwaar-
schriften ingediend en beroepsprocedures aangespannen bij de bestuursrechter. 
Een aantal bestuursrechters met name die in Den Haag, Amsterdam en Utrecht 
heeft bij wijze van voorlopige voorziening de gemeente bevolen weer tot verstrek-
king van een bijstandsuitkering over te gaan. Zo bepaalde de bestuursrechter in 
Den Haag dat het niet uitgesloten moet worden geacht dat de hoogste bestuurs-
rechter (in dit geval de CRvB) oordeelt dat er sprake is van een soortgelijke ver-
gunning als bedoeld in het EVSMB en kende derhalve de gevraagde voorlopige 
voorziening toe. In een aantal procedures is door de bestuursrechter geconclu-
deerd dat de Koppelingswet op zich niet in strijd is met artikel 26 van het IVBPR, 
omdat de Koppelingswet een noodzakelijk en geschikt middel ter uitvoering van 
een effectief vreemdelingenbeleid is. 
Van de uitspraken van de bestuursrechter is inmiddels hoger beroep ingesteld bij 
de Centrale Raad van Beroep. Naar verwachting zal de Centrale Raad in 'de loop van 
2001 naar aanleiding van de diverse zaken een standpunt innemen. 

Naar aanleiding van de uitspraken van de bestuursrechters is door het ministerie 
van SZW op 31 augustus 2000 een circulaire naar de gemeenten verzonden waarin 
wordt vermeld dat op grond van een aantal voorlopige voorzieningszaken door de 
bestuursrechters uitspraken zijn gedaan als gevolg waarvan vreemdelingen nu 
weer wel een bijstandsuitkering moeten krijgen en dat het juridisch geschilpunt 
betreft de interpretatie van het EVSMB en het IVBPR. 
Pas na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zal hierin helderheid komen. 
Gemeenten dienen de bijstandsuitkering weer te betalen in die individuele gevallen 
waar de rechter in een uitspraak dit heeft bepaald. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt worden door de civiele rechter en de bestuurs-
rechters verschillende uitspraken gedaan met betrekking tot de uitleg van het 

EVSMB en het IVBPR. 

Geen intrekking van uitkeringsrechten 
Omdat bij de inwerkingtreding van de Koppelingswet geen overgangsregeling was 
opgenomen, wendden rechtmatig verblijvende vreemdelingen van wie de uitkering 
(AKW of ABW) met ingang van die datum was beeindigd zich tot de bestuursrech-
ter. In meerdere gevallen oordeelde deze rechter dat de Koppelingswet op zich te 
beschouwen is als een geschikt, genuanceerd en proportioneel middel (zie para- 
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graaf 1) in de zin van art. 26 IVBPR, maar dat beeindiging van verzekering of de 
uitkering m.i.v. de invoeringsdatum van de Koppelingswet niet te rijmen is met de 
doelstelling van deze wet. Immers van deze vreemdelingen - die tot 1 juli 1998 
verzekerd waren voor de AKW - kon op die datum nog niet gezegd worden dat zij 
blijvend behoren tot de groep waarvan de Koppelingswet wil voorkomen dat zij 
een recht op kinderbij slag opbouwen. In dat geval gaat het volgens de rechtbank 
niet om het voorkomen van de opbouw van een rechtspositie, maar om het afbre-
ken van een opgebouwde rechtspositie. De beeindiging van de verzekering is dan 
een disproportioneel en ongeschikt middel en daarmee in strijd met artikel 26 
IVBPR. Ook met betrekking van de bijstandsuitkering in een vergelijkbare situatie 
werd door diverse bestuursrechters strijdig geacht met dit artikel. Volgens deze 
rechters dient een vreemdeling die op 1 juli 1998 in het bezit was van een ABW-
uitkering en toen rechtmatig in Nederland verbleef op grond van artikel lb, lid 3 
Vw, voor de boordeling van het recht op bijstand gelijk te worden behandeld met 
een Nederlander. 
In meerdere uitspraken hebben bestuursrechters vervolgens uitgesproken dat niet 
de weigering, maar alleen de intrekking van uitkeringsrechten van rechtmatig 
verblijvende vreemdelingen in strijd is met de doelstelling van de Koppelingswet 
en daarmee disproportioneel in de zin van artikel 26 IVBPR. Enkele intrekkingsza-
ken liggen nu voor beoordeling bij de Centrale Raad van Beroep. 

Gehjke behandeling van onderdanen uit landen met verdragen met de EU 
Een aantal mediterrane landen (Marokko, Tunesie en Turkije) hebben Samenwer-
kingsovereenkomsten met de EEG (thans EU) gesloten. In deze Overeenkomsten 
waarborgt de ontvangende Staat aan werknemers - en de bij hun wonende ge-
zinsleden - die onderdaan zijn van de andere Staat een gelijke behandeling met de 
onderdanen van de ontvangende Staat. Meerdere bestuursrechters achten de eisen 
van de Koppelingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen m.b.t. de 
werknemersverzekeringen, in strijd met deze anti-discriminatiebepalingen. 
Genoemde uitvoeringsregelingen eisen immers dat de werknemer in het bezit is 
van een geldige vergunning tot verblijf, dan wel vergunning o.g.v. de Wet arbeid 
vreemdelingen. De rechter acht dit echter bepalingen die enkel kunnen worden 
tegengeworpen aan niet-Nederlanders en als zodanig in strijd zijn met de door de 
EU gesloten Samenwerkingsovereenkomsten. Ook over deze zaken zal de Centrale 
Raad van Beroep uitspraak moeten doen. 

Dublin-claimanten, herhaalde aanvragers en verdragenrecht 
Een interessante kwestie met betrekking tot wets- en verdragsuitleg deed zich voor 
in een proefproces dat door de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en de drie 
Stichtingen Rechtsbijstand Asiel werd aangespannen tegen de Staat. De inzet was 
de vraag of herhaalde aanvragers (asielzoekers van wie de eerste aanvraag defini-
tief is afgewezen en die opnieuw een asielaanvraag hebben ingediend) en Dublin-
claimanten (asielzoekers van wie de aanvraag naar het oordeel van de Staatssecre-
taris van Justitie ingevolge de Overeenkomst van Dublin in een andere EU-staat 
moet worden behandeld), in beginsel kunnen worden uitgesloten van opvang onder 
de verantwoordelijkheid van de COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) op 
grond van de Rva (Regeling verstrekkingen asielzoekers) en de Roa (Regeling 
opvang asielzoekers). De Staat was van oordeel dat dit kon op grond van de 
wijzigingen die in deze regelingen zijn aangebracht met ingang van 12 oktober 
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1998. VluchtelingenWerk c.s. betwistten de wettelijke grondslag van deze uitslui-
tingsbevoegdheid van de Staatssecretaris van Justitie. De Rechtbank Den Haag 
deelde in zijn uitspraak van 6 september 2000 de mening van eisers dat de wet 
COA aan de Staatssecretaris niet de bevoegdheid geeft om asielzoekers uit te 
sluiten van alle verstrekkingen. 76  De Rechtbank overwoog daarbij dat de Wet COA 
immers een organisatiewet is, die de instelling van de COA regelt en de relatie 
tussen dit zelfstandige bestuursorgaan en de minister. Maar de Rechtbank vond 
wel een andere wettelijke grondslag. Dat waren de met de Koppelingswet ingevoer-
de artikelen 8b en Sc van de Vreemdelingenwet. Het eerstgenoemde artikel biedt de 
mogelijkheid om degenen die geen rechtmatig verblijf houden in de zin van art. lb  

Vw, uit te sluiten van verstrekkingen en voorzieningen. Daarvan kan echter worden 
afgeweken indien het aanspraken betreft op het gebied van onderwijs, noodzake-
lijke medische zorg, het voorkomen van inbreuken op de volksgezondheid en 
rechtsbijstand. Artikel Sc ziet op personen die wel rechtmatig verblijven in de zin 

van art. lb  Vw. Recht op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen bestaat 
bijvoorbeeld als de vreemdeling verblijft op grond van artikel lb, aanhef en onder 
2 en 3 Vw en een aanspraak is toegekend (onder meer) o.g.v. van de Wet COA. De 
rechter laat in het midden of herhaalde aanvragers al dan niet rechtmatig in 
Nederland verblijven. Voor zover ze niet rechtmatig verblijven hebben zij o.g.v. 
artikel 8b Vw geen recht op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen. Voor 
zover ze wel rechtmatig verblijf genieten zijn hun aanspraken ingevolge artikel Sc, 
tweede lid onder b Vw beperkt tot de verstrekkingen ingevolge de wet COA of 
andere wettelijke regelingen. 
Met betrekking tot Dublin-claimanten staat vast dat zij rechtmatig verblijven op 
grond van artikel lb, aanhef en onder 3 Vw, zodat voor hen het regime geldt dat 
hun ingevolge artikel Sc, tweede lid onder c wordt toegekend door de Wet COA. 
Door deze redenering legt de Rechtbank een verband tussen de Koppelingswet en 
de rechten van (on)rechtmatig verblijvende vreemdelingen die (herhaalde) asiel-
aanvragen indienen. 

Eisers hadden ook gesteld dat artikelen uit diverse verdragen (IVESCR, VN-
Kinderverdrag en VN-Vrouwenverdrag) zouden verhinderen dat aan asielzoekers en 
in het bijzonder kinderen en pas bevallen vrouwen, de toegang tot voeding, 
huisvesting, primaire gezondheid en onderwijs zou worden ontzegd. Anders dan 
de Staat betoogde is de Rechtbank van mening dat eisers wel degelijk ontvankelijk 
zijn in hun vordering om de uitsluiting van deze voorzieningen door de rechter te 
laten toetsen aan genoemde verdragen. Maar de Rechtbank was anderzijds van 
mening dat deze bepalingen dermate algemene formuleringen kennen dat zij op zo 
omvangrijke terreinen als de onderhavige bezwaarlijk in de rechtsorde kunnen 
functioneren zonder nadere uitwerking, zodat rechtstreekse werking niet voor de 
hand ligt. In een uitspraak van de President van de Rechtbank den Haag van bijna 
twee jaar eerder, werd nog helder overwogen dat het IVESCR en het VN-
Kinderverdrag wel degelijk rechtstreekse werking zouden hebben. 
Uiteindelijk wordt de vordering van VluchtelingenWerk c.s. afgewezen op grond 
van het feit dat de Rechtbank van mening is dat voor de uitsluiting van de ge-
noemde groepen asielzoekers wel degelijk een wettelijke basis aanwezig is en de in 
geding gebrachte verdragen geen rechtstreekse werking hebben. 

76 
Overlgens zijn er op dit punt wel contraire uitspraken van rechters. 
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4.7.2 Rechtspraktijk 

In de rechtspraktijk tekenen zich ontwikkelingen af die (nog) niet tot (gepubliceer-
de) uitspraken hebben geleid, maar waar uitvoerders en rechtshulpverleners wel 
veel bemoeienis mee hebben. Op basis van enkele gesprekken met rechtshulpver-
leners doemen twee kwesties op, die nader onderzoek verlangen. 

In de eerste plaats blijkt dat de Staatssecretaris van Justitie - hetzij op grond van 
eigen onderzoek, hetzij na rechterlijke uitspraak - in toenemende mate vergunnin-
gen tot verblijf aan personen verleent, die op de datum van de inwerkingtreding 
van de Koppelingswet rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel lb, 
lid 3 Vw. Dat betekent dat met terugwerkende kracht de gehele periode van verblijf 
alsnog rechtmatig is geweest in de zin van artikel 1 lidl Vw. Mogelijkerwijs 
ontstaan hierdoor ook met terugwerkende kracht rechten op (sociale) voorzienin-
gen, afhankelijk van de doelstelling en systematiek van de materiewetten. In de 
rechtshulppraktijk blijkt dat de verzekerings/uitkeringspositie niet altijd aange-
past wordt of aangepast kan worden aan de verblijfspositie over deze achterlig-
gende periode. Nader onderzoek naar dit knelpunt is wenselijk. 

In de tweede plaats komt uit de rechtspraktijk het signaal naar voren dat de 
uitwerking van de uitvoeringsregels van de Koppelingswet in strijd kan komen met 
andere regelgeving. Met name EU-onderdanen blijken daar last van te hebben. Deze 
moeten, volgens de uitvoeringsregels, een verblijfskaart tonen die aangeeft op 
grond van welke bepaling in het Europees recht hij verblijfsrecht heeft. Dit laatste 
is echter in strijd met uitspraken van het Europees Gerechtshof dat de EU-
onderdaan niet verplicht is om extra identificatiebewijzen te moeten tonen. De 
uitvoerders zouden in die optiek het verblijfsrecht zelf moeten controleren bij de 
Vreemdelingendienst. Instanties vragen echter bedoelde verblijfskaart, die vervol-
gens niet getoond kan worden, hetgeen leidt tot afwijzingen van bijvoorbeeld 
woningen, die weer vergeven zijn op het moment dat een rechtshulpverlener met 
recht over deze praktijk klaagt en diens mondeling of schriftelijk bezwaar wordt 
ingewilligd. Ook naar dit knelpunt is nader onderzoek wenselijk. 

4.8 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is de uitvoerbaarheid van Koppelingswet nader beschouwd. In het 
algemeen kan worden geconstateerd dat door de uitvoering van de Koppelingswet 
geen grote werkbelasting voor uitvoeringsorganisaties met zich brengt. Deze extra 
belasting werd wel ervaren rondom de invoering van de wet. Overigens betekent 
deze algemene conclusie niet dat op onderdelen (sommige organisaties en/of 
sommige medewerkers) met een behoorlijke extra werklast kunnen worden 
geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn in dit hoofdstuk beschreven op de 
terreinen van SZW en Volksgezondheid. 

Op het beleidsterrein van Justitie heeft de Koppelingswet geleid voor een verhoog-
de werklast voor de Vreemdelingendienst. In de beginperiode was dit voornamelijk 
omdat instanties zich tot de Vreemdelingendienst richtten zonder eerst het 
verblijfsdocument te controleren of de GBA te raadplegen. Momenteel is de 
werklast bij de Vreemdelingendienst groot bij de werkzaamheden rondom de Rvb. 
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Het COA, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering, vindt het problematisch dat 
het niet zelf kan checken of de verstrekking ook rechtmatig is. Ook de rechtshulp-
verleners ervaren een grotere werklast, met name bij de hulpverlening aan perso-
nen die veelal een verblijfstitel hebben gehad, maar deze om verschillende redenen 
hebben verloren. 

Op het beleidsterrein van OCW blijken de genterviewde onderwijsinstellingen 
moeite te hebben met het vaststellen van de verblijfstitel van meerderjarige 
vreemdelingen. Er zijn onduidelijkheden ten aanzien van de wijze waarop de 
controle dient te worden uitgevoerd en het contact met de Vreemdelingendiensten 
wordt niet systematisch onderhouden. De helft van de benaderde universiteiten en 
de Hogescholen hebben aangegeven dat de uitvoering van de Koppelingswet tot 
extra werklast heeft geleid. Zo worden er, in samenwerking met de Vreemdelingen-
diensten, avonden georganiseerd waarop de studenten zowel een verblijfsvergun-
ning kunnen aanvragen als zich inschrijven aan de onderwijsinstelling. De ROC's 
hebben daarentegen geen extra inspanningen moeten leveren om de Koppelingswet 
uit te kunnen voeren. 

Op het beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven zowel wethou-
ders als de meeste GSD-en aan dat de technische invoering vrijwel probleemloos is 
verlopen. Bij de uitvoering is de werklast over het algemeen nauwelijks toegeno-
men. Wel dienen er extra inspanningen te worden geleverd als het gaat om het 
achterhalen van additionele informatie bij de Vreemdelingendienst en bij het geven 
van uitleg/toelichting indien een client niet langer recht heeft op een voorziening. 
In tegenstelling tot de medewerkers van de GSD stellen de UVI's dat de uitvoering 
van de Koppelingswet zeer complex is en veel tijd kost, terwijl de opbrengsten 
minimaal zijn. Een deel van de dossiers staat al Lange tijd open omdat onder 
andere het personeelsverloop hoog is en het moeilijk is om de juiste gegevens over 
de betreffende werknemers te achterhalen. 

Voor wat betreft het beleidsterrein van Volksgezondheid is de uitvoering van de 
Koppelingswet direct van toepassing bij de uitsluiting van de collectieve zorgver-
zekeringen. Bij de verzekeraars zijn inmiddels weinig problemen meer, met 
uitzondering van (vooral kleinere) verzekeraars die -uit financiele overwegingen-
geen aansluiting hebben op het GBA-systeem. De zorgverleners hebben alleen te 
maken met de gevolgen van de uitsluiting van verzekeringen. Een administratief 
aspect wordt bij de zorgverlening onderscheiden, dat vooral te maken heeft met de 
financiering, en met een aspect van concrete zorgverlening. Het administratieve 
deel brengt veel werk met zich mee voor instellingen en huisartsen. Of de zorg-
verleners vaak met onverzekerde hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
geconfronteerd worden, hangt af van hun reputatie en de geografische Jigging van 
de instelling. De administratieve intake bij zorginstellingen waarbij naar voren 
komt dat de zorg voor particulier moet worden betaald, vormt een drempel voor 
onverzekerden om zorg te krijgen en het (via omwegen vinden van financieel-
administratieve mogelijkheden om hulp te kunnen geven brengt veel werk met zich 

mee. 
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Op het beleidsterrein van VROM hebben uitvoerders voornamelijk kort na de 
invoering van de wet te kampen gehad met een grote werklast. Inmiddels is dit niet 
meer het geval en worden er geen problemen meer gesignaleerd. Wel hebben de 
geinterviewden twijfels over de kwaliteit van de uitvoering van de controleproce-
dures ten aanzien van de striktheid waarmee aanvragen voor huursubsidies 
worden gecontroleerd, in vergelijking tot aanvragen voor huisvestingsvergunnin-
gen. Tevens wordt aangegeven dat er verschillen zijn in de aanpak van schrijnende 
gevallen, waarbij de financiele overwegingen leidend zijn. 

Ten aanzien van de juridische aspecten die van invloed zijn op de uitvoerbaarheid 
geldt dat zolang er geen uitspraak is van de Hoge Raad en de Centrale Raad van 
Beroep inzake de verenigbaarheid van de Koppelingswet met een aantal verdragen, 
er onzekerheid blijft over de werkingssfeer van de wet, zowel met betrekking tot 
het aantal justitiabelen waarop deze betrekking heeft, als de effectiviteit ervan. 

