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Voorwoord

'Nederland is vol'. Weinig andere slogans hebben de
laatste tijd de publieke discussie zo bepaald. Tijdens
die discussie was af en toe een morele paniek
bespeurbaar die in de Nederlandse media niet vaak
voorkomt. Sommigen zien steeds meer `horden'
vreemdelingen Nederland binnenkomen. `Dit jaar
100.000 asielzoekers' kopte een grote ochtendkrant op
10 maart en verwees voor dat aantal naar het ministerie van Justitie. Navraag leerde dat Justitie rekening
houdt met de komst van 55.000 tot 60.000 vluchtelingen. Kortzichtige commentaren ontbreken evenmin.
Zo zei Wim Bosboom in zijn tv-column voor de Tros,
sprekend over asielzoekers: `Waar de multiculturele
samenleving toe leidt, dat zien we in het voormalige
Joegoslavie.'
Dergelijke opinies vragen om een objectief inzicht in
de materie. In deze aflevering van Just itiele
Verkenningen wijzen enige auteurs erop dat de situatie
veel minder alarmerend is dan doorgaans wordt
aangenomen. Zij gaan in op vragen als: welke ontwikkelingen zijn gaande in het Nederlandse en Europese
vreemdelingenbeleid? Welke argumenten geven daarbij
de doorslag? Hoewel de migratiedruk groot is, zo
wordt geconstateerd, is er geen sprake van chaos.
Door bij voorbeeld studie te maken van netwerken
zijn migratiestromen in kaart te brengen en daarmee
in redelijke mate te voorspellen en te beheersen. De
opvang en integratie van vreemdelingen is natuurlijk
een ander vraagstuk, waaraan een toekomstig
nummer van Justitiele Verkenningen ongetwijfeld
aandacht zal besteden.
Prof. H.B. Entzinger vraagt zich in het openingsartikel af of de negatieve beeldvorming van migranten
die Nederland zouden overspoelen wel rechtvaardiging vindt in de feiten. Hij wijst erop dat de tegenstanders van het toelaten van migranten in feite van
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mening zijn dat de internationale migratie niet
behoort plaats te vinden. Dat is onrealistisch in een
open, mondiale samenleving. Ter beheersing van de
internationale migratiestromen is het van belang de
oorzaken ervan op het spoor te komen. Entzinger
noemt or drie: schaalvergroting, ongelijke verdeling
van welvaart en schendingen van mensenrechten. Hij
stelt vast dat het migraticsaldo inmiddels vrij stabiel is
geworden, ondanks de forse migratiedruk richting
West-Europa. `Kennelijk is migratie beheersbaar,
ondanks de recente turbulente veranderingen in
Europa.' Ten slotte constateert hij dat vreemdelingenwetgeving in de ontvangende landen een geschikt
middel is om migratie te kanaliseren, hetgeen blijkt uit
het relatief kleine aantal illegalen.
M.M.J. Aalberts en N. Dijkhoff wijzen crop dat het
huidige restrictieve toelatingsbeleid ten koste dreigt te
gaan van de hoofddoelstelling van het asielbeleid:
bescherming bieden tegen inbreuken op de mensenrechten. De auteurs gaan na hoe het verscherpte
toelatingsbeleid de laatste twee decennia werd gerechtvaardigd. Dat gebeurde door te wijzen op, ten cerste,
de demografische omvang en samenstelling van de
bevolking, ten tweede de opvang op de huisvestingsen arbeidsmarkt, en ten slotte het vermogen van de
verzorgingsstaat om vreemdelingen te absorberen. De
auteurs concluderen dat het belangrijkste argument
dat hedentcndage het restrictieve beleid ondersteunt,
het gebrek aan opvangmogelijkheden, nuancering
verdient.
R.F.A. van den Bedem borduurt in zijn bijdrage
voort op een ondcrwerp dat Entzinger reeds
aanhaalde, namelijk chit migranten zich verplaatsen
naar landen waar reeds een verwante migrantengemeenschap is gevestigd. Volg- en kettingmigratie
geschiedt volgens netwerkpatronen, waarbij familiebindingen en lokale gemeenschapsbindingen een grote
rot spelen. Dat verklaart in belangrijke mate de continuering van migratie, ook als de aanvankelijke
beweegredenen voor migratie niet meer bestaan. De
gevolgen voor het restrictieve beleid van de overhcid
zijn duidelijk: anders dan Entzinger suggereert, heeft
het vreemdelingenbcleid te maken met migratieontwikkelingen die moeilijk to sturen zijn.
J.W. ten Doesschate stelt in zijn studie vast dat het
Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen vaak onderwerp is van maatschappelijke
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controverse. `Regelmatig wordt de staatssecretaris van
Justitie verweten dat hij een te restrictief dan wel een
te ruimhartig beleid voert.' De auteur gaat na welke
factoren op de totstandkoming van het toelatingsbeleid in de jaren 1968-1982 van invloed zijn geweest.
Hij noemt buitenlandse betrekkingen, de UNHCR, de
arbeidsmarkt, de opvang en integratie, het recht en de
particuliere belangenorganisaties voor vluchtelingen.
Alhoewel het beleid vaak berustte op adhoc-beslissingen, concludeert hij dat beheersbaarheid van het
aantal vluchtelingen de centrale doelstelling van beleid
was. Dat beleid werd door een aantal argumenten in
restrictieve richting gestuurd: allereerst de opvang- en
integratiekosten maar ook het in de pas lopen met het
beleid van andere landen. Anderzijds heeft de
publieke opinie het beleid een paar keer in liberale
richting weten te beinvloeden.
De bijdrage van T. Hoogenboom heeft een
juridische invalshoek. Hij constateert dat de nationale
bevoegdheden op het gebied van vreemdelingenrecht
in snel tempo worden afgebroken en schetst de
ontwikkelingen die daartoe hebben geleid. Wat voor
type recht er voor in de plaats komt, blijft voorlopig
onduidelijk. De auteur poogt ordening te scheppen in
de wirwar van internationale verdragen, regelingen en
besluiten. Uit de ontwikkelingen blijkt dat van de
twee functies van het bestuursrecht, de instrumentele
en de beschermende, de eerste domineert. Hij concludeert dat het internationale vreemdelingenrecht
vooralsnog in gebreke blijft, zeker in het licht van
sterke rechtsstatelijke tradities van landen als
Nederland. De bestaande in tergouvernementele regels
kunnen volgens hem het beste worden omgezet in een
behoorlijk communautair geInspireerd vreemdelingenrecht.
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De beheersbare migratie

prof. HS. Entzinger*

In de discussies over immigratie heeft zich een soort
morele paniek meester gemaakt van Nederland.
Beeldend taalgebruik, waarbij sprake is van stromen
migranten die als golven het vlakke en voile
Nederland dreigen te overspoelen, lijken geleidelijk
aan gemeengoed te worden in een land dat, juist op
het punt van beheersing van het water toch zo'n
sterke reputatie heeft. In deze bijdrage aan Justitiele
Verkenningen zal ik mij afvragen of deze beeldvorming rechtvaardiging vindt in de feiten. Daarnaast
zal ik ingaan op de oorzaken van internationale
migratie, op de vormen waarin dit verschijnsel zich
manifesteert, op de mogelijke oplossingen van
problemen die hieruit voortvloeien en, meer in het
bijzonder, op de rol die de vreemdelingenwetgeving in
dit verband kan spelen.

Nederland als immigratieland

Dat Nederland een immigratieland is, behoeft
eigenlijk geen betoog, ook al is hiermee niet gezegd
dat Nederland deze status bewust heeft gezocht op
een wijze zoals bij voorbeeld Canada dit nog altijd
wel doet. Sinds 1961 kent Nederland een positief
migratiesaldo: er komen per jaar meer mensen binnen
clan er vertrekken. Een uitzondering hierop vormden
het jaar 1967 en — afhankelijk van de gebruikte
meetmethode — het jaar 1982. Beide waren in
Nederland typische recessiejaren, waarin een forse
* De auteur is hoogleraar in de studies van de multi-etnische
samenleving aan de Rijksuniversiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksehool Arbeid, Welzijn en
Sociaal-Economisch Bestuur. Ook is hij voorzitter van de
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66.
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Tabel 1: Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders,
1980-1992

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Immigratie

Emigratie

Saldo

Saldo
gecorrigeerd*

79,820
50,416
40,930
36,441
37,291
46,166
52,802
60,855
58,262
65,385
81,264
84,337
82,935

23,633
24,979
28,094
27,974
27,030
24,206
23,563
20,872
21,388
21,489
20,595
21,330
22,787

56,187
25,437
12,836
8,467
10,261
21,960
29,239
39,983
36,874
43,896
60,669
63,007
60,148

50,600
14,200
- 1,100
2,600
4,600
20,200
26,500
35,400
27,800
17,300
48,700
50,000
47,700

* In het gecorrigeerde saldo zijn tevens de administratieve correcties verwerkt die betrekking hebben op niet-Nederlanders.
Doorgaans betreft het hier vreemdelingen die zijn vertrokken
zonder zich af te melden bij het bevolkingsregister.
Bron: CBS

uitstoot van deels uit het buitenland afkomstige
arbeidskrachten plaats vond.
Tabel 1 laat zien dat de immigratie in Nederland na
een dieptepunt aan het begin van de jaren tachtig een
snelle stijging heeft doorgemaakt in de tweede helft
van dat decennium, een economisch voorspoedige
periode. In 1990 stabiliseerde de immigratie zich op
een voor Nederlandse begrippen hoog niveau van
ruim 80.000 per jaar. Omdat de emigratie al geruime
tijd constant is, is het jaarlijks migratiesaldo inmiddels
ook vrij stabiel geworden. Het langzaam groeiend
aantal administratieve correcties (lees: vertrekkende
migranten die zich niet afmelden bij het bevolkingsregister) leidt eerder tot een lichte daling dan tot een
stijging van het migratiesaldo. De schattingen over
1993 wijzen overigens wel weer op een beperkte
stijging van de immigratie en het migratiesaldo. Deze
stijging is ruimschoots terug te voeren op het toegenomen aantal asielzoekers, in het bijzonder uit het
voormalige Joegoslavie.
We kunnen dus vaststellen dat de immigratie in de
afgelopen jaren op een hoog niveau is beland, een
niveau dat overeenkomst vertoont met eerdere
hoogtepunten ten tijde van de dekolonisatie van
Indonesie (begin jaren vijftig) en van Suriname (1975