De kwestie van de alsnog met terugwerkende kracht verleende vergunningen tot 
verblijf en de sociaalrechtelijke gevolgen daarvan is een nog nauwelijks onderken-

, de problematiek die snel politieke en juridische aandacht behoeft. Het afwijzen en 
ophouden van aanvragen om voorzieningen door uitvoeringsinstanties die ten 
onrechte de Koppelingswet toepassen op vreemdelingen die thans niet onder de 
werkingssfeer van de wet vallen, leidt tot schade en een onnodige belasting van de 
rechtspraktijk. 

113 



Effecten van de wet 

5.1 	lnleiding 

In de Koppelingswet is vastgelegd dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelin-
gen geen aanspraak kunnen maken op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, 
ontheffingen en vergunningen. Het beoogde effect daarvan is enerzijds te voorko-
men dat deze vreemdelingen in staat worden gesteld hun onrechtmatige verblijf 
voort te zetten en anderzijds te voorkomen dat zij een schijn van legaliteit kunnen 
verwerven, die uitzetting zou kunnen doorkruisen. Daarnaast is met de wet beoogd 
een negatieve invloed op de instroom van vreemdelingen en een positieve invloed 
op de uitstroom. 

In dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre deze effecten zich ook daadwerkelijk 
hebben voorgedaan en of er mogelijk neveneffecten zijn opgetreden. Allereerst 
wordt beschreven wat de gevolgen van de wet zijn voor het dagelijks leven van de 
hier onrechtmatig verblijvende vreemdeling. Vervolgens wordt ingegaan op het 
gebruik van voorzieningen op diverse beleidsterreinen en de gevolgen daarvan 
voor het verblijf. Daarna komen achtereenvolgens de effecten op in- en uitstroom 
en de neveneffecten aan de orde. Het hoofdstuk sluit af met enkele samenvattende 
conclusies. 

5.2 Gevolgen van de wet voor de vreemdeling 

Om zicht te krijgen op de effecten en neveneffecten van de Koppelingswet, is in 
deze evaluatie gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Een belangrijke bron 
van informatie vormt de groep die onder het bereik van de wet valt. Een profiel van 
deze groep wordt in het onderstaande kader geschetst. 

Profiel van de doelgroep van de Koppelingswet 

De groep vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet valt, is zeer heterogeen van 

samenstelling. Het betreft arbeidsmigranten, vreemdelingen die hier in het kader van gezinshere-

niging willen komen, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers, asielzoekers die een tweede 

verzoek indienen of behoren tot de zogeheten Dublinclaimanten. De wet treft vrouwen met een 

afhankelijke verblijfsstatus of slachtoffers van vrouwenhandel, maar ook kinderen van niet 

rechtmatig verblijvende vreemdelingen. Een deel van deze groep is legaal het land binnengeko-

men, bijvoorbeeld op een toeristenvisum in de hoop een meer duurzame verblijfsvergunning te 

verkrijgen. Soms gaat het om mensen met een uitgebreid sociaal netwerk, mensen die relatief 

goed zijn geintegreerd in de samenleving, maar ook om mensen die zich in de marge van de 

samenleving bevinden. 

Gaat het om vreemdelingen die hier al jarenlang wonen en te laat de verlenging van hun 

verblijfsvergunning hebben aangevraagd, dan moesten zij formeel terug naar het land van 

herkomst om daar een MVV aan te vragen, waarna zij opnieuw in Nederland een verblijfsvergun-

ning konden aanvragen. Een omslachtige procedure, die in de praktijk niet altijd gevolgd werd, 

en die inmiddels ook is gewijzigd. 
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Vreemdelingen met een asielachtergrond zijn veelal Dublinclaimanten. Deze asielzoekers hebben 

voordat zij in Nederland asiel aanvroegen, in een van de andere Schengenlanden een asielverzoek 

ingediend, of zijn door een ander Dublinland gereisd alwaar zij een asielverzoek hadden moeten 

of kunnen indienen. In die gevallen worth onderzocht of toepassing gegeven kan worden aan de 

Overeenkomst van Dublin, die regelt welk Dub!inland verantwoordelijk is voor de behandeling 

van het asielverzoek. Deze vreemdelingen zijn in afwachting van de akkoordering van de 

Dublinclaim, waarna overdracht aan dat land kan plaatsvinden. Gedurende deze periode hebben 

zij conform de Koppelingswet geen recht op voorzieningen, behoudens in die gevallen waarin 

sprake is van een schrijnende humanitaire situatie. Het aantal Dublinclaimanten is inmiddels 

aanzienlijk gestegen van 1001 in 1997 tot een totaal van 13.737 in 2000. Feitelijk zijn er over de 

periode 1997 - 2000 slechts 3.587 daadwerkelijk overgedragen aan derde landen. Dat betekent 

dat 10.149 personen over wier asielaanvraag nog definitief besluit is genomen, en die dus hier 

rechtmatig verblijven, verstoken zijn van voorzieningen. 

De Koppelingswet treft vrouwen die door een huwelijk naar Nederland gekomen zijn en in het 

bezit (geweest) zijn van een van de echtgenoot afhankelijke verblijfsvergunning. Op het moment 

dat de relatie verbroken wordt, verliezen deze vrouwen vaak hun verblijfsvergunning, hetzij 

doordat deze niet tijdig genoeg opnieuw is aangevraagd, hetzij doordat de man hen eenvoudig-

weg heeft uitgeschreven bij de Vreemdelingendienst. Ook komen er meer en meer vrouwen 

zelfstandig naar Nederland om te wonen en te werken. 

Tot slot zijn er onder de groep hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen ook jongeren, 

waaronder afgewezen AMA's en kinderen. Het gaat hier om kinderen van (niet) rechtmatig 

verblijvende ouders die een achtergrond hebben als arbeidsmigrant, asielzoeker of moeder met 

afhankelijke verblijfsstatus. Daaronder kunnen zich ook kinderen bevinden die een Nederlandse 

nationaliteit hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval daar waar een kind een Nederlandse vader 

heeft en een niet-Nederlandse moeder, waarvan de status na verbreking van het huwelijk 

ingetrokken is. Deze kinderen ondervinden derhalve op indirecte wijze de gevolgen van de 

KOppelingswet. 

Zowel de precieze omvang als de samenstelling van de groep hier onrechtmatig verblijvende 

vreemdelingen is onbekend. Schattingen varieren van 50.000 tot 200.000." Schaarse onderzoe-

ken geven aan dat bijna de helft van de totale groep woont en leeft in de grote steden. Het zijn 

doorgaans mannen (naar schatting 809 in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar. Turkije, Noord-Afrika 

en Suriname zijn belangrijke landen van herkomst. Bijna 70 procent van de hier onrechtmatig 

verblijvende vreemdelingen zou uit deze gebieden aflcomstig  zijn." 

Om te achterhalen wat de effecten van de Koppelingswet zijn vanuit het perspec-

tief van den groep, is in de gemeenten Tilburg, Amsterdam en Den Haag een reeks 

vraaggesprekken gevoerd met vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland 

verblijven. In totaal zijn 42 gesprekken gevoerd met mensen uit Marokko, Turkije, 

Oost-Europa, China, Ghana ;  Latijns Amerika, Soinalie, Suriname en Nigeria. Het 

betreft vooral arbeidsmigranten. De overige categorieen, vrouwen, voortgezet 

verblijvers, (afgewezen) asielzoekers en kinderen zijn onder de geinterviewden 

niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Behalve met vreemdelingen is gesproken met 

77 
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belangenorganisaties, zelforganisaties, kerken en een moskee." Gelet op het 
beperkte aantal gesprekken, mag dit deel van het onderzoek niet worden be-
schouwd als representatief voor de situatie van alle hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen. Wel geven de interviews een inzichtelijk beeld van de overlevings-
strategieen van illegalen en van de wijze waarop de Koppelingswet en de effecten 
van de wet worden ervaren door een deel van de groep. 

5.2.1 Gebruik van voorzieningen: effecten van de wet op het verblijf 

De Koppelingswet sluit hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen weliswaar 
van voorzieningen uit, maar wanneer deze vreemdelingen in staat zijn om deson-
danks een eigen bestaan op te bouwen, zijn zij in staat hun onrechtmatige verblijf 
te continueren. De meeste hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen die in het 
kader van dit onderzoek zijn gesproken, voorzien in hun levensonderhoud door te 
werken als schoonmaker bij mensen thuis, in de bouw, tuinbouw en/of de horeca. 
De arbeidsomstandigheden worden slecht genoemd, evenals de beloning. Door-
gaans wordt 7,50 tot 10 gulden per uur betaald, terwijI er regelmatig inhoudingen 
op het loon plaatsvinden. Een geinterviewde: "Van instellingen als de vakbond of de 

ondernemingsraad kan ik geen gebruik maken, want dan gaat mijn werkgever 

dreigen met het inhouden van salaris. Zoals liii zegt: aisle wordt opgepakt, dan 

krijg ik een boete en die hou ik van je salaris in". Uit de gesprekken komt naar 
voren dat men vaak van baan wisselt. Tussen twee banen in zit men vaak zonder 
inkomen. De vraag naar arbeid is groot. Toch lijkt het niet gemakkelijk om aan 
werk te komen. Veel van de ondervraagden geeft aan dat het vinden van werk 
moeite heeft gekost, zeker wanneer men niet over specifieke vaardigheden be-
schikt. De lage uurlonen, vele wisselingen en afwezigheid van baangarantie dragen 
ertoe bij dat voor veel van de geinterviewden het inkomen ruimschoots beneden 
het bijstandsniveau ligt. Ten opzichte van de verwachtingen die men bij de komst 
naar Nederland hierover had, valt het inkomen vaak tegen, zeker wanneer de 
kosten voor levensonderhoud daarbij in beschouwing worden genomen. De 
ondervraagden die open waren over hun inkomen gaven als maandinkomen een 
bedrag van 750 gulden op. 

Niet alle hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen hebben werk of zijn in 
staat om te werken. Van de genterviewden bleek op het moment van ondervraging 
10 procent geen eigen inkomen te hebben. "Als je zonder werk bent, dan is het heel 

moeilijk in Nederland", zo stelt een van de geinterviewden. Als hier onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen niet (kunnen) werken, blijken zij voor hun onderhoud 
in belangrijke mate terug te vallen op hun familie en vrienden. "Als ik geen werk 

heb dan krijg ik geld van mijn familie of mijn vrienden en soms ook van de Moskee". 

Ontbreekt deze ondersteuning dan komt een tweede vangnet in beeld. Dat zijn de 
lokale voorzieningen die in sommige gemeenten wel en in andere gemeenten niet 
aanwezig zijn, zoals dak- en thuislozenopvang of specifieke instellingen ten 
behoeve van vreemdelingenzorg. Ontbreken een netwerk of lokale voorzieningen, 
dan is criminaliteit een mogelijkheid om inkomen te verwerven. In de interviews 
zijn de vreemdelingen daarover zwijgzaam. "1k hoor wel de verhalen over de 

79 
Zie het bijlagenrapport voor een methodologische verantwoording en een overzicht van achtergrondken-

merken van de respondenten. 
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criminele levenswijze van andere illegalen, maar daar hecht ik weinig waarde aan". 

Betrouwbare cijfermatige gegevens over criminaliteit onder hier onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen zijn niet voorhanden. Vanuit zowel vreemdelingen 
zelf, als vanuit lokale hulpinstellingen, wordt aangegeven dat momenteel werk, 
familie, vrienden en lokale voorzieningen de belangrijkste inkomensbron vormen 
en niet het criminele circuit. 

Valor de invoering van de Koppelingswet waren er meer mogelijkheden om midde-
len voor bestaan te verkrijgen of om het inkomen aan te vullen. Een deel van de 
geinterviewden maakte voorheen gebruik van sociale voorzieningen, zoals de 
bijstand. Men was voorheen ook vaker dan nu in reguliere loondienst werkzaam. 
De invoering van de Koppelingswet betekende voor deze personen een resoluut 
einde van hun 'schijnlegaliteit', en een forse teruggang in het inkomen. Het 
volgende voorbeeld is illustratief. 

Invoering van de Koppelingswet en schijnlegaliteit 

M. komt uit Turkije en verblijft sinds 1990 in Nederland. Flij heeft tot 1998 in loondienst gewerkt. 

Zodoende kon hij al die tijd gebruik maken van voorzieningen, zoals ziekengeld, de bedrijfsvere-

niging, kinderbijslag, bezoek aan huisarts en betaling van apotheek door het ziekenfonds. "Vanaf 

full 1998 werd man ziektekostenverzekering stopgezet. lk had daar geen recht op. Ook verloor ik 

mijn baan. lk heb nog geprobeerd om een uitkering te krijgen bij de sociale dienst, moor dat is 

ook flier gelukt (...). Van 1992 tot 1998 was mijn !even perfect. lk had werk als schoonmaker, een 

eigen woning en was verzekerd tegen ziektekosten. Als ik ziek was kreeg ik ziekengeld. In 

november 1998 ben ik mijn werk en mijn waning kwijtgeraakt, omdat ik geen verblijfsvergunning 

had. Nu werk ik als schoonmaker en krijg tien gulden per uur". 

Om gebruik te maken van voorzieningen moet men uiteraard bekend zijn met de 
mogelijkheden die daarvoor bestaan. De mate waarin de genterviewde vreemde-
lingen bekend zijn met voorzieningen in Nederland wisselt. Degenen die langer in 
Nederland verblijven zijn doorgaans beter op de hoogte van het bestaan ervan. 
Deze kennis worth vooral opgedaan via familie, vrienden, kerkgenootschappen en 
charitatieve instellingen. Deel uitmaken van een netwerk is dus van belang om 
zicht te krijgen op de mogelijkheden. Ondanks die netwerken komt er uit de 
gesprekken een algemeen beeld naar voren van relatieve onbekendheid met 
voorzieningen. Het merendeel van de migranten is, wanneer men naar Nederland 
komt, slecht geinformeerd over voorzieningen. 

Len deel van de genterviewden is er, juist omdat zij hier niet legaal verblijven, op 
voorhand vanuit gegaan dat van geen enkele voorziening gebruik kon worden 
gemaakt: "1k wist dat ik een illegale vreemdeling was en daardoor veel zelf zou 

moeten doen". De Koppelingswet heeft wel een voor verandering gezorgd in de 
verwachtingen daaromtrent. 
De 'traditionele' groep hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen, de groep die 
hier al langer is, bestaat voor een deel uit vreemdelingen die voor de Koppelings-
wet beschikten over een sofi-nummer, werk waarbij premies werden afgedragen, 
enzovoorts. De invoering van de Koppelingswet heeft de mogelijkheid van deze 
groep om door de deelname aan de 'reguliere' samenleving een verblijfsvergunning 
te bemachtigen afgesneden. Ook is duidelijk geworden dat zij groep geen gebruik 
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meer mag maken van voorzieningen. Deze traditionele groep is met de neus op de 
feiten gedrukt. 
De `nieuwe' groep hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen heeft geen 
verwachtingen omtrent het gebruik van voorzieningen. Onder dit deel van de 
geinterviewden is breed bekend dat het in Nederland niet (meer) mogelijk is om 
van voorzieningen gebruik te maken. Men heeft overigens geen goed beeld van de 
voorzieningen die het betreft en van welke voorzieningen nog wel gebruik kan 
worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 
Het volgende verkorte en geanonimiseerde verslag van een interview kan als 
illustratief worden beschouwd voor veel vreemdelingen zonder verblijfsstatus. 

Gebruik van voorzieningen: interview met een illegale Ghanese 

K. is een alleenstaande vrouw die een jaar geleden naar Nederland is gekomen. De redenen voor 

haar komst blijven in het gesprek vaag. Na doorvragen noemt ze de wens om in Nederland 

kinderpsychologie te kunnen studeren. Zij heeft in Ghana een kind en is daar werkzaam geweest 

als leraar. K. maakt schoon bij mensen thuis en wordt zwart betaald. Zij doet dit ongeveer zes 

uur per dag. K. maakt geen gebruik van welke voorzieningen dan ook, omdat ze weet dat ze 

daarvoor niet in aanmerking komt. Wel is zij via de Ghanese gemeenschap redelijk goed op de 

hoogte van allerlei voorzieningen. K. huurt een kamer bij een Ghanese kennis voor 350 gulden 

per maand en heeft een zwakke gezondheid. Zij heeft vaak lichamelijke klachten, maar gaat 

daarvoor niet naar de dokter. "De dokter is te duur en ik ben bang om gepakt en uitgezet te 

worden". In plaats daarvan haalt zij vrij verkrijgbare medicijnen op bij de apotheek. Op een 

aanbod van een vriend om van zijn medische contacten gebruik te maken is zij niet ingegaan, om 

dezelfde redenen. K. is niet bekend met de Koppelingswet, en is dus ook niet op de hoogte van 

de rechten die de Koppelingswet biedt, zoals de toegang tot medisch noodzakelijke zorg. 

Uit de interviews komt naar voren dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelin-
gen na binnenkomst in Nederland direct een beroep doen op de eigen sociale 
netwerken voor het vinden van huisvesting. Doorgaans betreft het hier familiele-
den waar men zich tot wendt: "In onze Islamitische cultuur is het gebruik dat je door 
je familie wordt opgevangen. Zo is dat met mu j ook gebeurd". De eerste woonsit,uatie 
is vaak inwonend bij familie en vrienden, dikwijls in krappe behuizing. Voor 
diegenen die niet over kennissen of familie in Nederland beschikken, bestaat er een 
markt van (illegale) verhuur. Geinterviewden geven aan een slaapplek te huren 
voor 150 a 350 gulden per maand. Ook wordt in de interviews aangegeven dat 
soms werkgevers, bijvoorbeeld in de tuinbouw, onderdak bieden. Dit gebeurt mede 
in verband met de lange werkdagen. De kosten ervan worden ingehouden op het 
salaris. Het vinden van huisvesting is voor hen die niet rechtmatig hier verblijven 
en geen beroep kunnen doen op een eigen netwerk een groot probleem. Een van de 
geinterviewden meldt: "Ik heb wel eens op stations geslapen, lets dat ik nooit zou 
doen in mijn eigen land". 

Wordt aan hier onrechtmatige verblijvende vreemdelingen gevraagd waar zij het 
meest behoefte aan hebben, dan staan gezondheidszorgvoorzieningen het hoogst 
op het lijstje. Tegelijkertijd is het een van de voorzieningen waar niet veel gebruik 
van wordt gemaakt. De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn de angst om 
lgepakt te worden' en de kosten die met de zorg zijn gemoeid. De kosten zijn uit 
het geringe inkomen niet te betalen en voor een ziektekostenverzekering komt 
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men niet in aanmerking. Daarnaast blijkt de kennis van de Nederlandse gezond-
heidszorg matig tot slecht. Uit de interviews komt naar voren dat men alleen 
gebruik maakt van voorzieningen wanneer men via een bekende bij een betrouw-
bare huisarts, tandarts of vroedvrouw terecht kan komen. De kosten rekent men 
vervolgens contant af. Een geinterviewde: "Ms ik ziek ben ga ik naar de huisarts 

van mijn broer en betaal ik 35 gulden. De medicijnen betaal ik helemaal zelf en 
krijg ik van de apotheek". Niet iedereen beschikt over een netwerk dat raad kan 
geven over betrouwbare zorgverleners en over voldoende financien om zelf 
consulten of geneesmiddelen te bekostigen. Deze vreemdelingen zoeken dan ook 
pas een arts op wanneer zij 'erg ziek' zijn. In onderzoek van Nivel en van TNO 
wordt door sommige artsen aangegeven dat vreemdelingen zonder verblijfsver-
gunning 'uitstelgedrag' vertonen: zij gaan soms te laat naar de huisarts." 