Beheersbare migratie
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en 1980). Een opmerkelijk verschil met de toenmalige
hoogtepunten is echter dat nu geen sprake is van een
duidelijk aanwijsbare oorzaak van de pick. Daarnaast
is het de vraag of het tegenwoordig nog wel om een
pick gaat, dan wel om een hoogvlakte. De hoge
immigratie lijkt een structureel gegeven te zijn
geworden, een vermoeden dat stain vindt in zowel
haar heterogeniteit naar herkomstland als haar stabiliteit. Een immigratie die drie jaar achtereen maximaal
drie procent afwijkt van het voorafgaande jaar, kan
men bepaald als stabiel betitelen. Of `stabiliteif ook
`beheersbaarheid' impliceert, komt later in dit artikel
nog aan de orde.
Voor een scherper beeld van de hedendaagse
immigratie in Nederland is het zinvol haar uit te
splitsen in enkele categorieen. Niet, zoals in de CBSstatistieken gebruikelijk is, naar land van herkomst,
maar wel naar de titel waarop men zich in eerste
aanleg in Nederland vestigt. Dit is immers bepalend
voor de vraag naar de invloed van de vreemdelingenwetgeving op de immigratie (zie ook Groenendijk en
Minderhoud, 1992; Entzinger, 1994). Een eerste
categoric betreft de iets minder dan 20.000 staatsburgers van andere lid-statten van de Europese Unie
die zich in de afgelopen jaren jaarlijks in Nederland
vestigden. Op hen zijn, zoals bekend, de bepalingen
inzake het vrij verkeer van toepassing. Hetzelfde geldt
sinds kort voor de burgers van die Westeuropese
staten die in het kader van de Europese Economische
Ruimte met de EU zijn geassocieerd. Hun komst — het
betreft een 20 tot 25 procent van de nieuwkomers —
laat zich niet via het Nederlandse vreemdelingenbeleid
sturen.
Dit laatste geldt wel — zij het ten dele — voor de
zogeheten volgmigranten, degenen die zich in het
kader van gezinshereniging of gezinsvorming voegen
bij hier reeds gevestigde familieleden van buiten de
EU. Hun aantal vertoont de laatste tijd een neiging
tot dalen, vooral omdat de volgmigratie onder Turken
en Marokkanen in populariteit afneemt. Wellicht
vermindert de orientatie op het herkomstland bij
toenemendc vcrblijfsduur. Het aantal volgmigranten
kan thans worden gesteld op omstreeks 30.000 per
jaar, ofwel een 30 tot 35 procent van alle nieuwkomcrs. De meerderheid van hen is afkomstig uit de
drie landen met de grootste etnische gemeenschappen
in Nederland: Turkije, Marokko en Suriname.
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Vluchtelingen en asielzoekers vormden in 1993 met
ruim 35.000 de grootste categorie nieuwkomers: een
kleine 40 procent. Het is het Verdrag van Geneve,
waarbij Nederland partij is, dat hun de mogelijkheid
biedt hier de vluchtelingenstatus aan te vragen.
Uiteraard worden zij daarnaast geconfronteerd met
Europese en Nederlandse wet- en regelgeving inzake
toelating en verblijf. In 1993 waren bijna 20.000 van
de ruim 35.000 in Nederland ingediende asielverzoeken aflcomstig van burgers uit BosnieHerzegowina, Joegoslavie, Somalie, Irak of Iran, stuk
voor stuk landen die worden geteisterd door politiek
geweld en grove schendingen van de mensenrechten.
Men hoort dan ook minder dan vroeger over
vermeend misbruik van de asielregelingen, terwijl
bovendien een groeiend percentage van de asielaanvragen wordt gehonoreerd. Toch werden in 1993 ook
nog 24.000 vreemdelingen verwijderd, onder wie
vooral uitgeprocedeerde asielzoekers.
De omstreeks 10.000 immigranten die nu nog
overblijven vormen een zeer heterogene categorie,
waarvan onder meer Japanse en Amerikaanse
managers, artiesten en wetenschapsbeoefenaren,
studenten — ook uit ontwikkelingslanden — en exNederlanders deel uitmaken. Bij hun toelating is de
discretionaire bevoegdheid van de Nederlandse autoriteiten relatief groot, al dient men zich te realiseren dat
juist binnen deze categorie veel migranten een belangrijke bijdrage leveren aan de internationalisering van
de economie en het culturele leven in Nederland.
Een laatste relevante categorie, in het geheel niet in
de statistieken terug te vinden, vormen de illegale
migranten. Hun aantal is per definitie onbekend. De
schattingen die rondzongen ten tijde van het `illegalendebat' van eind 1992 varieerden van 30.000 tot
150.000, waarbij overigens meestal in het midden
werd gelaten of het hier personen, werknemers dan
wel arbeidsjaren betrof. Een zeer onlangs gepubliceerd
onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut
komt op een totaal van 30.000 arbeidsjaren dat door
illegale migranten zou worden verricht, ruim 0,5 %
van het totale arbeidsvolume in Nederland (Zandvliet
en Gravesteijn-Ligthelm, 1994). Het hardnekkige
beeld dat illegale migranten vooral actief zijn in
bepaalde sectoren van de economie (onder andere
horeca, tuinbouw en textiel) wordt in dit onderzoek
bevestigd. Zij vervullen hier een typische buffer-
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Tabel 2: Immigratie van vreemdelingen (inclusief asielzoekers) in een
aantal Westeuropese landen, 1988-1990
Immigranten Ix 10001
1988
Belgie
Duitsland
Frankrijk**
Nederland
Noorwegen
Ver. Koninkrijk
Zweden
Zwitserland

1989

Inwoners
(in min.)

1990

42,7
51,6
65,3
648,5 770,8
107,9
113,1
78,3
81,7
58,3
65,4
20,8
18,0
14,7
55,0
66,2
82,4
54,9
58,3
50,4
92,8 104,8 143,0

10,0
80,0
56,6
15,2
4,2
57,4
8,6
6,9

lmmigranten
in 1990
per 1000 inw.
6,53
9,63 "
2,00
537
3,50
1,44
5,86
2072

* immigratiecijfer voor 1989
** zonder immigratie uit andere lid-staten van de EG.
Bron: SOPEMI, Trends in International Migration; Paris, OECD, 1992,
p. 132. De Were/din 1992, Utrecht, Het Spectrum, 1993.

functie. Van belang is ook de indruk dat illegale
migranten over het algemeen niet zeer langdurig in
Nederland verblijven: ofwel zij trekken verder, ofwel
zij slagen na verloop van tijd erin enigerlei verblijfstitel te verkrijgen, al zijn er ook uitzonderingen op dit
stramien. Een deel van de illegale migranten bestaat
uit afgewezen asielzoekers, een ander deel uit pure
gelukzoekers.
Het zojuist geschetste beeld van immigratie in
Nederland kan ten slotte ook nog in een breder
Europees perspectief worden geplaatst. Tabel 2 biedt
een vergelijking van de immigratie van vreemdelingen
en asielzoekers in enkele Westeuropese landen.
Onderling vergelijkbare cijfers van na 1990 ontbreken
helaas nog, maar duidelijk is we! dat Nederland qua
immigratieniveau in de Westeuropese middenmoot zit.
Het immigratieniveau hier te lande is vergelijkbaar
met dat in Belgie en Zweden: jaarlijks omstreeks 6
nieuwkomers per 1000 inwoners. Frankrijk en vooral
het Verenigd Koninkrijk scoren aanzienlijk lager: twee
nieuwkomers per duizend of zelfs minder. Duitsland,
Zwitserland en ook Oostenrijk (niet in de tabel
opgenomen) scoren veel hoger, vooral als gevolg van
de komst van asielzoekers uit Oost-Europa. In de
laatste jaren is de migratie vanuit Oost-Europa naar
de Duitstalige landen overigens teruggelopen, maar
het totale immigratieniveau per duizend inwoners ligt
er nog altijd ruim boven het Nederlandse. Terwij1 in
1993 de migratie naar Nederland licht is gestegen, is
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die naar West-Europa in zijn totaliteit aanzienlijk
gedaald. Hoofdoorzaak hiervan is de verscherping van
het Duitse asielbeleid.
Oorzaken van internationale migratie
De voorgaande beschrijving van de feitelijke
ontwikkelingen van de laatste jaren straalt niet
bepaald een beeld uit van migratiegolven die
Nederland of West-Europa zouden overspoelen. De
immigratie in Nederland ligt rond het Westeuropees
gemiddelde, zij is stabiel van omvang en lijkt qua
samenstelling te verschuiven in de richting van asielzoekers. Het afschuwelijke conflict in Joegoslavie kan
als belangrijkste oorzaak van die verschuiving worden
aangemerkt. Kennelijk is de migratie beheersbaar,
ondanks de recente turbulente veranderingen in
Europa, en kennelijk wordt zij ook in aanzienlijk
mate beheerst. Hiermee zij overigens niet betoogd dat
een beheersbare migratie hetzelfde is als geen migratie.
De basisopvatting van degenen die menen dat
Nederland wordt overspoeld door migranten is dat
internationale migratie eigenlijk niet behoort plaats te
vinden en dat elke migrant een potentiele bedreiging
vormt voor de gevestigde orde. In dit verband hoort
men vaak uitdrukkingen als 'de boot is vol' of
'Europa haalt de brug op'.
Tegenover dit beeld van golven en dijkdoorbraken
kan men een ander beeld plaatsen, dat mij persoonlijk
sympathieker is. Het is het beeld dat wordt gehanteerd door de Duitse essayist Enzensberger, die internationale migratiebewegingen vergelijkt met de pijlen
op een weerkaart, waarmee wordt aangegeven hoe
luchtmassa's zich kunnen verplaatsen van koud naar
warm en terug (Enzensberger 1992; zie ook: SWB,
1993). Het beeld is mij sympathieker, niet omdat lucht
een betere metafoor zou vormen dan water, maar wel
omdat dergelijke weerkaarten meestal een relatief
groot deel van het aardoppervlak omvatten, en
daarmee laten zien hoezeer luchtbewegingen onderdeel
zijn van een systeem, hoezeer zij een patroon vormen.
Wanneer men dit patroon doorziet, gaat hiervan
plotseling minder bedreiging uit. Hetzelfde kan
worden gezegd van het patroon van de internationale
migratie.
Dit brengt muj op de vraag, waardoor de interna-
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tionale migratie wordt bepaald. Pas als men hierin
cnig inzicht heeft, valt de vraag te beantwoorden of
de vreemdelingenwetgeving een geschikt middel is am
de migratie te kanaliseren. In grate lijnen geformuleerd, zijn voor internationale migratie drie hoofdoorzaken aan te geven. De eerste is het proces van
schaalvergroting, specialisatie en, in nauwe
samenhang hiermee, internationalisering, zoals dit
reeds geruime tijd plaats vindt in de economie.
Nationale grenzen vormen steeds minder relevante
barrieres wanneer het cram gaat de belangrijkste
produktiefactoren op de meest efficiente wijze bijeen
te brengen. Wij zien dit vooral bij hoog gespecialiseerde economische activiteiten. Niet meer de
klassieke natie-staat, maar de gemeenschappelijke
markt (EU, NAFTA) vormt het kader waarbinnen de
economische ontwikkeling zich op speerpunten
voltrekt. De vliegtuigindustrie is een verhelderend, zij
het voor Nederland niet erg opbeurend voorbeeld. In
toenemende mate warden oak produktieprocessen
overgebracht naar lage-lonenlanden, dikwijls binnen
een en dezelfde (multinationale) onderneming. Beide
tendensen genereren migratiebewegingen, met name
van hoger geschoold personeel. Waar vroeger een
neiging bestond, laag geschoolde arbeid naar het
produktieproces te brengen, zoals wij uit de tijd van
de `gastarbeid' nog maar at te goed weten, is de
tendens thans eerder omgckeerd. Eenvoudige
produktie-arbeid trekt weg uit het rijkere westen
(mondiaal bezien overigens vaak ten nadele van het
milieu), als zij daar al niet eerder was weggeautomatiseerd. Binnenkort zullen oak delen van de dienstensector wegtrekken, vooral het wat cenvoudiger routinematige computerwerk. De recente, veel besproken
gedeeltelijke overplaatsing van de administratie van
enkele Europese luchtvaartmaatschappijen naar
Aziatische lage-lonenlanden is alom verstaan als een
teken aan de wand.
Aan de andere kant valt een blijvende en wellicht
groeiende behoefte te voorzien aan niet-verplaatsbare
dienstverlening in het rijke West-Europa, dat daarenboven in demografisch opzicht sterk veroudert. De
gaten die hierdoor op de arbeidsmarkt ontstaan,
zouden wel eens door migratie van buiten Europa
kunnen warden opgevuld. Wie anders gaan in de
toekomst onze vele bejaarden verzorgen?
Een tweede hoofdoorzaak van internationale