Personen onder de 18 jaar kunnen, ongeacht de verblijfsstatus, normaal onderwijs 
volgen. Uit de interviews blijkt dat kinderen van hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen inderdaad naar school gaan. Dit betekent niet dat er geen proble-
men zijn. Ten eerste is er het vraagstuk van de eigen bijdrage die moeten worden 
betaald en die voor sommige geinterviewden een drempel vormt, zowel vanwege 
de hoogte van het bedrag als vanwege het felt dat men mOet betalen aan een 
officiele instantie. Ten tweede is er de lastige context waarbinnen deze kinderen 
onderwijs genieten. Het volgende voorbeeld is illustratief. Een van de interviews 
vond plaats met een Colombiaanse vrouw die al zes jaar zonder verblijfsvergun-
ning in Nederland woont, met twee van haar vier kinderen. Ze werkt als schoon-
maakster. Haar kinderen gaan naar school, maar het gezin heeft geen vaste 
verblijfplaats. Deze onrustige thuissituatie heeft een aantoonbaar negatief effect 
op de leerprestaties van de kinderen. Een aantal van de geInterviewden geeft aan 
zelf te willen studeren in Nederland. Zij willen ten eerste de taal leren; bij sommi-
gen strekt de ambitie verder: zij zouden graag een (beroeps)opleiding volgen. Die 
weg is door de Koppelingswet duidelijk afgesneden: "Ik ben zelf naar de opleiding 

toegegaan om te vragen of /k mocht studeren, maar ik kreeg te horen dat ik daar-

voor een verblufsvergunning nodig heb." 

Uitsluiting van voorzieningen door de Koppelingswet is niet goed te omzeilen. 
Enkele geinterviewden geven weliswaar aan wel eens gebruik te hebben gemaakt 
van valse documenten om aan voorzieningen te komen, maar dit speelde vooral in 
periode velar de invoering van Koppelingswet. Voor het merendeel van de vreem-
delingen geldt dat ze sinds de invoering van de Koppelingswet de pakkans te groot 
achten. 

5.2.2 Effecten op in- en uitstroom: de wet en motieven voor komst en vertrek 

Aan de Koppelingswet ligt de veronderstelling ten grondslag dat wanneer vreem- 
delingen geen beroep meer kunnen doen op collectieve voorzieningen, zij eerder 

80 
Illegalen aan de 'poort' van de gezondheldszorg, Nivel, december 2000; toegankelijkheid van zorg voor 

illegalen, TNO Preventie en gezondheid, februari 2000. 
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Nederland zullen verlaten. 81  Voor een groot deel van degenen die zijn geinterviewd 
lijkt dat inderdaad te gelden. Een geInterviewde: "Je wilt naar het ziekenhuis aisle 
ziek bent. Je wil een huis, een tramabonnement en deelnemen aan taalcursussen. Als 
de situatie zo nog een paar jaar biijft, dan vertrek ik". Een andere geinterviewde 
gaat hij nooit met de bus of de metro, vanwege de pakkans. Hij zorgt er voor dat 
hij nooit bij criminele activiteiten wordt betrokken. Toch maakt hij zich over het 
algemeen geen zorgen over de politie. Hij bezoekt regelmatig zijn kerkgemeen-
schap en wordt daar hij op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in Neder-
land. Hij heeft geen televisie, enkel een radio en dan luistert hij alleen naar 
Engelstalige programma's. Zijn vrienden en kennissen waarschuwen hem constant 
niet in aanraking te komen met de politie, want dan heb je problemen. "Illegaal zijn 
geeft je het gevoel geen vrijheid te hebben". P. wil graag terug naar zijn thuisland 
Nigeria, maar niet door uitzetting voor de Vreemdelingenpolitie. "1k wil op eigen 
kosten terug." Zelfstandig besluiten om terug te gaan leeft ook bij anderen: "Als het 
mu in Nederland niet meer bevalt en daar ziet het nu wel naar uit, dan ga ik terug 
naar Bulgarije". Weer een ander: "Als je heel lang in Nederland blijft en je kunt dan 
nog geen verblijfsvergunning krUgen, dan ga ik terug. Want de voorzieningen vallen 
niet mee. Holland is een lekker landje, maar niet voor illegalen". 

Naast een effect op de uitstroom, gaat van de Koppelingswet mogelijk een af-
schrikkende werking uit op de instroom van vreemdelingen. De meeste van de 
vreemdelingen die in het kader van dit onderzoek zijn geinterviewd geven aan naar 
Nederland te komen, zonder veel informatie over ons land te hebben. Een geInter-
viewde "Ik wist bijna niks van Nederland, maar via vrienden hoorde ik dat in 
Nederland alles beter is". Van de Koppelingswet heeft bijna geen van de geInter-
viewden gehoord; de uitsluiting van voorzieningen lijkt vanzelfsprekend te worden 
gevonden. Bij de afweging om naar Nederland te komen heeft de uitsluiting van 
voorzieningen, ook bij hen die recent hier zijn gekomen dan ook geen rol gespeeld. 

5.3 Gevolgen van de wet voor het verblijf 

Behalve bij hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen zelf, is ook bij een groot 
aantal betrokken uitvoerders gevraagd naar hun inschattingen over de effecten van 
de Koppelingswet op het verblijf van vreemdelingen. Het betreft hier enerzijds 
diepte-interviews met medewerkers van Vreemdelingendiensten, GSD-en, UVI's, 
zorgverleners, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, 
verhuurders en wethouders. Anderzijds zijn bij relevante uitvoeringsorganen 
surveys uitgezet. Dat geldt voor Vreemdelingendiensten, GSD-en, UVI's, onder-
wijsinstellingen en wethouders. Daarnaast is per beleidsterrein getracht zinvolle 
cijfermatige gegevens te verkrijgen over het gebruik en uitsluitingen van voorzie-
ningen, om op basis daarvan een indicatie te kunnen krijgen van de effectiviteit 
van de wet. 

81 
Over de feitelijke in- en uitstroom van (illegale) vreemdelingen zijn geen betrouwbare gegevens gevonden. 

Overigens hebben we geen contact gelegd met de International Organisation of Migration, en weten we dus 

niet of zij wel over betrouwbare informatie beschikken. 
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Voorgelegde stelling 	 Respondentgroep 	 % (zeer) 	% 	% (zeer) 

	

mee 	neutraal 	mee 

oneens 	 eens 

De Koppelingswet heeft ertoe geleid, dat vreemdelin- 	Medewerkers GSD 82  (N=138) 	12 	9 	74 
gen die niet over de juiste verblijfsstatus beschikken, 	  
verstoken blijven van sociale voorzieningen 	 Medewerkers UVI's (N=10) 	20 	10 	60 

Medewerkers vreemdelin- 	15 	16 	58 
gendienst (N=88) 

Medewerkers onderwijsin- 	6 	6 	56 
stellingen (N=15) 

Wethouders (N=35) 	 17 	3 	80 

Maatschappelijke organisa- 	6 	7 	81 
ties (N=100) 

Vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus 	Medewerkers CSD (N=138) 	12 	18 	46 
doen na invoering van de Koppelingswet minder vaak Medewerkers vreemdelin- 	26 	16 	26 
een beroep or een overheidsvoorziening 	 gendienst (N=87) 

Wethouders (N=30) 	 10 	17 	73 

Maatschappelijke organisa- 	21 	7 	54 
ties (N=100) 

Vreemdelingen kunnen na invoering van de Koppe- 	Medewerkers GSD (N=138) 	35 	18 	31 
lingswet geen 'schijn van legaliteit' meer opbouwen Medewerkers UVI's (N=I 0) 	30 	10 	20 

Medewerkers vreemdelin- 	31 	17 	46,5 
gendienst (N=88) 

Medewerkers onderwijsin- 	12,5 	6 	37,5 
stellingen (N=16) 

Wethouders (N=36) 	 25 	8 	67 

Maatschappelijke Organisa- 	32 	21 	33 
ties (N=101) 
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5.3.1 Algemene gevolgen volgens betrokken uitvoerders 

Door het voorkomen van aanspraken op voorzieningen beoogt de Koppelingswet te 
voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen hun verblijf voort-
zetten danwel een 'schijn van legaliteit' kunnen opbouwen. In de surveys onder 
uitvoerders zijn hierover enkele stellingen aan de respondenten voorgelegd. 
Onderstaande tabel geeft de uitkomsten daarvan voor verschillende uitvoerders. 
Opgemerkt moet worden dat de aantallen bevraagde personen soms zeer klein zijn. 
De weergegeven percentages moeten daarom met de nodige voorzichtigheid 
worden bezien. 

Tabel 5.1 Gevolgen van de Koppelingswet volgens betrokken uitvoerders 

De Koppelingswet is effectief in de zin dat de wet ertoe leidt dat vreemdelingen die 
niet over de juiste verblijfsstatus beschikken verstoken blijven van sociale voor-
zieningen. Wethouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
zijn hiervan het meest overtuigd: 80 procent is het (zeer) eens met deze stelling. 
Hoe kleiner de gemeenten des te nadrukkelijk heerst de opvatting dat de Koppe-
lingswet in dit opzicht effectief is. Van de GSID-medewerkers ondersteunt 74 

82 
In de enquete onder medewerkers van CSID-en is specIfiek gevraagd naar bijstandsultkeringen in pleats van 

sociale voorzleningen algemeen. 
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procent deze stelling. Maar ook bij de UVI's, de Vreemdelingendienst ligt de score 
boven de 60 procent. Bij medewerkers van onderwijsinstelling is dit cijfer, maar 
nog steeds ruimschoots boven de 50 procent. 

Eveneens steunt de meerderheid van de groeperingen de stelling dat vreemdelin-
gen zonder een geldige verblijfsstatus minder vaak een beroep zullen doen op 
overheidsvoorzieningen. Wethouders en medewerkers van GSD zijn het meest deze 
mening toegedaan. Ook bij de maatschappelijk organisaties is steun voor dit 
gegeven aanwezig. Medewerkers van Vreemdelingendiensten hebben hierover de 
minst uitgesproken mening. 

Met de stelling dat de Koppelingswet ertoe zou bijdragen dat vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsstatus geen schijn van legaliteit kunnen opbouwen, zijn 
niet alle groepen het in dezelfde mate eens. Wethouders zijn deze mening toege-
daan; 67 procent van de wethouders is het (zeer) eens met deze stelling. Ook bij 
medewerkers van de Vreemdelingendienst is een grote groep hiervan overtuigd (47 
procent steunt de stelling en 31 procent is het er niet mee eens). Anders ligt dat 
voor de medewerkers van GSD-en, UVI's en de vertegenwoordigers van maitschap-
pelijke organisaties. Binnen deze groepen is de steun voor deze stelling ongeveer 
net zo groot als de afwijzing. 

Het beeld dat uit de surveys naar voren komt, is bevestigd in de mondelinge 
interviews die zijn gehouden. 

5.3.2 Gevolgen op het beleidsterrein van OCW 

Om zicht te krijgen op de effecten van de Koppelingswet op het terrein van OCW 
zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het ministerie van OCW, 
basisscholen en scholengemeenschappen in Amsterdam en Tilburg, ROC's, hoge-
scholen en universiteiten. Daarnaast is een kort telefonisch survey uitgevoerd. 
Deze is uitgevoerd onder 20 onderwijsinstellingen, waaronder 6 universiteiten 
(daarbij 3 grote universiteiten), 8 hogescholen (verspreid in het land; met name 
gevestigd in de grotere gemeenten) en 6 ROC's (verspreid in het land; met name 
gevestigd in de middelgrote plaatsen). Gesproken is met degenen die het meest 
zicht hebben op de uitv.oering van de Koppelingswet; doorgaans hoofden en 
medewerkers studentenzaken of leerlingenadministratie, die zijn betrokken bij de 
inschrijving van studenten." 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van het onderwijsveld komt het volgen-
de beeld naar voren. De algemene trend bij de 6 onderzochte ROC's is dat na de 
invoering van de Koppelingswet zich bij het beroepsonderwijs niet tot nauwelijks 
vreemdelingen voor scholing hebben aangemeld. 
Het is voor de respondenten van de 8 bevraagde Hogescholen moeilijk te schatten 
hoeveel hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen niet voor de opleiding 
worden toegelaten. Een respondent verklaarde dat het onmogelijk is een aantal te 
noemen, maar dat het voorkomt staat voor deze respondent echter buiten kijf: 
vorig jaar is op zijn hogeschool aan 5 mensen gevraagd om het pand te verlaten 

83 
Zie de methodologische verantwoording in het bijlagenrapport. 
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wegens het niet-bezitten van een verblijfsvergunning. Wanneer respondenten wel 
een schatting durven te maken, varieert het aantal vreemdelingen van minder dan 
tien tot ongeveer tachtig. Een hogeschool heeft aangegeven dat een groot aantal 
buitenlanders niet wordt toegelaten, maar dat dit mede veroorzaakt wordt door de 
vereisten die aan de vooropleiding worden gesteld. De Koppelingswet lijkt hierop 
van geen enkele invloed te zijn. 
Drie van de zes bevraagde universiteiten zijn een enkele maal geconfronteerd met 
vreemdelingen die niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken en die 
daardoor niet toegelaten konden worden. Het aantal keren dat dit is voorgekomen, 
is echter te verwaarlozen: een of twee keer per universiteit sinds de invoering van 
de Koppelingswet. Twee respondenten verklaarden dat de buitenlandse studenten 
die zich op hun universiteit inschrijven vooraf goed geInformeerd zijn over de 
voorwaarden tot inschrijving en daarom altijd hun verblijfsvergunning op tijd rond 
hebben. 

5.3.3 Gevolgen op het beleidsterrein van SZW 

Om zicht te krijgen op de effecten van de Koppelingswet op het terrein van SZW 
zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het ministerie van SZW, het 
Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV), GSD-en (van Amsterdam, Den 
Haag en Tilburg) en UVI's (Cadans, Gak en GUO, SVB). Verder is een schriftelijke 
enquete uitgezet onder medewerkers van de GSD-en van 66 gemeenten, die deel 
uitmaken van het zogeheten GSD-panel. Dit panel vormt een representatieve 
afspiegeling van Nederlandse gemeenten." Verder is getracht cijfermatig materiaal 
over uitsluitingen van uitkeringen te achterhalen. 

Sociale voorzieningen 

Precieze gegevens over de mate waarin vreemdelingen worden uitgesloten van een 
bijstandsuitkering omdat zij niet beschikken over een geldige verblijfsstatus, zijn 
niet beschikbaar. Dit is eenvoudigweg omdat geen van de GSD-en dergelijke 
gegevens (geautomatiseerd) registreert. In de survey onder medewerkers is 
gevraagd inschattingen te doen. Uit de resultaten blijkt dat uitsluitingen in de 
meeste gemeenten niet vaak voorkomen. Ongeveer een derde (35%) van de geen-
queteerde medewerkers geeft aan dat het (vrijwel) nooit voorkomt dat verstrekkin-
gen aan vreemdelingen worden geweigerd omdat zij niet kunnen aantonen op 
grond van hun verblijfsstatus in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. 
Een iets groter deel (37%) geeft aan dat dit een of enkele keren per jaar voorkomt. 
Een minderheid (6%) geeft aan dat dit een of enkele keren per week voorkomt (6%), 
of een of enkele keren per maand (14%). Nadere analyse brengt aan het licht dat het 
vooral in de grotere gemeenten vaker voorkomt dat verstrekkingen ingevolge de 
Koppelingswet worden geweigerd. 

Op de vraag hoe vaak het voorkomt dat nadere informatie moet worden ingewon-
nen bij de Vreemdelingendienst over de verblijfsstatus van een vreemdeling, geeft 
een klein deel van de medewerkers (3%) aan dat dit (vrijwel) dagelijks.het geval is. 
Het betreft medewerkers die werkzaam zijn bij GSD-en in grote steden). 14 Procent 
vermoedt dat het een of enkele keren per week voorkomt en een kwart van de 

84  Zie de methodologische verantwoordIng in het bljlagenrapport. 
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medewerkers schat in dat er een of enkele keren per maand nadere informatie 
wordt ingewonnen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat alleen 
sporadisch, zelden of nooit voorkomt navraag wordt gedaan. 

In juli 1998 is door de VNG een enquete onder gemeenten gehouden, waarvan het 
resultaat was dat als gevolg van de Koppelingswet op het totale bestand van 
uitkeringsgerechtigden ongeveer 1200 uitsluitingen te verwachten vielen. Voor de 
invoering van de Koppelingswet is tijdens bijeenkomsten georganiseerd door 
DIVOSA eveneens een schatting gemaakt van hoeveel gevallen van uitsluiting de 
gemeenten dachten tegen te komen. Gemeenten bleken hierbij ongeveer 1100 
uitsluitingen te verwachten. In de praktijk blijkt echter sprake van een kleiner 
aantal. De tussenevaluatie geeft indicaties van aantallen uitsluitingen voor enkele 
gemeenten, zoals naar voren zijn gekomen uit controles van clientenbestanden In 
Utrecht betrof het 10 uitsluitingen op een totaal bestand van 12.000 uitkeringsge-
rechtigden; in Den Haag om 180 uitsluitingen op een bestand van 26.000 uitke-
ringsgerechtigden; in Rotterdam om circa 50 uitsluitingen op een bestand van 
47.000 uitkeringsgerechtigden en in Amsterdam om enkele tientallen op een 
bestand van 65.000 uitkeringsgerechtigden.' s  

Sociale verzekeringen 
De UVI's en de SVB hebben in de periode voor invoering van de Koppelingswet hun 
administraties gecontroleerd. Tijdens de invoeringsperiode is een overzicht 
gemaakt (de zogenaamde bulkverwerking of basisscreening) van alle op 1 juli 1998 
lopende sociale verzekeringsrelaties van vreemdelingen in de zin van de Vreemde-
lingenwet. Het gaat hierbij om alle personen die niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden 
behandeld. Na de bulkverwerking zijn de UVI's, in overleg met het ministerie van 
SZW, gestopt met de registratie van uitsluitingen op basis van de Koppelingswet, 
mede gezien het relatieve geringe aantal uitsluitingen. 

De Trendrapportage Handhaving 2000 van het LISV geeft een vrij duidelijk beeld 
over de gevolgen van de invoering van de Koppelingswet voor de sociale verzeke-
ringen op basis van de basisscreening." Uit de trendrapportage blijkt dat er medio 
1999 bij 309.403 relaties controles zijn uitgevoerd, waarvan 282.399 gevallen zijn 
toegelaten tot de administratie en 251 zijn uitgesloten. Het merendeel van deze 
uitsluitingen (97% van alle uitsluitingen) betreft lopende dienstverbanden. Naar 
GBA-code gaat het bij deze uitsluitingen vooral om code 18 en 13. Er zijn 8 
uitkeringen (2 WAO/Waz/Wajong; 4 WW; en 2 ZW) beeindigd op basis van de 
Koppelingswet. Het betreft hier GBA-code 13. Niet alle controles zijn afgerond, 
mede als gevolg van aangespannen procedures tegen beslissingen. De niet afge-
ronde controles betreffen over het algemeen de moeilijker te controleren relaties. 
Of het algemene beeld van de gevolgen van de invoering van de Koppelingswet na 
afronding van de controles zal wijzigingen is niet duidelijk, maar een substantiele 
wijzigingen is niet te verwachten. 

85 
Tussenevaluatie SZW. 

86 
Trendrapportage Handhaving 2000, LISV. 
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1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

Tonal onverzekerden 	145 	207 	235 	234 	300 	312 

Hier onrechtmatig 	 Niet 	65 	45 	86 	Niet 	Niet 
verblijvende vreemdelin- 	bekend 	 bekend 	bekend 
gen 
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In de tussenevaluatie zijn gegevens van de SVB over uitsluitingen van uitkeringen 
opgenomen van begin 1999. De SVB komt op basis van in totaal ongeveer 12.400 
onderzochte gevallen op 1917 uitsluitingen (ongeveer 15%). Deze hadden vooral 
betrekking op de AKW. Het aantal uitsluitingen is daarmee veel groter dan bij de 
werknemersverzekeringen, terwijI er veel minder verzekerden zijn. De verklaring 
die daarvoor in de tussenevaluatie wordt gegeven is dat de toelatingscriteria voor 
de AKW zijn gebaseerd op ingezetenschap, waardoor mogelijk meet 'semi-legalen' 
zijn toegelaten tot deze volksverzekering. 

5.3.4 Gevolgen op het beleidsterrein van VWS 

Om zicht te krijgen op de effecten van de Koppelingswet op het terrein van 
Volksgezondheid zijn diepte-interviews afgenomen bij medewerkers van het 
ministerie van VWS, GGD-en (in Amsterdam, Den Haag en Tilburg), bij drie zieken-
huizen, bij drie zorgverzekeraars en bij het College van Zorgverzekeringen (Cvz). 

Een eenduidig antwoord op de vraag hoeveel hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen uitgesloten warden van financiering van zorg, is alleen mogelijk 
wanneer bekend is hOeveel vreemdelingen een aanvraag tot verzekering hebben 
ingediend en vervolgens zijn afgewezen. Kwantitatieve gegevens zijn echter niet 
beschikbaar. Eerdere pogingen van het Cvz om aantallen uitsluitingen van verzeke-
ring vanwege het niet beschikken door de aanvrager over een geldige verblijfsver-
gunning te achterhalen, hebben niet tot betrouwbare resultaten geleid. De 
interviews die bij twee zorgverzekeraars zijn afgenomen doen echter vermoeden 
dat het niet om grote aantallen gaat. 

Een indicatie voor de effecten van de Koppelingswet op het gebruik van voorzie-
ningen kan ook worden verkregen via gegevens van zorgverlening. Mogelijk is er 
na de invoering van de wet een stijging te zien in het aantal hier onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen dat aanklopt voor zorg. Hierover zijn alleen gegevens 
verkregen van het AMC. In het AMC is het aantal onverzekerden dat wordt opge-
nomen (het gaat hier dus am medisch noodzakelijke zorg) sinds 1995 verdubbeld. 
Er is evenwel geen sprake van een trendbreuk na de invoering van de Koppelings-
wet. In de jaren 1996/1998 heeft men geprobeerd na te gaan hoe groot het aandeel 
hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen was in dit geheel: het ging am 
ongeveer 25% - een vrij stabiel percentage. 

Tabel 5.2 Onverzekerde opgenomen patienten per jaar in het AMC 
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5.3.5 Gevolgen op het beleidsterrein van VROM 

Om zicht te krijgen op de effecten van de Koppelingswet op het terrein van VROM 
zijn diepte-interviews bij onder meer medewerkers van het ministerie van VROM, 
de VNG, gemeentelijke diensten Volkshuisvesting (in Amsterdam en Rotterdam), de 
inspectie Volkshuisvesting, AEDES vereniging voor woningcorporaties, woningcor-
poraties (in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) en particuliere verhuurders (in 
Den Haag en Tilburg). Deze-gesprekken zijn aangevuld met een beperkt aantal 
uitgebreide telefonische interviews met woningbouwcorporaties. 
Uit de afgenomen diepte-interviews komt naar voren dat de Koppelingswet het 
vrijwel onmogelijk heeft gemaakt om huursubsidie te verkrijgen zonder een 
geldige verblijfstitel. Het verkrijgen van een huisvestingsvergunning zonder 
rechtmatige verblijfstitel zou moeilijker zijn geworden. Er bestaan geen betrouw-
bare cijfers over het aantal afgewezen huursubsidieverzoeken, maar volgens 
geinterviewden gaat het om zeer kleine aantallen, zeker in verhouding tot het 
totaal aantal aanvragen van ongeveer een miljoen dat jaarlijks wordt gedaan. Ook 
bij het aantal afgewezen verzoeken om een huisvestingsvergunning lijkt het om 
kleine aantallen te gaan. Alhoewel hier opgemerkt moet worden dat, volgens de 
regels van de huisvestingswet, geen controles worden uitgevoerd naar de verblijfs-
status van huurders die Oar de inwerkingtreding van de Koppelingswet al over 
een huisvestingsvergunning beschikten. Verhuurders hebben geen inzicht in de 
redenen voor de negatieve adviezen en kunnen daarom niet aangeven hoe groot 
het percentage afwijzingen is op grond van een niet rechtmatige verblijfsstatus. 

In de gesprekken wordt gewezen op het sterk preventieve effect van de Koppe-
lingswet op dit terrein. Zodra aanvragers, gemeenten en/of verhuurders inschatten 
dat een aanvraag kansloos is wordt hiervan afgezien. De geinterviewde instanties 
geven verder aan dat mensen zonder geldige verblijfstitel mogelijk afzien van een 
aanvraag door de vele gegevens die bij een aanvraag moeten worden verstrekt. 
Verhuurders zijn van mening dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfstitel 
vaak goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en kansen die zij hebben om 
huursubsidie of een huisvestingsvergunning te verkrijgen. 

5.4 Gevolgen van de wet voor instroom en uitstroom van vreemdelingen 

5.4.1 Gegevens over instroom en uitstroom 

De Koppelingswet heeft als beoogd effect dat de illegale instroom van yreemdelin-
gen afneemt. Juist omdat illegaliteit zich kenmerkt door oncontroleerbaarheid, is 
het vrijwel onmogelijk om vast te stellen of deze afname daadwerkelijk gereali-
seerd is. Wel kan worden nagegaan of zich markante veranderingen hebben 
voorgedaan in de legale instroom. 

Daarbij is het zinvol een onderscheid te maken naar de redenen waarom vreemde-
lingen naar ons land komen. Onderscheid makend in twee categorieen toont het 
volgende beeld: (1) reguliere vreemdelingen, waaronder vreemdelingen die naar 
Nederland komen in het kader van gezinshereniging en arbeidsmigranten; en (2) 
vreemdelingen die naar Nederlands komen om asiel aan te vragen. Voor beide 
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categorieen geldt dat er de afgelopen jaren wetgeving heeft plaatsgevonden die 
eveneens van invloed is op de instroom. Bij de eerste categorie gaat het dan vooral 
op het MVV-vereiste, waardoor het voor vreemdelingen veel moeilijker is geworden 
om een verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen en te verkrijgen. Ten 
aanzien van de vreemdelingen die hier in het kader van asiel binnen komen is wat 
betreft de wetgeving ondermeer het concept veilige landen belangrijk, alsook de 
gevolgen die de verdragen van Schengen en Dublin hebben op komst naar Neder-
land. Daarnaast zal bij iedere analyse de internationale situatie in ogenschouw 
genomen moeten worden. Een rechtstreeks verband met de Koppelingswet valt 
daardoor niet te maken. 
Legale instroom is mogelijk met een Mvv, een Vtv, een visum of een asielverzoek. 
Gegevens daarover zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 5.3 lnstroom van vreemdelingen" 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

Mw 	 33.753 	36.014 	36.968 	43.966 	44.470 

Vtv 	 15.978 	19.937 	20.222 	20.557 	13.271 

Visum 	 33.308 	38.130 	32.306 	28.617 	24.996 

As 1 elverzoek 	22.856 	34.443 	45.217 	39.299 	43.895 

Totaal 	 105.895 	128.524 	134.713 	132.439 	126.632 

Wordt gekeken naar de ontwikkelingen in aantallen MVV's, V1V's en visa, dan is 
alleen bij de MVV's sprake van een toename sinds 1998. Deze stijging is echter 
eerder toe te schrijven aan de invoering van het MVV-vereiste dan aan de Koppe-
lingswet. Een effect van de Koppelingswet is op grond van deze gegevens niet 
aannemelijk. 

De mogelijkheid bestaat dat vreemdelingen als gevolg van de Koppelingswet 
sneller kiezen voor een asielprocedure. Dit zou moeten blijken uit een toename 
van het aantal afwijzingen. 'Gelukszoekers' zonder geldige asielgrond moeten 
immers bij de asielprocedure door de mand vallen. Gegevens over afwijzingen zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 5.4 Statusverleningen asie1 88  

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

A-status 	 8.806 	6.630 	2.356 	1.507 	1.808 

VTV 	 7.384 	5.176 	3.591 	3.471 	4.791 

VVTV 	 7.400 	5.182 	9.152 	8.512 	3.127 

Afwijzing 	 51.686 	28.318 	28.173 	41.367 	57.416 

Overig 	 8.795 	3.832 	4.557 	6.063 	9.680 

Totaal 	 84.071 	49.138 	47.829 	60.920 	76.822 

87 
Bron: IndIs. 

88 
Bran: Indis. 

128 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

Uit bovenstaand overzicht blijkt inderdaad sprake te zijn van een toename van het 
aantal afwijzingen na 1998. Deze toename kan echter niet trendmatig worden 
genoemd: het aantal afwijzingen in 1996 was beduidend hoger dan het aantal 
afwijzingen in 1999. De toename in het aantal afwijzingen kan eerder uit het 
wegwerken van de achterstanden bij de IND worden verklaard, dan uit de werking 
van de Koppelingswet. De IND kampte in 1997 en 1998 met grote achterstanden. 

Of de Koppelingswet van invloed is op het verblijf en de uitstroom van vreemde-
lingen hangt eveneens af van de redenen die aan de komst naar Nederland ten 
grondslag liggen. Zo zullen vreemdelingen die in het kader van het reguliere beleid 
en vooral indien zij hier kwamen om arbeid te verrichten, niet vertrekken zolang 
de krapte op de arbeidsmarkt blijft. Van de vreemdelingen met een asielachter-
grond is het verblijf en vertrek afhankelijk van de reden tot verblijf in Nederland.. 
Is dit nog steeds rechtmatig (zoals bij Dublinclaimanten en hernieuwde aanvragers) 
dan zal de uitkomst van de procedure mede bepalend zijn. Vervolgens zal de 
vreemdeling de situatie in het land van herkomst laten meewegen bij het besluit 
om te vertrekken. Betrouwbare cijfermatige gegevens hierover blijken niet voor-
handen. 

5.4.2 Gevolgen van de wet volgens betrokken uitvoerders 

Aan uitvoerders is ook gevraagd naar hun inschattingen over de effecten van de 
Koppelingswet op de in- en uitstroom. In de surveys onder medewerkers van 
Vreemdelingendiensten, GSD-en, UVI's, onderwijsinstellingen en onder wethouders 
zijn daarover stellingen voorgelegd. Onderstaande tabel geeft de uitkomsten 
daarvan voor verschillende groepen uitvoerders. Opgemerkt moet worden dat de 
aantallen bevraagde personen soms zeer klein zijn. De weergegeven percentages 
moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden bezien. 
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Respondentgroep 	 % (zeer) 	% 	% (zeer) 

mee 	neutraal 	mee 

oneens 	 eens 

Doordat vreemdelingen weten dat zij niet in aanmer- 	Medewerkers GSD (N=138) 	60 	14 	9 
king komen voor voorzieningen van overheidswege, 	Medewerkers UVI's (N=10) 	70 
komen -zij minder snel naar Nederland toe 

Medewerkers vreemdelin- 	67 	11 	6 
gendienst (N=88) 

Medewerkers onderwijsin- 	62,5 	6 	25 
stellingen (N=16) 

Wethouders (N=35) 	 63 	17 	20 

Maatschappelijke organisa- 	74 	6 	7 
ties (N=101) 

Vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus verlaten 	Medewerkers G5D (N=138) 	50 	17 	14 
Nederland eerder, omdat zij geen aanspraak kunnen 	Medewerkers UVI's (N=10) 	30 	10 	20 
maken op overheidsvoorzieningen 

Medewerkers vreemdelin- 	59 	16 	6 
gendienst (N=88) 

Medewerkers onderwijsin- 	62,5 	6 	25 
stellingen (N=16) 

Wethouders (N=36) 	 56 	19 	25 
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Tabel 5.5 Gevolgen van de wet voor instroom en uitstroom volgens uitvoerders: 
reacties op stellingen" 

Voor geen van de groeperingen geldt dat zij ervan overtuigd zijn dat de Koppe-
lingswet ertoe bijdraagt dat vreemdelingen minder snel naar Nederland komen, 
omdat zij weten dat zij niet in aanmerking komen voor sociale voorzieningen. Voor 
alle groepen zien we een patroon waarbij meer dan 60 procent het (zeer) oneens is 
met de voornoemde stelling. Vooral de medewerkers van de maatschappelijke 
organisaties geloven, op grond van hun praktijk ervaring niet dat vreemdelingen 
zich, vanwege de uitsluitende werking van sociale voorzieningen, laten ontmoedi-

gen om naar Nederland te komen. 

Een wisselend beeld zien we bij de reactie op de stelling dat hier onrechtmatig 
verblijvende vreemdelingen die geen aanspraak kunnen maken op overheidsvoor-
zieningen Nederland eerder zullen verlaten. Maximaal een kwart van de onder-
vraagden onderschrijft deze stelling onderschrijft. De meerderheid is het er steeds 
niet mee eens. De effectiviteit van de wet wordt in dat opzicht nadrukkelijk in 
twijfel getrokken. Uit de gevoerde diepte-interviews met genoemde groepen . 
uitvoerder komt naar voren dat men eerder vertrouwen heeft in overheidsbeleid 

specifiek gericht op terugkeer. 

89 
De totalen tellen niet op tot 100%, omdat de categorie "weet niet/geen mening" niet is weergegeven. 
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Voorgelegde stelling 	 Respondentgroep 	% (zeer) mee 	% neutraal 	% (zeer) 

oneens 	 mee eens 

Door de Koppelingswet zijn 	Medewerkers GSD
90 	 7 	 6 	80 

vreemdelingen sterker afhanke- 	(N=138) 
lijk geworden van de hulp van 	 _  

liefdadigheidsinstellingen of 	Medewerkers UVI's 	 20 	 0 	60  
land- en lotgenoten 	 (N=10)  

Medewerkers vreem- 	11 	 8 	76 
delingendienst (N=87) 

Medewerkers onder- 	7 	 0 	86 
wijsinstellingen (N=15) 
	 _ 
Wethouders (N=36) 	 0 	 0 	100 _ 
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5.5 Neveneffecten van de wet 

Behalve onderzoek naar effecten is in het onderzoek bezien of, en zo ja in welke 
mate, zich neveneffecten hebben voorgedaan. In de vele maatschappelijke en 
politieke discussies die aan de invoering van de Koppelingswet vooraf gingen, zijn 
talloze, vooral ongewenste, neveneffecten naar voren gebracht. Vragen over 
neveneffecten zijn gesteld aan een groot aantal betrokken uitvoerders. Dit is 
gebeurd in diepte-interviews met medewerkers van Vreemdelingendiensten, 
GSD-en, UVI's, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woning-
bouwcorporaties, verhuurders en wethouders. Daarnaast zijn daarover vragen 
opgenomen in de surveys die zijn uitgezet onder medewerkers van Vreemdelin-
gendiensten, GSD-en, UVI's, onderwijsinstellingen en wethouders. 

5.5.1 Neveneffecten volgens betrokken uitvoerders 

In de surveys onder medewerkers van uitvoeringsinstellingen zijn verschillende 
stellingen aan respondenten voorgelegd over neveneffecten. In het navolgende 
worden de uitkomsten vermeld. Daarbij moet worden bedacht dat de aantallen 
bevraagde personen soms klein zijn. De weergegeven percentages moeten daarom 
met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Waar mogelijk worden de resultaten 
aangevuld met informatie uit andere bronnen. 

Afhankelijkheid van lie fdadigheid 

Het onderzoek laat zien dat breed wordt gedeeld dat de Koppelingswet ertoe heeft 
geleid dat vreemdelingen in ons land sterker afhankelijk zijn geworden van de 
hulp van liefdadigheidsinstellingen of van land- of lotgenoten. Voor alle onder-
vraagde groepen geldt dat meer dan 80 procent deze mening is toegedaan. Voor 
maatschappelijke organisaties en medewerkers van onderwijsinstellingen kan 
worden opgemerkt dat bijna negentig procent van de ondervraagden deze opvat-
ting deelt. 

Tabel 5.6 Neveneffecten van de Koppelingswet volgens uitvoerders: reacties op 
stellingen 

90 
In de enquete onder medewerkers van GSD-en is specifiek gevraagd naar bijstandsuitkeringen in plaats van 

sociale voorzieningen algemeen. 
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Andere geraadpleegde bronnen schetsen een vergelijkbaar perspectief. Het meest 
overtuigend zijn de verhalen die bij ondervraagde vreemdelingen zelf zijn opgete-
kend. Zo geven hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen die voor de invoe-
ring van de Koppelingswet al in Nederland verbleven aan, dat sinds de invoering 
van de wet zij geen gebruik meer kunnen maken van bepaalde voorzieningen die 
voordien nog wet toegankelijk waren. Als gevolg geven zij aan een vergroting van 
de afhankelijkheid van in eerste instantie het eigen netwerk en in tweede instantie 
van maatschappelijke organisaties. Deze organisaties bevestigen zelf de toegeno-
men druk op hun voorziening, die ten koste gaat van dienstverlening aan andere 
groepen gebruikers. 