14

Justitiole Verkenningen, jrg. 20, nr. 3, 1994

migratie, overigens verwant met de zojuist genoemde,
is de ongelijke verdeling van welvaart en hulpbronnen
over de wereld. In de klassiek-liberale gedachtengang,
zoals onder meer verwoord door Rawls, zou een
wereld met totaal open grenzen maximale welvaart
kennen. De belangrijkste prod uktiefactoren zouden
dan immers geen belemmering meer ondervinden bij
hun tochten over de aardbol en zich optimaal samenvoegen (Rawls, 1971; Carens, 1988). Tomaten zouden
daar worden geproduceerd waar dit vanwege het
klimaat het goedkoopst kan, en niet meer daar waar
de overheidssubsidies op gas de hoogste zijn.
In een dergelijke wereld zou niet alleen de totale
welvaart zo groot mogelijk zijn, maar ook de
spreiding hiervan zou redelijk evenwichtig zijn. Het
wegvallen van alle beschermende maatregelen zou er
wel toe leiden dat de rijke landen zeer fors inleveren
ten gunste van de arme, veel forser dan in het huidige
GATT-verband ooit haalbaar lijkt. In een wereld
waarin de verschillen tussen arm en rijk veel geringer
zijn dan nu, zal nog altijd sprake zijn van migratie,
maar de migratiebewegingen zullen elkaar op de
langere duur veel meer in evenwicht houden, op een
wijze die vergelijkbaar is met de hedendaagse migratie
tussen de lid-staten van de Europese Unie of binnen
de Verenigde Staten.
Men mag aannemen dat verkleining van de kloof
tussen arm en rijk zal leiden tot een geringere migratiedruk vanuit de arme op de rijke landen. Dit is
echter ook afhankelijk van de wijze waarop de economieen van de arme landen zich ontwikkelen. Als deze
ontwikkeling betrekkelijk arbeidsextensief is, zal de
neiging tot emigreren hoger zijn dan wanneer de
ontwikkeling perspectief biedt op veel nieuwe arbeidsplaatsen. Zolang dit alles nog utopisch is, zal sprake
blijven van een forse migratiedruk vanuit de armere
op de rijkere landen. Hiermee is echter niet gezegd dat
deze druk daadwerkelijk resulteert in migratie.
Een derde en laatste hoofdoorzaak van migratie is
te vinden in de schendingen van mensenrechten op
vele plaatsen in de wereld. Politiek geweld, onderdrukking en etnische conflicten lij ken eerder toe dan
af te nemen. Sinds het einde van de Koude Oorlog
kunnen regionale conflicten niet meer in het sjabloon
van de Oost-West-tegenstellingen worden gegoten.
Hoe verheugend het verdwijnen van het communisme
uit Oost-Europa op zichzelf ook mag zijn, de beheers-
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baarheid van allerhande tegenstellingen tot in de
verste uithoeken van de wereld is er niet groter op
geworden. Dergelijke conflicten, of zij nu plaats
vinden in Somalie, Joegoslavie, Angola, Afghanistan,
Haiti, Liberia of Georgie, hebben met elkaar gemeen
dat zij grote aantallen vluchtelingen genereren.
Hoewel de meesten van hen in de buurlanden
worden opgevangen, zal een zeker percentage zich
uiteindelijk, al dan niet op uitnodiging, in Europa
vestigen. Dit geldt a fortiori voor de vluchtelingen die
in Europa zelf hun oorsprong vinden. Ook natuur- en
milieurampen leiden tot het ontstaan van vluchtelingen. Voor hen wordt echter doorgaans wel een
nieuwe plek in de eigen regio gevonden. Als ze al over
grotere afstand migreren, zal men hen liever tot de
hiervoor genoemde, tweede categoric rekenen.
Leidt migratiedruk tot migratie?
Zojuist Meek dat de hoofdoorzaken van internationale migratie zijn gelegen in schaalvergroting in de
economic en in de mondiale tegenstellingen tussen
arm en rijk en tussen onvrij en vrij. De eerste vorm
van migratie wordt over het algemeen niet als een
bedreiging ervaren. Zij is beperkt van omvang, omvat
meestal goed geschoolde personen en heeft een neiging
zichzelf in evenwicht te houden. Migratiebewegingen
compenseren elkaar, behalve in typische gevallen van
brain drain, waarmee sommige ontwikkelingslanden
en, meer recentelijk, Oost-Europa worden geconfronteerd. Puur kwantitatief zijn de laatste twee oorzaken
van groter gewicht dan de eerste. Van de tweede en de
derde migratiebewegingen gaat in potentie een veel
grotere bedreiging uit. Er zijn veel arme en weinig
rijke landen in de wereld en het aantal mogelijke
etnische en andere conflicten lijkt onbeperkt. Toch
moet men vaststellen dat tang niet in alle situaties van
armoede of conflict daadwerkelijk emigratie plaatsvindt. Men zou kunnen zeggen: armoede en onvrijheid
bevorderen de migratiedruk, mar leiden in werkelijkheid lang niet altijd tot migratie (zie ook: Tapinos
en Keely, 1992). Zij vormen noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarden om een migratiebeweging tot