Grotere omvang van het ille gale circuit; criminele circuits 

De Koppelingswet heeft er in de ogen van de vertegenwoordigers van de verschil-
lende groeperingen toe geleid dat het illegale circuit is toegenomen. 
Het overgrote deel van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat de 
illegaliteit is toegenomen. Dit is mogelijk gebaseerd op het kleine aantal uitsluitin-
gen waarmee zij in de praktijk worden geconfronteerd. Len deel van de medewer-
kers van de Vreemdelingendienst en van onderwijsinstellingen is een andere 
mening toegedaan. Len minder eenduidig beeld laat het antwoordpatroon op de 
vraag zien of de Koppelingswet ertoe heeft geleid dat vreemdelingen zonder 
geldige verblijfsstatus in criminele circuits zijn beland. Steun voor deze opvatting 
is te vinden bij wethouders (58% is het er (zeer) mee eens) en bij vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke organisaties (51%). Minder overtuigd zijn de medewer-
kers van de UVI's en GSD-en (met respectievelijk 40 en 35 procent). Bij de 
Vreemdelingendiensten zien we dat de groep ondervraagden die deze opvatting 
niet deelt, groter is dan de groep die wel onderbouwing ervoor ziet (36 tegen 16 
procent). 

De waargenomen toename van de omvang van het illegale circuit als gevolg van de 
Koppelingwet baren lokale bestuurder zorgen. Een geinterviewde wethouder over 
een bepaalde groep vreemdelingen: "je raakt het zicht op de mensen helemaal kwijt 

nu ze buiten onze voorzieningen vallen". In de gesprekken met wethouders is ook 
de consequentie dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen het criminele 
pad op gaan, uitgebreid aan de orde geweest. 	vermoed van wel want hoe moeten 

ze anders overleven"werd dikwijls als toelichting op de stelling gegeven. 

Overigens is voor deze stelling geen nadere onderbouwing te geven en wordt 
daarvoor ook vanuit andere geraadpleegde bronnen geen steun gevonden. Een 
onzichtbaar effect op criminaliteitscijfers kan wellicht mede worden verklaard uit 
het feit dat het thans gemakkelijk is om illegaal aan het werk te komen. Overigens 
geldt dat bestuurders uit kleinere gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) het 
vaker oneens zijn met genoemde stelling dan wethouders van grotere steden (meer 
dan 100.000 inwoners). Deze laatsten onderschrijven vaker de stelling dat vreem-
delingen zonder geldig verblijfstitel eerder in het criminele circuit belanden. 
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Tabel 5.7 Neveneffecten van de Koppelingswet volgens uitvoerders: reacties op 
stellingen 

'Verkeerde' groepen worden getroffen 
Een van de vermeende neveneffecten zou zijn dat door de Koppel .ingswet de 
`verkeerde' groepen worden getroffen, namelijk ook degenen die rechtmatig in 
Nederland verblijven. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties 
vinden hiervoor echter geen aanleiding. Verdeeld zijn met name de wethouders 
over de vraag of de verkeerde mensen getroffen worden door de Koppelingswet. 45 
procent vindt van niet. Voor hen is de wet duidelijk en ook echt gericht op niet 
rechtmatig verblijvenden. 27 Procent is het wel met de stelling eens en wijst 
daarbij op de "stigmatisering van alle vreemdelingen en verdere vervuiling van de 
discussie". Ook worden in dit verband dikwijls de individuele extra schrijnende 
gevallen genoemd, waarvoor de gemeente een regeling heeft getroffen. 

Volgens de geinterviewde maatschappelijke organisaties treft de Koppelingswet 
echter wel degelijk de `verkeerde' groepen. 77 Procent is die mening toegedaan. Bij 
maatschappelijke organisaties is dit punt nader onderzocht. Gezinsherenigers, 
herhaalde asielaanvragers en Dublinclaimanten worden genoemd. Het gaat dan 
over mensen die hier weliswaar rechtmatig verblijven, maar geen recht hebben op 
voorzieningen. Bovendien wordt aandacht gevraagd voor vrouwen. Zo vindt 92 
procent dat vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van vrouwenhandel in 
aanmerking moeten komen voor overheidsvoorzieningen (hetgeen ook feitelijk het 
geval is) en vindt 80 procent vindt dat mensen die geen geldige verblijfsvergun-
ning hebben maar de partner we!, eveneens recht hebben op voorzieningen. Hierbij 
wordt over het algemeen de vrouw met een afhankelijke verblijfsvergunning 
bedoeld. Daarnaast vindt een zeer grote meerderheid van 82 procent dat vreemde- 
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lingen die al jaren wit werken - de zogeheten witte illegalen- recht hebben op 
overheidsvoorzieningen. 

Tabel 5.8 Neveneffecten van de Koppelingswet volgens uitvoerders: reacties op 
stellingen 

Valse documenten, verbeterde registratie en tijdige verlenging 
In de interviews en surveys zijn ten slotte vragen gesteld over de mate waarin de 
Koppelingswet ertoe heeft geleid dat het gebruik van valse documenten is toege-
nomen, de registratie is verbeterd en verblijfsvergunningen vaker op tijd worden 
verlengd. Wat betreft valse documenten geven bevraagde onrechtmatige verblij-
vende vreemdelingen zelf aan dat het gebruik sporadisch voorkomt en juist 
vanwege de invoering van de Koppelingswet is afgenomen (vanwege vergrote 
pakkans door bestandenkoppeling). Medewerkers van uitvoeringsinstellingen en 
bestuurders denken hier anders over. Met name medewerkers van UVI's en wet-
houders zijn van mening dat het gebruik van valse documenten is toegenomen. In 
de eerste groep ondersteunt 70 procent deze stelling: in de tweede groep is dat 
zelfs 75 procent. Maar ook medewerkers van onderwijsinstellingen, de Vreemde-
lingendienst en maatschappelijk organisaties zijn het overwegend (zeer) eens met 
deze stelling. Respectievelijk 53, 43 en 41 procent van de ondervraagden is het er 
(zeer) mee eens. 
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Tabel 5.9 Neveneffecten van de Koppelingswet volgens uitvoerders: reacties op 
stellingen 

Breed wordt verder gedeeld dat de Koppelingswet ertoe heeft bijgedragen dat de 
registratie van vreemdelingen (mede door de noodzaak van bestandskoppeling en 
uitvoeren van controles) is verbeterd. Vooral de medewerkers van de Vreemdelin-
gendiensten en de UVI's huldigen deze opvatting. Ook bij de andere groeperingen 
(wethouders, GSD-en) is men deze overtuiging toegedaan. Het minst uitgesproken 
in deze zijn de medewerkers van maatschappelijke organisaties. 

Volgens medewerkers van de Vreemdelingendienst heeft de invoering van de 
Koppelingswet er verder toe geleid dat verblijfsvergunningen vaker op tijd worden 
verlengd. 50 Procent is het (zeer) eens met deze stelling, terwijI 22 procent het er 
(zeer) mee oneens is. Medewerkers van maatschappelijke organisaties, aan wie 
deze vraag ook is voorgelegd, zijn juist een andere mening toegedaan. 43 procent 
van de ondervraagden is het er (zeer) mee oneens, terwijI 4 procent het er (zeer) 
mee een is. 

135 



Voorgelegde stelling 	Respondentgroep 	 to 
^ 	

, 
,-- 	c 	41 	- a • 	c 
0/ 	0 	in 	.— 	 CU 	CU 
. . , 	c 	45' 	 al 	CJ 
N 	0 	al 

	

 GI 	al 	
0., 	 N 	a j  

	

g E 
	 C  

g 	Cg 
g 

Door de Koppelingswet 	Medewerkers CSD (N=139) 	 13 	19 	47 
is de registratie van 

Medewerkers UVI's (N=10) 	 30 	10 	60 vreemdelingen 
verbeterd 	 Medewerkers vreemdelingendienst 	 10 	14 	72 

(N=87) 

Medewerkers onderwijsinstellingen 	 12 	19 	44 
(N=16) 

Wethouders (N=32) 	 37 	16 	47 

Maatschappelijke organisaties (N=99) 	27 	17 	22 

Door de Koppelingswet 	Medewerkers vreemdelingendienst 	 22 	24 	50 
worden verblijfsvergun- 	(N=87) 
ningen vaker op tijd 	

Maatschappelijke organisaties (N=100) 	43 	12 	4 verlengd 

Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

Tab& 5.10 Neveneffecten van de Koppelingswet volgens uitvoerders: reacties op 
stellingen 

5.5.2 Neveneffecten op her beleidsterrein van OCW 

Om een nader beeld te krijgen van de neveneffecten van de Koppelingswet op het 
terrein van OCW zijn daarover vragen gesteld in de diepte-interviews zoals afge-
nomen bij medewerkers van het ministerie van OCW, basisscholen en scholenge-
meenschappen in Amsterdam en Tilburg. ROC's, hogescholen en universiteiten. 
Ook is ernaar gevraagd in de survey die is uitgevoerd onder 20 onderwijsinstellin-
gen, waaronder 6 universiteiten (daarbij 3 grote universiteiten), 8 hogescholen 
(verspreid in het land; met name gevestigd in de grotere gemeenten) en 6 ROC's 
(verspreid in het land; met name gevestigd in de middelgrote plaatsen). Verder is 
jurisprudentie bestudeerd am inzicht te krijgen in de neveneffecten van de wet op 
dit terrein. 

De belangrijkste neveneffecten die zich op het terrein van onderwijs voordoen, 
hebben betrekking op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In het hoger 
onderwijs zorgt een verkeerde toepassing van de wet in een enkel geval voor 
problematische situaties. 

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn niet verplicht kinderen en 
jongeren tot 18 jaar zonder verblijfstatus aan te geven bij de Vreemdelingendienst. 
De leerkrachten van deze scholen, met wie in het kader van dit evaluatieonderzoek 
gesproken is, achten het ook noodzakelijk dat alle kinderen onderwijs volgen. Dit 
strookt met het uitgangspunt van de wetgever dat kinderen en jongeren tot de 
leeftijd van 18 jaar buiten de reikwijdte van de Koppelingswet vallen. Zij hebben 
het recht am onderwijs te volgen zolang zij in Nederland verblijven. Dit neemt niet 
weg dat de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hinder ondervin-
den van de vreemdelingenwetgeving in het algemeen en de Koppelingswet in het 
bijzonder. 
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Hoewel ook kinderen van ouders zonder geldige verblijfsvergunning onderwijs 
mogen volgen en formeel meetellen voor de bekostiging van het onderwijs, levert 
de financiering in praktijk veel problemen op. Zo zijn hier onrechtmatig verblij-
vende ouders niet snel geneigd om een kind formeel op een school aan te melden. 
De vrees bij deze ouders bestaat dat het hierdoor makkelijker voor de Vreemdelin-
gendienst wordt om hen op te sporen. Ook zien sommige scholen daarom af van 
registratie van kinderen van hier onrechtmatig verblijvende oudere. Financieel en 
praktisch gezien levert dit problemen op voor scholen. Leerlingen die niet formeel 
zijn aangemeld, tellen namelijk niet mee voor de bekostiging (die voor allochtone 
leerlingen zelfs anderhalf maal zo hoog is als voor autochtone leerlingen). Mede als 
gevolg hiervan zijn de klassen in bepaalde wijken waar veel (hier onrechtmatig 
verblijvende) vreemdelingen wonen, groter dan in de boeken van het ministerie is 
opgenomen. Afgezien van de bekostiging die scholen ontvangen van het ministe-
rie, ontvangen zij ouderbijdrage (schoolgeld) en betalen ouders voor boeken en 
excursies. Scholen signaleren dat ouders in veel gevallen niet in staat zijn om deze 
bijdragen te leveren, waardoor de school nogmaals op extra kosten wordt gedre-
ven. 

Voorbeelden uit de juridische praktijk: 

Een Surinaamse moeder heeft een aanvraag voor verblijfsvergunning ingediend in 1994. Ze heeft 

nog steeds geen definitieve beslissing ontvangen. De kinderbijslag is met ingang van het derde 

kwartaal 1998 beeindigd. De vrouw kan daardoor slechts de helft van het schoolgeld betalen, 

probeert de andere helft de maand erop te betalen. Het kind mag wel naar school, maar krijgt 

vooralsnog geen boeken. 

De Universiteit van Amsterdam is in het najaar 2000 begonnen met het controleren met de 

verblijfsstatus van de buitenlandse studenten. Studenten die zich hebben ingeschreven aan de -

UvA kregen een brief waarin zij worden gevraagd om voor een bepaalde datum een geldige 

verblijfsvergunning te overleggen. lndien zij dit niet doen worden zij alsnog met terugwerkende 

kracht uitgeschreven. Op grond van de Koppelingswet kunnen alleen rechtmatig in Nederland 

verblijvende vreemdelingen tot een onderwijsinstelling worden toegelaten als zij 18 jaar of ouder 

zijn. De groep rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen is echter ruimer dan de 

categorie vreemdelingen die al in het bezit gesteld zijn van een verblijfsvergunning. De Universi-

teit van Amsterdam dreigt dus ten onrechte een aantal studenten uit te sluiten van onderwijs. 

5.5.3 Neveneffecten op het beleidsterrein van SZW 

Om zicht te krijgen op de neveneffecten van de Koppelingswet op het terrein van 
SZW zijn daarover vragen gesteld in de diepte-interviews die zijn afgenomen bij 
medewerkers van het ministerie van SZW, het Landelijk Instituut voor Sociale 
Verzekeringen (LISV), GSD-en (van Amsterdam, Den Haag en Tilburg) en UVI's 
(Cadans, Gak en GUO, SVB). Verder is jurisprudentie bestudeerd om inzicht te 
krijgen in de neveneffecten van de wet op dit terrein. 
De neveneffecten op _het terrein van SZW zijn vooral geconstateerd op het terrein 
van de sociale (werknemers-)verzekeringen. De gesprekspartners bij de UVI's 

91 
Zie ook: C. Morelli en K. Braat, Kinderen zonder Status, Een orienterende studie naar de leefsltuatie van 

'illegale kinderen' in Nederland, Defence for Children International, 1999, p. 92. 
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wijzen op een belangrijk neveneffect dat min of meet automatisch uit de toepas-
sing van de Koppelingswet voortvloeit. Zodra uit de controle blijkt dat een werk-
nemer geen verzekeringsplichtige arbeid mag verrichten, volgt een melding aan de 
werknemer en de werkgever. Eventueel betaalde premie wordt direct terugbetaald. 
Goed beschouwd, betekent dit dat een werkgever financieel voordeel heeft bij het 
inschakelen van personeel waarvoor geen verzekeringsplicht geldt. Bij de UVI's 
bestaat de indruk dat dit heeft geleid tot een toename van zwart werk in bepaalde 
sectoren die traditioneel met veel goedkope tijdelijke arbeidskrachten werken. 

Ofschoon bij het uitsluiten van de verzekeringsplicht een melding wordt gedaan 
aan de arbeidsinspectie, zijn de UVI's geen opsporende instantie in de zin van de 
Vreemdelingenwet. Meldingen aan de Vreemdelingendiensten worden dan ook niet 
gedaan. Aanmelding van een niet-verzekeringsplichtige bij een UVI betekent 
feitelijk dat de Wet op de ldentificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen 
worden overtreden. In individuele gevallen verbindt de Arbeidsinspectie hieraan 
geen consequenties. Pas bij aanwijzingen voor het op grote schaal ontduiken van 
deze wetten, gaat de Arbeidsinspectie over tot het instellen van onderzoek. 
Bovendien legt de Arbeidsinspectie relatief lage boetes op, zodat het voor bedrij-
ven interessant kan zijn om te werken met goedkoop, illegaal en onverzekerd 
personeel. De Koppelingswet heeft in de ogen van de UVI's geleid tot een zuiverder 
verzekerden-administratie, maar zeker niet tot het voorkomen van zwart werk. 

5.5.4 Neveneffecten op het beleidsterrein van VWS 

Om zicht te krijgen op de neveneffecten van de Koppelingswet op het terrein van 
Volksgezondheid zijn daarover vragen gesteld in de diepte-interviews zoals 
afgenomen bij medewerkers van het ministerie van VWS, GGD-en (in Amsterdam, 
Den Haag en Tilburg), bij drie ziekenhuizen, bij drie zorgverzekeraars en bij het 
College van Zorgverzekeringen. 

De door geInterviewden veel voor het voetlicht gebrachte onbedoelde neveneffec-
ten van de Koppelingswet zijn een vermindering van de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg en het optreden van gezondheidsrisico's bij de betreffende 
groep. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de zorg dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen de eerstelijns en de tweedelijns gezondheidszorg. Uit 
onderzoek van het Nivel blijkt dat de hulpverleners in de eerste lijn zich niet 
minder toegankelijk opstellen. De ervaren of verwachte toename van vreemdelin-
gen zonder geldige verblijfsstatus lijkt over het algemeen op het ogenblik beperkt 
te zijn. 92  De onderzoekers trekken daaruit voorzichtig de conclusie dat de Koppe-
lingswet er niet toe lijkt te hebben geleid dat de toegankelijkheid van de gezond-
heidszorg voor hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen is verslechterd. 
Deze conclusie is gebaseerd op gegevens van zorgaanbieders. Met evenveel recht 
valt te stellen dat de beperkte ervaren toename van het aantal vreemdelingen 
zonder geldige verblijfsstatus dat aanklopt, juist een teken is van het omgekeerde: 

92 
Illegalen aan de 'poort' van de gezondheldszorg, Nivel, Utrecht, december 2000. 
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onverzekerden, en met name hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen, doen 
minder een beroep op deze mogelijkheden terwijl ze er wel zijn. 
In de interviews met hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen wordt aange-
geven dat angst om `gepakt' te worden een rol speelt bij het benaderen van zorg-
verleners. Daarnaast wordt een (beperkte) toename ervaren van de 
toegankelijkheid geconstateerd op plaatsen waar van oudsher al veel hier onrecht-
matig verblijvende vreemdelingen komen. Met name van de kant van eerste-
hulpafdelingen wordt dit in het genoemde onderzoek bevestigd. In het verlengde 
van deze vraag naar de toegankelijkheid concludeert TNO dat de situatie op 
sommige plaatsen verbeterd is, op andere - met name in regio's waar op dit punt 
geen duidelijke netwerkontwikkeling heeft plaatsgevonden - verslechterd. 93  
De informatie die in gesprekken met vreemdelingen en hulpverleners is verkregen 
over de tweedelijns gezondheidszorg, wijst erop dat de toegankelijkheid van de 
tweede lijn echter is verminderd, met name als gevolg van financiele barrieres en 
angst om gepakt te worden. 

Ten aanzien van het optreden van gezondheidsrisico's als gevolg van de Koppe-
lingswet, wijst ander onderzoek erop dat met name ten aanzien van de medische 
hulpverlening aan vrouwen de situatie is verslechterd. 94  In het algemeen kan 
worden gesteld, dat het niet geregistreerd zijn van onrechtmatige verblijvende 
vreemdelingen, het lastig maakt de gezondheidstoestand van deze personen te 
volgen, hetgeen risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt. 

5.5.5 Neveneffecten op het beleidsterrein van VROM 

Om zicht te krijgen op de neveneffecten van de Koppelingswet op het terrein van 
VROM zijn daarover vragen gesteld in de interviews zoals afgenomen bij onder 
meer medewerkers van het ministerie van VROM, de VNG, gemeentelijke diensten 
Volkshuisvesting (in Amsterdam en Rotterdam), de inspectie Volkshuisvesting, 
AEDES vereniging van woningcorporaties, woningcorporaties (in Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam) en particuliere verhuurders (in Den Haag en Tilburg), en ook in 
de uitgebreide telefonische interviews met woningcorporaties. 

Uit de gesprekken met verhuurders komt naar voren dat zij zich redelijk hard op 
stellen bij huurachterstanden. Deze zijn soms het gevolg van het vervallen van 
huursubsidie of andere inkomensbronnen. In een gesprek met de huurder wordt de 
huurachterstand besproken en zo mogelijke een regeling getroffen. Indien een 
huurachterstand niet wordt ingehaald vindt, met name in de grote steden, uitzet-
ting plaats. Dan blijkt geregeld dat huurders al 'met de noorderzon' vertrokken 
zijn; men vermoedt dat dit ook de huurders zijn die niet over een rechtmatige 
verblijfsstatus beschikken. 

Door de Koppelingswet zijn de vreemdelingen zonder rechtmatige verblijfsstatus 
voor huisvesting aangewezen op woningen buiten het distributiebestand, op 
illegale onderhuur of trekken zij in bij familie of kennissen. Ook verschaffen 
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Toegankelijkheid van zorg voor illegalen, TNO Preventie en gezondheid, februari 2000. 
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Leven zonder vangnet. De gevolgen van Koppelingswet voor vrouwen en meisjes', Den Haag, E-qualiity, 

januari 2000. 
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werkgevers soms woonruimte. Zoals eerder in dit hoofdstuk naar voren is geko-
men, hebben deze mensen veelal een onregelmatig en laag inkomen en zijn daarom 
aangewezen op goedkope woningen of delen woonruimte met anderen. Omdat een 
groot deel van de niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen alleenstaanden zijn, 
zullen zij, naar de geinterviesyden vermoeden, vooral gebruik maken van kamers 
die te huur zijn bij minder betrouwbare particuliere verhuurders. 

Hoe vaak niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen gebruik maken van onrecht-
matige bewoning is niet te bepalen. Het gaat hierbij om onrechtmatige bewoning in 
de zin van wonen zonder huisvestingsvergunning en wonen in strijd met het 
huurcontract. In het onderzoek naar onrechtmatige bewoning, komt naar voren dat 
de combinatie onrechtmatige bewoning met illegaal verblijf in Nederland inciden-
teel wordt aangetroffen en met name bij kamergewijs verhuurde woningen. 95  
Onrechtmatige bewoning en ook een hoge woningbezetting, zijn mogelijk omdat 
gemeenten en verhuurders hierop vrijwel geen actieve controle uitvoeren. Actieve 
controle vindt meestal pas plaats als melding wordt gedaan van overlast. De 
geinterviewden zijn van mening dat personen zonder een rechtmatige verblijfssta-
tus echter zoveel mogelijk overlast voor buren zullen willen voorkomen. Dit 
voorkomt niet dat overbewoning van een woning belastend is voor de medebewo-
ners. Het leidt er mede toe dat deze mensen vaak veranderen van woonplek wat 
voor gezinnen met jonge kinderen erg belastend kan zijn. 

Een geinterviewde woningcorporatie gal openlijk aan dat men vooral morele 
problemen heeft met de groep niet rechtmatig verblijvenden die tot aan de invoe-
ring van de Koppelingswet onrechtmatig gebruik heeft kunnen maken van huur-
subsidie en/of een huisvestingsvergunning. Sommigen hiervan kunnen, door het 
vervallen van huursubsidie, de huur niet meer opbrengen. Anderen die door 
stadsvernieuwing naar een vervangende woonruimte moeten, krijgen problemen 
bij het aanvragen van een nieuwe huisvestingsvergunning. Dit zijn de gevallen 
waarvoor tijdelijke bypasses worden gezocht. 

5.6 Samenvatting en conclusies 

Om te reflecteren op de effectiviteit van de Koppelingswet, is in dit hoofdstuk 
teruggegrepen op de effecten die door de wetgever met de Koppelingswet werden 
beoogd: voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen door 
verstrekkingen, uitkeringen en dergelijke in staat warden gesteld hun wederrech-
telijk verblijf voort te zetten, en voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende 
vreemdelingen en (nog) niet toegelatenen een schijn van legaliteit kunnen verwer-
Yen, waardoor zij een rechtspositie (of de schijn van een rechtspositie) opbouwen 
die uitzetting zou kunnen doorkruisen. Achterliggende veronderstellingen zijn dat 
vreemdelingen door de uitsluiting van voorzieningen eerder geneigd zijn om ons 
land te verlaten, en/of dat vreemdelingen minder snel naar Nederland zullen 
komen. 

95 
Onrechtmatige bewoning van huurwoningen anno 2000, Centrum Beleldsadviserend Onderzoek, CEBEON 

BV, augustus 2000, Amsterdam. 
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De Koppelingswet is effectief in de zin dat de wet ertoe leidt dat vreemdelingen die 
niet over de juiste verblijfsstatus beschikken verstoken blijven van sociale voor-
zieningen. De meerderheid van de uitvoerders en ook maatschappelijke organisa-
ties zijn hiervan overtuigd. Eveneens steunt de meerderheid van de uitvoerders de 
stelling dat vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus minder vaak een 
beroep zullen doen op overheidsvoorzieningen. Ook bij de maatschappelijke 
organisaties is steun voor dit gegeven aanwezig. Medewerkers van Vreemdelingen-
diensten hebben hierover de minst uitgesproken mening. Met de uitspraak dat de 
Koppelingswet ertoe zou bijdragen dat vreemdelingen zonder geldige verblijfssta-
tus geen schijn van legaliteit kunnen opbouwen, zijn niet alle groepen het in 
dezelfde mate eens. Wethouders zijn deze mening toegedaan en ook bij medewer-
kers van de Vreemdelingendienst is een grote groep hiervan overtuigd. Medewer-
kers van GSD-en, UVI's en maatschappelijke organisaties zijn hierover verdeeld. 

De schaarse cijfermatige gegevens over aantallen uitsluitingen van voorzieningen 
wijzen erop dat uitsluitingen zeer weinig voorkomen. 

Op basis van het onderzoek is het niet mogelijk om harde conclusies te formuleren 
over het effect van de Koppelingswet op de omvang van de populatie vreemdelin-
gen zonder verblijfsstatus in Nederland. Exacte cijfers over de omvang van groep 
niet rechtmatig hier verblijvenden zijn er niet, en kunnen op basis van dit onder-
zoek ook niet worden gegeven. 
Bovendien is het drie jaar na invoering van de Koppelingswet wellicht ook wat 
vroeg om effecten te kunnen waarnemen. De diverse respondentgroepen (uitvoer-
ders, wethouders, maatschappelijke organisaties, illegale vreemdelingen) geven 
desgevraagd aan geen effect van de Koppelingswet op in- en uitstroom te constate-
ren. Hierbij wordt een verband gelegd met de beweegredenen van vreemdelingen 
om naar Nederland te komen. De mogelijkheid om een beroep te doen op sociale 
voorzieningen speelt in die afweging nauwelijks een rol, bepalender zijn verwach-
tingen om in Nederland te kunnen werken, en de aanwezigheid van familie, 
kennissen of landgenoten. 
De effectiviteit van de Koppelingswet lijkt te worden gedwarsboomd door de 
huidige economische situatie, waardoor het relatief eenvoudig is om door (zwart) 
werk in levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is voorstelbaar dat de effecten 
van de Koppelingswet op de in- en uitstroom van illegalen bij een verslechtering 
van de economische situatie toenemen, omdat het dan lastiger wordt om in 
Nederland - zonder steun van een sociaal netwerk - te kunnen overleven. 

De verschillende indertijd gevreesde neveneffecten langslopend, kan geconclu-
deerd worden dat deze vrees niet voor alle punten terecht was. Voor uitbreiding 
van het criminele circuit bestaan geen aanwijzingen, behalve dan dat onwettige 
zaken als het gebruikmaken van valse documenten een enkele keer voorkomt. 
Overigens hebben we wel vrij uitgebreid vragen gesteld tijdens gesprekken en in 
surveys over een eventuele toevlucht tot de criminaliteit van vreemdelingen die 
onder het bereik van de Koppelingswet vallen. De meeste respondenten wilden 
daar echter geen uitspraken over doen. 
Voor uitbreiding van het illegale circuit is het eveneens moeilijk om harde cijfers 
aan te dragen. Vanuit diverse bronnen is aangegeven dat sinds de Koppelingswet 
de groep, maatschappelijke gezien, onzichtbaarder en daardoor ongrijpbaarder is 
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geworden. Vooral lokale bestuurders uit grotere gemeenten, maken zich zorgen om 
deze ontwikkeling. 
Van een verslechtering van de positie als werknemer is voor de vreemdeling die 
hier illegaal en zonder VTV werkt, inderdaad sprake. De werkgever betaalt door-
gaans veel minder en kan de betreffende vreemdeling ontslaan en minder loon 
uitbetalen als en wanneer hem dat uitkomt. 
Chaos in uitvoering, zich jonger voordoen dan men is, racisme en/ of draagvlak 

vermindering vow' vreemdelingenbeleid zijn neveneffecten die niet zijn gemeten. 
Vragen hierover zijn wel aan diverse respondentgroepen voorgelegd. 
Kijkend naar het gebruik van medische voorzieningen dan blijkt dat hier alleen in 
het uiterste geval een beroep op wordt gedaan. En ook dat zelfs in die gevallen de 
medisch noodzakelijke zorg niet altijd onmiddellijk gegeven wordt. Van de 
preventieve gezondheidszorg maken de betreffende vreemdelingen niet altijd 
gebruik omdat zij a) in de praktijk niet altijd opgeroepen worden voor inentingen 
en andere vormen van zorg, b) niet altijd weten wat wel en niet is toegestaan en c) 
de instanties wantrouwen. 
Volgens diverse respondentgroepen treft de Koppelingswet ook 'verkeerde groe-

pen', namelijk groepen die rechtmatig in Nederland verblijven (zoals bijvoorbeeld 
Dublin claimanten), of groepen die een verlenging van een verblijfsvergunning te 
laat aanvragen. Deze groepen maken naar alle waarschijnlijkheid inmiddels de 
meerderheid uit van de groep van de vreemdelingen die de effecten van de 
Koppelingswet ervaren. 
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Rill 6. De Koppelingswet geevalueerd 

6.1 Het waarom van de evaluatie 

De Koppelingswet is een ingrijpende wet. De daarin vastgelegde relatie tussen het 
verblijfsrecht van vreemdelingen en de aanspraak die zij kunnen maken op diverse 
voorzieningen maakte ruim vier jaar geleden veel discussie los. Voor en nadelen 
van de wet passeerden de revue en er is indertijd ernstig getwijfeld aan de uit-
voerbaarheid. Ook vreesde men voor tal van onbedoelde neveneffecten. Bij 
invoering van de wet is daarom besloten om na drie jaar de wet te evalueren. In de 
voorafgaande hoofdstukken zijn de resultaten van deze evaluatie neergelegd. 
Bij het onderzoek is ervan uitgegaan dat de evaluatie van de wet inzicht moet 
bieden in: 
1. het bestaande draagvlak voor de wet 
2. de mate waarin de wet uitvoerbaarheid is, 
3. de mate waarin de doelen van de wet zijn gerealiseerd 
4. de mate waarin neveneffecten zijn opgetreden. 

Bij de verdere operationalisering zijn vervolgens de doelstellingen, beoogde 
effecten en gevreesde neveneffecten van de Koppelingswet zoals die bij de invoe-
ring van de wet naar voren zijn gebracht, als uitgangspunt genomen. 
Het gaat daarbij om twee hoofdthema's nl: 
1. Voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen door verstrek-

kingen, uitkeringen en dergelijke in staat worden gesteld hun wederrechtelijk 
verblijf voort te zetten. 

2. Voorkomen dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en (nog) niet 
toegelatenen een schijn van legaliteit kunnen verwerven, waardoor zij een 
rechtspositie (of de schijn van een rechtspositie) opbouwen die uitzetting zou 
kunnen doorkruisen. 

Daarnaast beoogt de wet effect te hebben op het verblijf van vreemdelingen zonder 
geldige verblijfstitel in Nederland en wel ten aanzien van: 
1. De instroom: als deze vreemdelingen weten dat zij geen beroep kunnen doen op 

voorzieningen, dan zullen zij niet of minder snel naar Nederland komen; 
2. Uitstroom: als deze vreemdelingen geen aanspraak meer kunnen maken op 

voorzieningen, dan zullen zij (sneller) het land verlaten 
3. Verblijf: Als deze vreemdelingen geen aanspraak meer kunnen maken op 

voorzieningen, kunnen zij ook geen rechtspositie (of een schijn van een rechts-
positie) opbouwen. 

Naast deze drie beoogde effecten is er - zoals bij bijna alle restrictieve regelgeving 
het geval is - bij invoering van de Koppelingswet gevreesd voor een aantal nevenef-
fecten die mogelijk zouden kunnen optreden. Gevreesd werd dat: 
- als vreemdelingen zonder verblijfsstatus geen aanspraak meer kunnen maken 

op collectieve voorzieningen zij dan in het criminele circuit zullen belanden; 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

- als vreemdelingen zonder verblijfsstatus geen aanspraak meer kunnen maken 
op collectieve voorzieningen leidt dat tot een aanzienlijke uitbreiding van het 

ille gale circuit 

- vreemdelingen die niet expliciet beoogd zijn uitgesioten zullen worden, namelijk 
mensen die in afwachting op een verblijfsvergunning problemen krijgen met 
een beroep op collectieve voorzieningen, en mensen die te laat de procedure 
voor verlenging van hun verblijfsstatus zijn gestart; 

- als vreemdelingen zonder een geldige verblijfsstatus geen beroep meer kunnen 
doen op collectieve voorzieningen, dan bestaat het gevaar dat zij ook geen ge-

bruik meer zullen maken van preventieve gezondheidszorg (zoals inentingen, 
controles op consultatiebureaus bezoeken aan verloskundigen door zwangeren, 
etc.) hetgeen een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid; 

- door de Koppelingswet zullen meer vreemdelingen zich voor minderjarig 

uitgeven, om de uitsluiting van onderwijsvoorzieningen te voorkomen; 
- de Koppelingswet zal leiden tot een chaos in de uitvoering, door de complexiteit 

van de bestandenkoppeling; 
- de Koppelingswet heeft tot gevolg dat werkgevers aan onrechtmatig in Neder-

land verblijvende vreemdelingen, hun 'pakkans' doorberekenen in het loon dat 
zij uitbetalen. 

- de Koppelingswet maakt dat hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen 
meet moeten slikken en harder moeten werken. Deze vreemdelingen kunnen 
daarmee in humanitair ontoelaatbare situaties belanden; 

- de Koppelingswet leidt tot draagvlakvermindering voor het vreemdelingenbe-
leid en tot racisme; 

- de Koppelingswet heeft een negatief effect op het zelfregulerend vermogen van 
bepaalde etnische groepen. Door het wegvallen van de overheid als sociaal 
vangnet, zijn onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen langer 
afhankelijk van familie en kennissen. 

Deze doelstelling, effecten en mogelijke neveneffecten zijn voorgelegd aan 
uitvoerders op de beleidsterreinen van justitie, onderwijs, sociale zaken en 
werkgelegenheid, volksgezondheid en volkshuisvesting. Tevens zijn tal van 
maatschappelijke organisaties zoals dak - en thuisloze zorg, kerken, vrouwen 
opvang, vluchtelingenorganisaties benaderd. Er heeft een a-selecte steekproef 
plaatsgevonden onder de bevolking en lokale bestuurders zijn geinterviewd 
teneinde hun mening over de Koppelingswet te horen. Ook is bekeken wat de stand 
van zaken is in de jurisprudentie, die is ontstaan sinds de invoering van de wet, 
met name met betrekking tot eventuele strijdigheden met internationale verdra-
gen. Voorafgaand aan deze onderzoeksactiviteiten hebben er gesprekken plaatsge-
vonden met vreemdelingen die hier om uiteenlopende redenen zonder 
verblijfsvergunning wonen, werken en (over) leven. Dit om een beeld te krijgen van 
hun dagelijkse werkelijkheid. Het gaat bij deze evaluatie immers om de wijze 
waarop de wet in hun leven ingrijpt. 

In dit afsluitende hoofdstuk worden de verschillende (deel) conclusies samengevat 
rond de vier thema's draagvlak, uitvoerbaarheid, gerealiseerde effecten en nevenef-

fecten. 

I 44 



Evaluatie van de Koppelingswet B&A Groep 

6.2 Is er draagvlak voor de Koppelingswet? 

Ja, voor het principe 
Het bestaan van draagvlak voor wet en regelgeving is niet alleen belangrijk uit 
democratisch oogpunt, maar ook voor de uitvoerbaarheid ervan. Immers, uitvoer-
ders zullen indien er diepgaande bezwaren bestaan tegen bepaalde regels niet 
staan te trappelen om deze toe te passen. Zeker daar waar de wet ook nog op grote 
maatschappelijke weerstand kan rekenen. Bij een complexe wet als de Koppelings-
wet is het mede daarom belangrijk om te weten of er draagvlak is. Uit het onder-
zoek is gebleken dat het koppelingsprincipe, namelijk het uitgangspunt dat indien 
een vreemdeling geen geldige verblijfsstatus heeft, hij of zij geen aanspraak mag 
maken op mede door de overheid gefinancierde voorzieningen, op brede steun kan 
rekenen. 
Er is een breed draagvlak voor dit principe te vinden bij bijna alle in het kader van 
dit onderzoek benaderde organisaties en personen. Zo is maar liefst 71 procent 
van de burgers het eens met het principe van de wet. Ook door de vreemdelingen 
waarmee gesproken is, wordt de logica van de wet onderkend: "Als illegaal kun je 
natuurlijk geen aanspraken maken". De Koppelingswet kan in deze zin rekenen op 
een breed maatschappelijk draagvlak, en wordt als zodanig dan ook loyaal uitge-
voerd. 