ontwikkeling te brengen. It takes two to tango.
Een goed en recent voorbeeld hiervan is wellicht het
uitblijven van de massale emigratie uit Midden- en '
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Oost-Europa, die na de vat van de Berlijnse muur
door velen was voorspeld. De wens tot vertrek was er
zeker wel — dat blijkt ook uit onderzoek (Anderson
c.s., 1993) — maar wat moest men in het westen doen?
De vraag naar arbeid was er beperkt, ook in het
informele circuit, net als de mogelijkheden om op
andere wijze (uitkeringen, criminaliteit) aan de kost te
komen. Opmerkelijk is dat de meeste migratie heeft
plaats gevonden binnen etnische groepen die oude
(familie)banden met het westen onderhielden: Joden,
Duitsers, Armeniers, Grieken, Roma en Sinti
(zigeuners). Zij konden immers rekenen op steun en
begrip, al is dat in sommige gevallen op een desillusie
uitgelopen.
De pure aanwezigheid van migratiebevorderende
`push'-factoren leidt dus niet automatisch tot migratie.
Zou dit wel het geval zijn, dan zou het migratiepatroon in de wereld er veel onoverzichtelijker uitzien
dan feitelijk het geval is. De pijltjes op de weerkaart
van Enzensberger zouden dan in veel meer richtingen
wijzen en soms dwars door elkaar lopen. We zouden
dan een grenzeloze wereld kennen volgens de eerder
genoemde, door Rawls geInspireerde principes. De
hedendaagse werkelijkheid wijkt hiervan aanzienlijk
af: de internationale migratie vindt niet at random
plaats, maar volgens redelijk vaste, en daarmee
voorspelbare stramienen. Mexicanen migreren vooral
naar de Verenigde Staten, Oost-Europeanen vooral
naar Duitsland en Oostenrijk, Russische joden naar
Israel en van daar vaak weer naar de Verenigde
Staten, Filipijnen naar Hong Kong, de Verenigde
Staten en enkele Europese landen, Surinamers naar
Nederland, ondanks de grote afstand.
Hoe laat zich deze orde binnen een potentiele chaos
verklaren? De selectiviteit van migratiebewegingen is
aan een groot aantal factoren te danken. Allereerst is
er het aspect van de geografische nabijheid.
Ravenstein, de Britse demograaf van meer dan een
eeuw geleden, die wet als de grondlegger wordt gezien
van de migratiesociologie, merkte reeds op dat de
frequentie van de migratie afneemt bij toenemende
afstand (Ravenstein, 1885).
Weliswaar hebben de inmiddels sterk verbeterde
communicatiemiddelen afstanden ineen doen krimpen,
maar dit doet aan het beginsel niets af:
Noordafrikanen gaan nog altijd vooral naar WestEuropa en Latijns-Amerikanen vooral naar Noord-
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Amerika. Van tocnemend gewicht is in dit verband
ook nog de vraag of in het land van bestemming reeds
een substantiele migrantengemeenschap is gevestigd,
en hoeveel contacten van daaruit met het land van
herkomst worden onderhouden. In de hedendaagse
migratieliteratuur wordt bij voortduring gewezen op
de relevantie van zulke netwcrken (Boyd, 1989;
Docker, 1992). Het verhoudingsgewijs grote aandeel
van de volgmigratie op de totale migratie naar
Nederland illustreert dit. Uit onderzoek onder asielzoekers kwam naar voren dat meet dan de helft van
hen reeds bij aankomst kennissen of famine in
Nederland had (Hulshof c.s., 1992). Ook de eerder
genoemde hoofdzakelijk etnisch geInspireerde migratie
uit Oost-Europa getuigt hiervan.
Het fenomeen dat, ondanks een min of meer diffuse
migratiedruk, de praktijk van de migratie sterk
selectief is, wordt verder versterkt door het toelatingsbeleid in de landen van bestemming. Niel iedereen die
dit zou willen, komt in aanmerking voor toelating,
laat staan voor vestiging. Voor de selcctiviteit is
enerzijds bcpalend uit welk land de migrant afkomstig
is. De lid-staten van de Europese Unie leggen elkaars
staatsburgers bij voorbeeld vrijwel geen strobreed in
de weg. Sommige landen zijn milder voor inwoners
van hun vroegere kolonien, vaak omdat hier ook
familiebanden in het spel zijn. Dit verklaart de nog
altijd aanzienlijke migratie van Suriname naar
Nederland en van Afrika naar Frankrijk.
Minstens zo belangrijk is dat de potentiele migrant
bij toelating in het land van bestemming dient te
voldoen aan een aantal criteria. Zijn of haar toelating
moet ofwel een (economisch) belang in het land van
bestemming dienen, ofwel gewenst zijn om — zoals de
Nederlandse Vreemdelingenwet het stelt — `klemmende
redcnen van humanitaire aard'. In de praktijk worth
onder het eerste verstaan dat de betrokkene, voor
zover afkomstig van buiten de EU, werk heeft
waarvoor geen Unieburger beschikbaar is, dan wel op