Nee, tegen de reikwijdte 
Draagvlak voor het principe van de wet, betekent niet dat er ook steun is voor de 
wijze waarop dat principe wordt nagestreefd. Voor een deel van de uitvoerders op 
het gebied van sociale verzekeringen, ziektekostenverzekeringen en huursubsidie, 
is de Koppelingswet niets meer of minder dat een toe te passen regeling. De 
voorgeschreven controle op het verblijfsrecht is een onderdeel geworden van een 
standaardprocedure en levert weinig bezwaren op. 
Anders is het bij lokale bestuurders, waar fundamentele kritiek is op de wijze 
waarop het Rijk met deze wetgeving en de toepassing ervan is omgegaan. In hun 
ogen is de Koppelingswet een typische `polderwet'. Na veel debat is er, laverend 
tussen de politiek-maatschappelijke standpunten, op Rijksniveau een wet tot stand 
gekomen die decentraal moet worden uitgevoerd, zonder dat in voldoende mate is 
geanticipeerd op de (maatschappelijke) consequenties. Uitsluiting van voorzienin-
gen, zo wordt gesteld, betekent in de praktijk namelijk niet dat mensen ook 
inderdaad terug (kunnen) gaan. De vreemdelingen die onder het bereik van de 
Koppelingswet vallen, wonen, leven en werken nog steeds in de gemeenten. Een 
aantal daarvan soms al jaren en maken veelal deel uit van de lokale gemeenschap. 
"Mensen die hier verblijven kun je niet aan hun lot overlaten", is het algemene 
geluid. Door de Koppelingswet wordt in de ogen van vele bestuurders op lokaal 
niveau een probleem gecreeerd waar op dat niveau formeel geen oplossing voor 
mag worden geboden. Dit wordt als inconsequent ervaren. 

Naast deze lokale bestuurders blijkt ook bij degenen die in hun dagelijks werk te 
maken hebben met vreemdelingen die onder het bereik van de Koppelingswet 
(kunnen) vallen, het draagvlak (sterk) te verminderen als het gaat om de werking en 
reikwijdte van de wet. Dit is het geval bij maatschappelijke organisaties als dak- en 
thuislozenzorg, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerkgroepen e.d. die keer op 
keer met schrijnende gevallen geconfronteerd word en. Het gaat daarbij om 
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veelvoudige problematiek mede gezien de aard en reikwijdte van de Koppelings-
wet. Vreemdelingen kunnen niet alleen getroffen worden in hun inkomen, maar 
mogelijk tegelijkertijd ook in hun huisvesting en medische verzorging. 
Ook bij medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Dienst en zeker op het terrein 
van de gezondheidszorg lijkt er weinig steun voor de wet. De medewerkers van 
sociale diensten hebben moeite met de wet, daar waar het gaat om het weigeren 
van een uitkering aan mensen die voor 1/7/98 wel in aanmerking kwamen voor 
bijstand. Ook asielzoekers die hier mogen blijven omdat zij hier de beslissing op 
hun bezwaar mogen afwachten. Ook met het felt dat kinderen wel onderwijs mogen 
volgen maar (hun ouders) geen kinderbijslag mogen ontvangen, hebben de sociale 
diensten moeite. 

De humanitaire nood, die het gevolg (kan) zijn van de wet leidt ertoe dat de wens 
om instrumenten te hebben waarmee verzachtende maatregelen genomen kunnen 
worden, breed leeft. Ook uit de enquete onder de burgers kan afgeleid worden, dat 
daarvoor maatschappelijke steun is. 

Het gebrek aan draagvlak voor de reikwijdte van de wet gaat dieper dat emotionele 
steun aan een vreemdeling die een gezicht heeft gekregen omdat hij in de buurt 
woont of kinderen op school heeft. Breed leeft de gedachte dat het principe van de 
Koppelingswet eigenlijk alleen werkt, indien er ook sprake is van een effectief 
terugkeerbeleid. Het is aan de overheid om daarin te voorzien. Daar waar geen 
mogelijkheid is om terug te keren, moeten er dusdanige maatregelen genomen 
worden dat in ieder geval basisvoorzieningen gewaarborgd zijn. 
Daarnaast worden er de volgende groepen vreemdelingen genoemd, die ten 
onrechte getroffen worden door de Koppelingswet: 
• Dublin claimanten 
• Vreemdelingen die reeds voor 1994 in de gemeente woonden 
• Uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet terugkunnen 
• Afgewezen asielzoekers die opnieuw een aanvraag indienen 
• Vrouwen met afhankelijke verblijfsstatus 
• Vreemdelingen die voortgezet verblijf aanvragen. 
Het gaat hierbij dus om die vreemdelingen, die wel rechtmatig hier verblijven, 
maar volgens de Koppelingswet uitgesloten zijn van voorzieningen. Zeker bij de 
Dublinclaimanten betreft het een aanzienlijke groep van 10.149 asielzoekers, die 
wachten op het besluit of hun asielverzoek in behandeling genomen wordt. Zij zijn 
evenals de andere categorieen rechtmatig hier, maar voor hun eerste levensbehoef-
ten afhankelijk van steun van eigen netwerk of maatschappelijke organisaties. 

Over deze groepen vreemdelingen is er nog onduidelijkheid of de Koppelingswet 
hier niet strijdig is met internationale verdragen. Het gaat dan om de vraag of de 
grenzen van het proportionaliteitsbeginsel niet overschreden worden daar waar 
een eenmaal opgebouwde rechtspositie van vreemdelingen wordt afgebroken. De 
Centrale Raad van Beroep zal hier nog over moeten oordelen. Ook is er discussie 
over de vraag of vreemdelingen die hier mogen blijven in afwachting van een 
beslissing niet dezelfde rechten moeten hebben als iemand met een verblijfsver-
gunning. Hierover zal de Hoge Raad nog nader uitspraak moeten doen. Beide 
uitspraken zijn belangrijk voor de beantwoording van de vraag of de Koppelings-
wet op termijn is te beschouwen als verbindende wetgeving. En ook zal op basis 
van de uitspraken duidelijker worden hoe groot de groep zal zijn waarop de 
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Koppelingswet betrekking zal (blijven) hebben. Dit laatste zal dan weer consequen-
ties hebben op het draagvlak voor de wet. 

De op het eerste gezicht brede ondersteuning waarop de Koppelingswet blijkens 
dit onderzoek kan rekenen, moet genuanceerd worden juist daar waar het gaat om 
de verschillende groepen vreemdelingen. Hier lijken zich de meeste schrijnende 
humanitaire situaties voor te doen, waarvoor de meerderheid van degenen die 
dagelijks (beroepsmatig) met de betreffende vreemdelingen in aanraking komen, 
vindt dat er een oplossing gevonden moet worden. 

6.3 Is de wet uitvoerbaar of brengt hij chaos? 

Hoe wordt de wet uitgevoerd en welke belasting brengt deze uitvoering met zich 
mee? En is er, zoals bij de totstandkoming werd gevreesd chaos in de uitvoering 
ontstaan? Een chaos die mede veroorzaakt zou kunnen worden door de koppeling 
van de bestanden van het VAS aan die van de GBA? 

In het onderzoek is allereerst nagegaan of dat wat feitelijke gebeurt ook overeen-
komt met hetgeen formeel beoogd is. Over het algemeen kan geconcludeerd 
worden dat de uitvoeringspraktijk overeenstemt met hetgeen door de wetgever 
beoogd is. Daarbij geldt dat het, zeker in de beginfase, op sommige deelterreinen 
moeite kostte om tot een goede afstemniing te geraken. Bovendien blijkt er enige 
variatie in uitvoering tussen gelijksoortige instanties zich voor te doen. 
De belasting die de uitvoering van Koppelingswet met zich brengt is betrekkelijk 
gering. Harde, cijfermatige informatie is daarover niet of nauwelijks voorhanden, 
eenvoudigweg omdat de instellingen deze informatie niet bijhouden. Uit de vele 
interviews en documenten komt een beeld naar voren, waarbij vooral de invoering 
van de wet tot extra belasting heeft geleid. De wet werd (en wordt door sommigen 
nog steeds) als complex ervaren en het koppelen van de bestanden en de controles 
brachten een initiele belasting met zich mee. 

Op het beleidsterrein van Justitie zijn de problemen die er in de aanloop fase waren 
gezien de complexiteit van de wet niet verwonderlijk. Uiteindelijk blijkt dat deze 
grotendeels overwonnen zijn. Ook de werkdruk die de wet met zich mee brengt, is 
met uitzondering van de regelingen ten behoeve van asielzoekers niet groot. Hier 
is het voor de Vreemdelingendiensten lastig om vast te stellen welke vreemdelin-
gen moeten worden aangemerkt als gezinshereniger, gezinsvormer of ex-ROA 
asielzoeker. 
Ook is het steeds veranderende beleid dat resulteert in nieuwe circulaires een bron 
van extra werk. Door andere uitvoerders wordt overigens geklaagd over de vaak 
(te) lange wachttijden die er zijn bij de Vreemdelingendiensten 
Door het COA wordt het als problematisch ervaren dat zij zelf niet kunnen 

checken of een verstrekking ook rechtmatig is. 
Voor de rechtshulpverleners leidt de Koppelingswet wel tot werkverzwaring. Veel 
gaat daarbij in voorbereiding zitten, tot daadwerkelijke rechtszaken komt het 
steeds minder voor. Het gaat daarbij met name om mensen die veelal een verblijfs-
titel hebben gehad, maar deze om verschillende redenen hebben verloren. Dit kan 
zijn het te laat indienen of om bijvoorbeeld een afhankelijke verblijfstitel die 
ingetrokken is. 
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Bij de onderwijsinstellingen stuit de invoering van de wet ook niet op al te grote 
problemen. Het is daarbij opvallend dat de werklast door de verscheidene onder-
wijstypen verschillend wordt ervaren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de 
medewerkers van Hogescholen in de Koppelingswet een verzwaring van hun werk 
zien, terwijI dit door de medewerkers van de ROC's niet zo wordt gevoeld. Dit 
terwijI men dit eerder zou verwachten op met name de ROC's waar het aantal 
studenten van niet-Nederlandse afkomst beduidend groter is dan aan de Hoge-
scholen. 

Op het beleidsterrein van Sociale Zaken en werkgelegenheid kan worden geconsta-
teerd dat er ten tijde van de invoering van de wet veel extra werk ontstond. Nu 
geldt dat in geringere mate, waarbij klachten zich richten op het -mede als gevolg 
van juridische procedures - zich steeds wijzigende beleid. Van bijstandsconsulen-
ten wordt meer specialistische kennis gevraagd. Ook moeten zij aan betrokkenen 
uit leggen waarom een uitkering is stopgezet of juist weer hervat, terwijI er in de 
verblijfstitel niets is veranderd. Veel werk geeft daarnaast de toepassing van GM 
code 18. Men hoopt dat dit met de invoering van de nieuwe codes per 1 april 2001 
tot het verleden behoort. 

Door de UVI's wordt de wet als zeer complex, tijdrovend en kostbaar beschouwd. 
De opbrengsten ervan vinden ze minimaal. Voor het grootste deel zijn de verschil-
lende dossiers nu gecontroleerd al staan er nog steeds een deel open. Dit is mede 
het gevolg van het felt dat in bepaalde branches zoals de detailhandel, de schoon-
maak en de agrarische sector het personeelsverloop hoog is. 

Op het terrein van de gezondheidszorg zijn er bij de zorgverzekeraars alleen in de 
beginperiode enkele problemen geweest. GesteId wel wordt dat de efficientie door 
een GBA-aansluiting kan worden vergroot. Dit is echter een kostbare aangelegen-
heid. 
Bij de zorgverleners is er geen administratieve extra handeling en kan alleen maar 
naar de werklast warden gekeken. Deze varieert sterk. Artsen en verloskundigen 
die de reputatie hebben ook onverzekerde patienten te helpen hebben het veel 
drukker dan hun collega's. In welke mate dit direct veroorzaakt wordt door de 
Koppelingswet zal moeten blijken uit de evaluatie van het Koppelingsfonds. 

Op het terrein van volkshuisvesting blijken er evenmin problemen te fijn. De 
werkdruk is niet toegenomen door de invoering van de wet. Uit de verkregen 
informatie blijkt dat de intensiteit van controle, zeker wat betreft aanvragen voor 
een huisvestingsvergunning, verschilt tussen gemeenten en tussen verhuurders. 
Uitvoerders maken een afweging tussen de tijd en inzet die een strikte controle 
vraagt en de opbrengst. 

De wet is technisch gezien uitvoerbaar gebleken en heeft niet tot chaotische 
toestanden geleid. De controle op persoonsgegevens wordt meer en meer als 
routinegegeven beschouwd. De werklast is op een aantal terreinen niet noemens-
waardig toegenomen. Slechts daar waar mede als gevolg van (juridische) onduide-
lijkheid en wisselingen in beleid zoals op het terrein van sociale zaken en daar 
waar het gaat om vreemdelingen die hier een asielverzoek hebben ingediend is 
extra werkbelasting spraken. 
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6.4 Heeft de wet het beoogde doel bereikt? 

De wet beoogt te voorkomen dat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus 
toegang hebben tot overheidsvoorzieningen en daardoor in staat worden gesteld 
hun wederrechtelijke verblijf voort te zetten. Ook moet voorkomen worden dat 
hier onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en (nog) niet toegelatenen een 
schijn van legaliteit opbouwen die uitzetting zou kunnen doorkruisen. De wet 
dient vreemdelingen te ontmoedigen naar Nederland te komen en te stimuleren dat 
zij terugkeren naar het land van herkomst. 

Teneinde na te gaan of de wet datgene bereikt heeft dat de wetgever beoogde moet 
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 
1. De omvang van de populatie van de betreffende vreemdelingen bij invoering 

van de wet dus op 1 juli 1998 moet duidelijk te zijn en de beoogde verminde-
ring die bereikt moet worden op het moment van de evaluatie; 

2. De mate waarin en frequentie waarmee zij een beroep deden op voorzieningen 
moet in kaart zijn gebracht; 

3. Afspraken dienen er gemaakt te zijn over de wijze van monitoring van de 
uitvoering van de wet, zodat op eenduidige manier door de verschillende uit-
voerders bijgehouden wordt hoeveel vreemdelingen na invoering probeerden of 
geprobeerd hebben: 

• om toegang te krijgen tot Nederland en daar door de Koppelingswet van afzagen 
• door de invoering van de Koppelingswet Nederland eerder verlaten hebben 
• getracht hebben toegang te krijgen tot de voorzieningen. 
4. Inzicht moet er zijn in de mogelijke versterkende of verstorende invloeden, 

zodat deze bij de evaluatie verwerkt kunnen worden. 

De vier voorwaarden langslopend blijkt dat deze gegevens er niet of nauwelijks 
zijn. In ieder geval worden deze niet op centraal niveau verzameld en bijgehouden. 
Daar waar binnen de verschillende sectoren wel cijfers aanwezig zijn, gaat het ook 
hier vaak over schattingen en niet om verifieerbare aantallen. Een feit dat met het 
onderwerp gegeven is. 

Immers, daar waar vreemdelingen een beroep doen op voorzieningen en dit 
verzoek wordt afgewezen, kunnen er aan deze afwijzing naast het ontbreken van 
een geldige verblijfsstatus een aantal andere redenen ten grondslag liggen. Het 
leidt ertoe dat in dit onderzoek gewerkt is met a) inschattingen van betrokkenen, b) 
beperkt cijfermateriaal c) meningen over het bereikte doel. 

Dit levert het volgende beeld op: 
1. De omvang van de populatie en beoogde vermindering 
Exacte cijfers over de omvang van groep niet rechtmatig hier verblijvenden zijn er 
niet. Er wordt wel uitgegaan van een aantal varierend van 50.000 tot 200.000 
vreemdelingen (zie Verkley 1999) Een groot verschil dat onvermijdelijk is omdat 
deze gegevens voor dit deel van de betrokken vreemdelingen niet in kaart gebracht 
(kunnen) worden. Niet rechtmatig verblijvenden staan immers per definitie niet 
geregistreerd. Alleen bij de wel rechtmatig verblijvende vreemdelingen zoals de 
uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet uitzetbaar zijn, de Dublinclaimanten, 
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de vreemdelingen die al veel langer hier verblijven en al eerder over een verblijfs-
vergunning hebben beschikt etc. zou dat mogelijk zijn. Deze gegevens worden 
echter niet op systematische manier bijgehouden. Ook is er bij de invoering van de 
wet geen duidelijke doelstelling over het behaalde resultaat afgesproken. 

2. De mate waarin een beroep gedaan wordt en frequentie. 

Ook in dit opzicht is er vooraf geen overzicht of streefcijfers genoemd van de te 
bereikte doelen. Eveneens was onduidelijk waar de grootste misbruik van voorzie-
ningen plaats vond. Of dit op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg of 
bijstandsvoorzieningen was. Wel is er bij invoering van de wet door de VNG een 
enquete gehouden onder gemeenten waarbij gevraagd is van hoeveel mensen men 
verwachtte na invoering van de Koppelingswet uitkeringen te moeten stopzetten. 
Het bleek hier te gaan over ongeveer 1100 uitsluitingen. In de praktijk is dat 
uiteindelijk veel minder geweest. Zo bleek dat bijvoorbeeld in Amsterdam, de stad 
die waarschijnlijk het grootste aantal niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen 
telt, er slechts 120 mensen uitgesloten moesten worden. Tilburg maakt melding 
van 2 personen. Een resultaat dat overeenkomt met hetgeen bij deze evaluatie uit 
de enqu'ete die is gehouden onder 40 wethouders, gevonden is. 

3. Komst naar Nederland, vertrek, verbliff en beroep op voorzieningen 
Uit de verschillende enquetes die in het kader van deze evaluatie gehouden zijn 
blijkt dan een meerderheid van de ondervraagden van mening is dat de wet geen 
invloed heeft op de komst naar of het vertrek uit Nederland. Dit cijfermatig te 
onderbouwen is onmogelijk, omdat de illegale instroom van vreemdelingen zich 
kenmerkt door oncontroleerbaarheid. Wel is er een op basis van de cijfers van 
legale instroom te constateren dat er in 2000 een geringe daling ten opzichte van 
1998 te constateren is nl. van 134. 713 naar 126.632 vreemdelingen. Het gaat hier 
om mensen die op uiteenlopende verblijfstitels naar Nederland gekomen zijn. Fen 
directe relatie met de Koppelingswet lijkt er niet te zijn. 
De komst naar en het verblijf hier c.q. terugkeer naar land van herkomst heeft veel 
te maken met de redenen waarom mensen hier naar toekomen. Komen zij in het 
kader van asiel of vallen zij onder het reguliere beleid. Bij de eerste groep blijkt 
dat onder hen met name de groep van Dublin claimanten de afgelopen jaren sterk 
is gestegen en onder de werking van de Koppelingswet vallen. Zij mogen hier 
wachten tot er een besluit genomen is over het in behandeling nemen van hun 
aanvraag. Ook de (nog) niet uitzetbare vreemdelingen zijn in aantal toegenomen en 
asielzoekers die een hernieuwde aanvraag indienen. Hun komst en vertrek is 
afhankelijk van de situatie in het land van herkomst. Het zijn deze groepen van 
rechtmatig hier verblijvende vreemdelingen en waarbij met redelijk aangrenzende 
zekerheid gesteld kan worden dat de Koppelingswet geen invloed heeft op komst 
naar, verblijf in of vertrek uit Nederland. Dat is afhankelijk van andere factoren 
zoals definitief besluit asielaanvraag en / of de situatie in het land van herkomst. 
Kijkend naar de overige vreemdelingen zonder verblijfsvergunning dan kan 
geconstateerd worden dat het merendeel van hen niet vanwege de sociale voorzie-
ningen hierheen komen. Arbeidsmigranten komen voor werk en indien ze niet 
gelegaliseerd kunnen worden, dan weet men dat alleen 'illegale arbeid' openstaat. 
Deze vorm van arbeid is volop voorhanden, vanwege de bloeiende economie en het 
gemak waarmee Nederlanders zwart uitbetalen. De Koppelingswet heeft daar geen 
verandering in gebracht. 
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Door de Koppelingswet wordt het verblijf niet eerder beeindigd, maar wel zwaarder 
gemaakt. De vreemdelingen die onder de wet vallen, blijven inderdaad verstoken 
van de verschillende voorzieningen en kunnen geen schijn van legaliteit opbou-
wen. 

Een overgrote meerderheid van de in het kader van dit onderzoek benaderde 
respondenten is ervan overtuigd dat vreemdelingen, die niet over de juiste ver-
blijfsstatus beschikken verstoken blijven van sociale voorzieningen. Maar liefst 
80% van de benaderde wethouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties is die mening toegedaan. Ook is men van mening dat er geen schijn 
van legaliteit meer verkregen kan worden. 
Op basis van hetgeen er door de uitvoerenden op de verschillende beleidsterreinen 
naar voren is gebracht kan het volgende geconcludeerd worden: 

• Volkshuisvesting 
Het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn om huursubsidie te verkrijgen, al bestaan ook 
hier geen betrouwbare gegevens over. Het zal echter om een zeer gering aantal 
gaan, zeker als gekeken wordt naar het totaal aantal aanvragen van 1 miljoen per 
jaar. Wel moet de groep waarvan de status onduidelijk is, sinds de invoering langer 
wachten op uitsluitsel. De wet heeft hier nadrukkelijk een vertragend effect. Ook 
een huisvestingsvergunning behoort niet (meer) tot de mogelijkheden. Men 
vermoedt dat het aanvragen van vergunning of subsidie achterwege blijft, omdat 
vreemdelingen weten welke mogelijkheden er zijn. 

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Door de sociale diensten worden er eveneens geen uitkeringen meer verstrekt aan 
vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel. Het aantal uitkeringen dat geweigerd 
moet worden is echter niet bekend. Door de sociale diensten wordt dit niet bijge-
houden. Uit de enquete zowel onder de medewerkers van de GSD als onder de 
wethouders blijkt dat het niet vaak voorkomt, dat vanwege het ontbreken van een 
geldige verblijfstitel de uitkering niet toegestaan wordt. Wel wordt er zeker in de 
grote steden bijna dagelijks informatie ingewonnen over de verblijfsstatus van 
vreemdelingen. Maar ook dan stelt 1/3 van de GSD-medewerkers stelt dat het 
vrijwel nooit voorkomt dat een uitkering geweigerd moet worden en 1/3 van hen 
meldt dat het een of enkele keren per jaar voorkomt. 
Door de UVI's zin er medio 1999 309.403 controles uitgevoerd, waarbij er uitein-
delijk 8 uitkeringen beeindigd dienden te worden als gevolg van de Koppelingswet. 
Bij de SVB kwam met op basis van 12.400 onderzochte gevallen op 1917 uitsluitin-
gen, die vooral betrekking hadden op de kinderbijslag. 

• Onderwijs 
Bij .  de onderwijsinstellingen is sprake van een wisselend beeld. De ROC's stellen 
dat er geen vreemdelingen zich hebben aangemeld die niet over de juiste papieren 
beschikken. Bij de Hogescholen stelt de een dat het onmogelijk is om een concreet 
aantal te noemen, maar dat het we! voorkomt. Het gaat dan om een gering aantal. 
Een Hogeschool stelt b.v. dat er in een jaar 5 studenten wegens het ontbreken van 
de juiste verblijfstitel de school hebben moeten verlaten. Een ander stelt dat het 
gaat om minder dan 10 tot 80 vreemdelingen. Universiteiten moeten een of twee 
keer per jaar studenten weigeren omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. 
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• Gezondheidszorg 

Wat betreft de gezondheidszorg maakt alleen het AMC melding van het feit dat het 
aantal onverzekerde patienten dat opgenomen is, de laatste jaren is toegenomen. 
Een relatie met de Koppelingswet wordt daarbij door hen niet gelegd. De mate 
waarin er een extra beroep gedaan wordt op de zorgverleners is moeilijk te 
bepalen. Dit zal mede uit de evaluatie van de werking van het Koppelingsfonds 
moeten blijken. Wel is regelmatig de klacht opgetekend dat mensen geen beroep 
durven doen op medische zorg uit angst gepakt te worden. 

4. Mogelijke versterken en/ of verstorende factoren 

In de inleiding is gesteld dat de Koppelingswet onderdeel uitmaakt van een groter 
pakket van wet en regelgeving op het terrein van het vreemdelingenbeleid. Er heeft 
de afgelopen jaren parallel aan, reeds voor, of vlak na de invoering van de Koppe-
lingswet andere wetgeving plaats gevonden met min of meer dezelfde doelstelling. 
Dat maakt het lastig om, als ware het een een-op-een relatie conclusies te trekken 
over de effectiviteit van de wet ten aanzien van instroom, verblijf en vertrek uit 
Nederland. Daar waar het gaat om de instroom van reguliere, niet asiel vreemde-
lingen is bijvoorbeeld het ingevoerde MVV-vereiste een belangrijk instrument 
geweest bij regulering van legale binnenkomst. Voor vreemdelingen met een asiel 
achtergrond is de invoering van het concept 'veilige landen' en 'veilige derde 
landen' ongetwijfeld van invloed geweest op komst naar Nederland. En ten aanzien 
van het verblijf van niet-rechtmatige hier verblijvende dient daarbij de Wet op de 
Identificatieplicht en de intensivering van het vreemdelingenbeleid vermeld te 
worden. Het zijn allemaal instrumenten gericht op ontmoediging van komst naar 
en onrechtmatig verblijf in Nederland en deze kunnen ongetwijfeld een verster-
kend effect hebben op de doelstelling zoals die met de Koppelingswet nagestreefd 
worden. 
Daar waar sprake is van komst naar Nederland vanwege de situatie in het land van 
herkomst, is het vanzelfsprekend dat deze de doelstelling van de Koppelingswet 
zullen doorkruisen. 

6.5 Welke neveneffecten zijn er opgetreden? 

De verschillende indertijd gevreesde neveneffecten langslopend, kan geconclu-
deerd worden dat deze niet voor alle punten terecht was. 

• Voor uitbreiding van het criminele circuit bestaan geen aanwijzingen. 
• Voor uitbreiding van het illegale circuit is het eveneens moeilijk om harde 

cijfers aan te dragen. Vanuit diverse bronnen is aangegeven dat sinds de Kop-
pelingswet de groep, maatschappelijke gezien, onzichtbaarder en daardoor 
ongrijpbaarder is geworden. Vooral lokale bestuurders uit grotere gemeenten, 
maken zich zorgen om deze ontwikkeling. 

• Van een verslechtering van de positie als werknemer is voor de vreemdeling die 
hier illegaal werkt, inderdaad sprake. De werkgever betaalt doorgaans veel min-
der en kan de betreffende vreemdeling ontslaan en minder loon uitbetalen als 
en wanneer hem dat uitkomt. 

• Chaos in uitvoering, zich jonger voordoen dan men is, racisme en/ of draagvlak 

vermindering voor vreemdelingenbeleid zijn neveneffecten waarvoor in het on-
derzoek geen indicaties zijn aangetroffen. 
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• Kijkend naar het gebruik van medische voorzieningen dan blijkt dat hier alleen 
in uiterste nood een beroep op wordt gedaan. En ook dat zelfs in die gevallen de 
medisch noodzakelijke zorg niet altijd onmiddellijk gegeven wordt. Ten aanzien 
van de preventieve toegestane gezondheidszorg maken de betreffende vreem-
delingen geen gebruik doordat zij a) niet opgeroepen worden voor inentingen 
en andere vormen van zorg, b) niet weten wat wel en niet is toegestaan. 

• De zogeheten verkeerde groepen, namelijk ook diegene die rechtmatig in 
Nederland verblijven, zoals Dublin claimanten, asielzoekers die een herhaald 
verzoek indienen of zij die een vergunning tot voortgezet verblijf indienen 
worden inderdaad getroffen en maken naar alle waarschijnlijkheid inmiddels de 
meerderheid uit van de groep van de vreemdelingen die onder de Koppelings-
wet vallen. 

Naast bovenstaande neveneffecten dient er hier nog een vermeld te worden, die in 
de discussie rond de invoering van de wet geen rol speelde nl. het gebrek aan 
financiele middelen voor leerplichtige kinderen. Zowel van de kant van scholen als 
van medewerkers van sociale diensten blijkt dat het ontbreken van enige financi-
ele ondersteuning van deze kinderen het extra moeilijk maakt om onderwijs te 
volgen. Immers, ook al is het basisonderwijs in Nederland in principe gratis, toch 
zijn er altijd bepaalde . (ouder)bijdragen die gevraagd worden en waar deze ouders 
niet aan kunnen voldoen. Kinderbij slag wordt (nog)niet aan het kind zelf uitge-
keerd. 

6.6 Afsluitend: een gedragen, uitvoerbare en effectieve wet? 

Als de resultaten van het onderzoek ter evaluatie van de Koppelingswet nader 
worden beschouwd, kan het ter afsluiting het volgende worden geconcludeerd. 

In de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat het in de Koppelingswet vastge-
legde beginsel - geen recht op verblijf dan ook geen toegang tot door de overheid 
gefinancierde voorzieningen - kan rekenen op brede steun. Daarbij worden twee 
nuanceringen aangebracht. Ten eerste ontstaan bij uitvoerders en lokale bestuur-
ders morele dilemma's doordat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus vaak 
we! in Nederland blijven, hetgeen de vraag oproept of zij aan hun lot overgelaten 
kunnen worden. Deze morele dilemma's spelen met name op lokaal niveau. Ten 
tweede hebben uitvoerders moeite met de uitsluiting van voorzieningen van enkele 
specifieke categorieen vreemdelingen die wel recht hebben om in Nederland te 
verblijven (Dublin-claimanten, asielzoekers die een vernieuwde aanvraag indienen, 
vrouwen met een afgeleide verblijfsstatus, vreemdelingen die voortgezet verblijf 
aanvragen). 

In de tweede plaats blijkt dat de Koppelingswet in grote lijnen loyaal wordt 
uitgevoerd en dat de uitvoering geen grote problemen (meer) met zich mee brengt. 
De verblijfsrechttoets is doorgevoerd in de procedures van de diverse uitvoerings-
organisaties. De uitvoeringsproblemen die zijn opgetreden bij de invoering van de 
wet zijn voor een deel `kinderziektes' gebleken die inmiddels grotendeels zijn 
opgelost. 
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In de derde plaats kan worden geconstateerd dat de Koppelingswet effectief is 
gebleken daar waar het gaat om te voorkomen dat vreemdelingen die niet over de 
juiste verblijfstitel beschikken, toegang hebben tot overheidsvoorzieningen. 
Opvallend zijn daarbij de kleine aantallen uitsluitingen die hebben plaatsgevonden 
bij de invoering van de Koppelingswet, en de - hoogstwaarschijnlijk - zeer geringe 
aantallen nieuwe aanvragen voor overheidsvoorzieningen na de invoering van de 
Koppelingswet. 
Hierbij past overigens de kanttekening dat op het basisbeginsel dat ten grondslag 
ligt aan de Koppelingswet - geen recht op verblijf dan ook geen toegang tot 
overheidsvoorzieningen - in de wet- en regelgeving diverse uitzonderingen zijn 
gemaakt. Bovendien wordt op lokaal niveau voor schrijnende humanitaire gevallen 
in de praktijk een creatieve oplossing gezocht. Het lijkt erop dat de soep in de 
praktijk niet heet gegeten wordt: een eerste afkoeling is ingebouwd in de wet- en 
regelgeving door de uitzonderingsgevallen, voor vreemdelingen die ander het 
bereik van de Koppelingswet vallen en die zichzelf niet kunnen redden, is humani-
taire steun voorhanden. 
Over de effecten van de wet op de in- en uitstroom van vreemdelingen kunnen op 
basis van deze studie geen harde uitspraken worden gedaan. Wel bestaat het 
vermoeden dat deze effecten gering zijn. 

Welke eindconclusie kan nu worden getrokken op basis van deze drie hoofdconsta-
teringen? De wet kan als effectief warden beschouwd voor wat betreft de uitslui-
ting van vreemdelingen zonder de juiste verblijfsstatus (met daarbij de 
kanttekening dat deze vreemdelingen in de praktijk vaak wel - door de overheid 
gesubsidieerde - humanitaire hulp ontvangen), voor het basisprincipe van de wet 
bestaat draagvlak, en de uitvoering van de wet levert geen onoverkomelijke 
problemen op. Maar is de Koppelingswet het noodzakelijke en beste middel 
geweest om dit doel te bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om 
aspecten van consistentie (eenheid van beleid), proportionaliteit (doel-middel 
verhouding), en van de aanwezigheid van beleidsalternatieven. 

Consistentie?Voor de invoering van de Koppelingswet was het mogelijk dat 
vreemdelingen zonder een geldige verblijfsvergunning aanspraak maakten op 
overheidsvoorzieningen. Dat is sinds de invoering van de Koppelingswet niet meer 
mogelijk en in die zin draagt de Koppelingswet bij aan consistentie in het gevoerde 
toelatingsbeleid. In de praktijk echter stuit de uitvoering van de Koppelingswet op 
een falend terugkeerbeleid: vreemdelingen mogen enerzijds niet in Nederland 
verblijven en derhalve geen aanspraak doen op voorzieningen, maar tegelijkertijd 
kunnen (of willen) zij niet terug waardoor zij nog deel uitmaken van de lokale 
gemeenschap. Het falende terugkeerbeleid zorgt voor dilemma's in de toepassing 
van de Koppelingswet. Gemeenten zien zich genoodzaakt om te zoeken naar 
creatieve oplossingen. Daardoor treedt op lokaal niveau een inconsistentie op in 
het beleid. 

Proportioneel?De uitwerking van het koppelingsbeginsel en de invoering van de 
Koppelingswet heeft veel tijd en menskracht gevergd. Er zijn 25 wetten gewijzigd 
en in totaal zijn er 47 nieuwe regels ingevoerd. De inspanningen rondom de 
wetswijzigingen en de invoering van de Koppelingswet staan in contrast met de 
beperkte aantallen uitsluitingen die uiteindelijk zijn gerealiseerd. Het is de vraag 
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of de verhouding tussen beleidsinspanningen en de aantallen uitsluitingen in 
verhouding zijn. 

Bovendien kunnen vraagtekens warden geplaatst bij de proportionaliteit van de 
uitsluiting van enkele specifieke groepen vreemdelingen die hier wel rechtmatig 
verblijven, maar ingevolge de Koppelingswet niet in aanmerking komen voor 
overheidsvoorzieningen: de Dublin-claimanten, asielzoekers die een vernieuwde 
aanvraag indienen, vrouwen met een afgeleide verblijfsstatus, vreemdelingen die 
voortgezet verblijf aanvragen. De Koppelingswet heeft consequenties voor deze 
vreemdelingen in een periode waarin vele onduidelijkheden bestaan over hun 
verblijfsstatus. Deze consequenties van de wet kunnen - blijkens dit onderzoek - 
op minder draagvlak rekenen. 

Beleidsalternatieven? Met de Koppelingwet wordt - uiteindelijk - beoogd de in-
stroom van vreemdelingen te ontmoedigen en de uitstroom van vreemdelingen 
zonder verblijfsrecht te bevorderen. Het is de vraag of hiervoor geen beleidsalter-
natieven voorhanden waren die evenveel of wellicht meer effect realiseren. 
Vreemdelingen die hier asiel aanvroegen en afgewezen werden zijn waarschijnlijk 
eerder te bewegen om ons land te verlaten door een sluitende aanpak gericht op 
terugkeer. Uit het onderzoek is gebleken dat er breed draagvlak bestaat voor een 
aanscherping van het terugkeerbeleid. Voor vreemdelingen die hier kwamen om te 
werken, biedt de huidige economische welvaart tal van mogelijkheden. Zolang de 
mogelijkheid tot `zwart werken' er is, zullen mensen hierheen komen am geld te 
verdienen. Van een stringente aanpak van malafide werkgevers is waarschijnlijk 
meer effect te verwachten op de in- en uitstroom van illegale vreemdelingen dan 
van de uitsluiting van overheidsvoorzieningen. 

Resumerend stellen we dat de Koppelingswet een aanzet vormt voor eenheid in 
beleid, maar tegelijkertijd inconsistenties aan het licht brengt. Kijkend naar het 
aantal vreemdelingen dat na de invoering van de Koppelingswet is uitgesloten, rust 
de vraag of het middel niet te zwaar was in vergelijking met het doel dat is bereikt. 
Tenslotte stellen we dat de Koppelingswet niet geisoleerd kan worden gezien van 
andere instrumenten als het terugkeerbeleid en de aanpak van malafide werkge-
vers. De effectiviteit van de Koppelingswet wordt gedwarsboomd door tekortko-
mingen in het terugkeerbeleid en de ruime mogelijkheden am in Nederland door 
middel van `zwart werk' in levensonderhoud te voorzien. 
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