andere wijze in eigen levensonderhoud kan voorzien.
In het tweede geval wordt in de praktijk gedoeld op
vluchtelingen en asielzoekers, dan wel op familieleden
van reeds aanwezige migranten, die onder meer aan
artikel 8 EVRM een toelatingsrecht kunnen ontlenen.
Dit is het juridisch instrumentarium waarover
Nederland, evenals de andere Westeuropese landen
beschikt, en waarmee wordt bepaald of een migrant al
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dan niet toelating verkrijgt. Doorslaggevend hierbij is
de stem van de autoriteiten in het land van
bestemming, niet die van de migrant zelf of van het
land van herkomst. Uiteindelijk zijn het dus de `pull'factoren die bepalen of migratiedruk tot migratie
leidt, en niet de `push'-factoren. In de uitzonderlijke
gevallen waar dit niet zo is, wordt snel alsnog een
schikking getroffen. Men denke in dit verband aan de
geheel onverwachte massale vlucht per schip van
Albanezen naar Zuid-Italie in de zomer van 1992,
enkele dagen later gevolgd door een even massale
deportatie terug naar Albanie. Zelfs in dit laatste,
extreme geval werd aan de ontvangende zijde de
kraan bediend die bepaalt in welke mate aan de
migratiedruk.wordt toegegeven. Dit geschiedt op
grond van te voren langs democratische weg vastgestelde procedures, waarover — uitzonderingen daargelaten — weinig misverstand kan bestaan.
De dubbele grens aan de immigratie
Van de vijf grote categorieen immigranten die
Nederland op het ogenblik kent, is er slechts een die
niet aan de zojuist genoemde criteria voldoet en die
desondanks toelating verkrijgt tot het grondgebied.
Het betreft de illegale migranten. Als men de
immigratie al als een bedreiging zou willen zien, dan
zijn het de illegale migranten van wie de grootste
bedreiging uitgaat. Immers, hun potentieel lijkt op het
eerste gezicht buitengewoon groot. Zeker sinds de
afschaffing van de grenscontroles is het uiterst simpel
toegang te verkrijgen tot het Nederlands grondgebied,
zelfs al zijn die controles elders, met name aan de
buitengrenzen van de Unie, flink versterkt.
Desondanks zijn er weinig aanwijzingen dat het
aantal illegalen zou stijgen. Behalve een fysieke,
geografische grens kennen de Westeuropese verzorgingsstaten ook nog een andere grens, die men met de
term `systeemgrens' zou kunnen benoemen. Pas als
men die tweede grens overschrijdt, kan men daadwerkelijk recht doen gelden op allerhande voorzieningen,
varierend van sociale huisvesting tot medische zorg,
onderwijs of een werkloosheidsuitkering. Een steeds
striktere controle op het gebruik van deze voorzieningen, onder meer door koppeling van geautomatiseerde bestanden, maakt het voor illegale migranten
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bijzonder moeilijk hiervan gebruik te maken. In de
praktijk komt dit dan ook zelden voor, hetgeen
betekent dat een illegale migrant die geen eigen
inkomsten heeft, zich moeilijk kan handhaven
(Aalberts en Dijkhoff, 1990). Voor een illegaal
aanwezige migrant met eigen inkomsten geldt dit
laatste niet, al blijft het risico van uitzetting omdat
illegaal verblijf nu eenmaal ook nog strafbaar is.
Illegaal aanwezige vreemdelingen kunnen hun
inkomsten te danken hebben aan hier legaal verblijvende familieleden (Vos c.s., 1992). In een aantal
gevallen speelt de misdaad een rol. Meestal echter zal
de betrokkene een eenvoudige, slecht betaalde, onaangename baan hebben, waarvoor autochtonen of legaal
aanwezige migranten moeilijk of niet zijn te vinden.
Ook hier is het dus het bestemmingsland dat het
feitelijk verloop van de migratie bepaalt, niet via zijn
vreemdelingenwetgeving, maar wel via de vraag van
zijn arbeidsmarkt. Zou men deze laatste vraag willen
verminderen, dan lijkt een aanpassing van de arbeidsmarkt de meest voor de hand liggende weg.
Zelfs de illegale migratie kent dus grenzen, die
worden bepaald door de behoeften van de economic,
de organisatie van de arbeidsmarkt in het land van
bestemming en de wens hierin verandering te brengen.
Van de overige vier typen migratie zagen we dat ze in
beginsel beheersbaar zijn via de vreemdelingenwetgeving. Hun stabiliteit in de afgelopen jaren kan een
aanwijzing vormen dat het beheersingsmechanisme
werkt, al kan bier natuurlijk ook toeval in het spel
zijn. Vooral de immigratie op grond van humanitaire
overwegingen is qua omvang slechts indirect
beheersbaar. De omvang van de volgmigratie is per
definitie een afgeleide van vroegere migratie, terwij1
het aantal asielzoekers dat zich meldt in beginsel
wordt bepaald door factoren in de landen van
herkomst. De regulerende werking van de vreemdelingenwetgeving in het land van bestemming is in deze
beide gevallen slechts beperkt.
Overheden houden niet van zulke open-eindregelingen. Ze bemoeilijken de planning van voorzieningen, zoals we regelmatig horen uit de hock van
degenen die zijn belast met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers of met de organisatie van
taalcursussen voor nieuwkomers. Is dit nu een reden
om de immigratie aan jaarlijkse quota — lees: maxima
— te binden, zoals sommigen bepleiten (Wiardi
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Beckman Stichting, 1993)? Mij dunkt van niet.
Juridisch zou een quotering — een vorm van regulering
die in de praktijk gemakkelijk tot beperking zou
kunnen leiden — al snel strijdig kunnen blijken met
internationale verdragen waarbij Nederland partij is.
Quotering is denkbaar voor nieuwe arbeidsmigranten
in een expanderende arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld
in klassieke immigratielanden als Canada, de
Verenigde Staten en Australie — maar het recht op een
gezinsleven en zeker het recht op asiel voor
vervolgden kan men niet zo maar aan een plafond
binden. Dat doen de genoemde landen overigens ook
niet.
Moeten we dan de bestaande open-eindregelingen
maar handhaven, en het risico lopen telkens weer te
worden verrast door oplopende aantallen asielzoekers
en immigrerende gezinsleden? Onmiskenbaar heeft de
voortgaande immigratie de laatste jaren geleid tot een
toename van maatschappelijke spanningen. De
juridische beheersingsmogelijkheden van de
immigratie enerzijds en de opnamecapaciteit van de
samenleving anderzijds lijken elkaar in de beleving
van een groeiend deel van de bevolking steeds dichter
te naderen. Uit mijn betoog zal duidelijk zijn dat in
een open, steeds kleinere wereld als de onze, weinig
valt te sleutelen aan de juridische beheersingsmogelijkheden. Immers, zou men bezwijken voor een nog
verder sluiten van de toegangskraan, dan valt een
toename te voorzien van de illegale migratie — vooral
binnen de reeds gevestigde migrantengemeenschappen.
Een grotere materiele en rechtsongelijkheid in de
samenleving zou hiervan het gevolg zijn, en deze
dualisering zou op den duur niet alleen tot onaanvaardbare leefsituaties, maar ook tot maatschappelijke spanningen leiden.
De oplossing lijkt daarom eerder te liggen in een
sleutelen aan de opnamecapaciteit van de samenleving. Wat naar mijn opvatting wel mogelijk is, is
tegenover het recht op toelating, van de immigrant te
vragen zich te verplichten tot een inspanning om zich
in de Nederlandse samenleving een plaats te
verwerven, uiteraard binnen de grenzen van zijn of
haar mogelijkheden. Het spreekt dan vanzelf dat de
samenleving, in casu de overheid en maatschappelijke
organisaties als onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, wel voldoende faciliteiten moeten bieden om de
nieuwkomer snel wegwijs te maken, de taal te leren,
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bij te scholen en naar de arbeidsmarkt te geleiden.
Als de arbeidsmarkt hen niet in voldoende mate kan
opnemen, zouden (kik bepaalde veranderingen
moeten worden doorgevoerd. Verlaging van de
arbeidskosten is in dit verband eon veel genoemd
voorbeeld, maar men zou ook nog kunnen denken
aan cen tijdelijke beloning van nieuwkomers op of
zelfs beneden het minimumniveau in ruil voor de
genoten opleiding. In Nederland kennen wij dit al
binnen het leerlingstelsel, waarbinnen laag geschoolde
jongeren geleidelijk naar de arbeidsmarkt worden
gelcid.
De genoemde voorstellen zouden zowel voor de
volgmigranten moeten gelden als voor de asielzoekers
die na behandeling van hun aanvraag mogen blijven.
Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de aan de nieuwkomers te stellen eisen na verloop van tijd worden
getoetst. De sanctie die als stok achter de deur kan
fungeren, is korting op de uitkering, precics zoals dit
ook geschiedt — althans behoort te geschieden — bij
autochtone Nederlanders die een van overheidswege
opgelegde scholingsverplichting Met nakomen. Een
dergelijke, krachtige aanpak van het integratiebeleid
zal zichzelf niet alleen terugverdienen doordat minder
nieuwkomers en asielzoekers zijn aangewezen op de
voorzieningen van de verzorgingsstaat, maar het zal
ook het imago van de immigrant in de samenleving
ten goede komen.

Conclusie
We kunnen vaststellen dat er in de wereld een forse
migratiedruk bestaat, ook richting West-Europa,
inclusief Nederland. Zolang in de wereld de opvatting
prevaleert dat elke staat het soevereine recht heeft te
bepalen wie wel en wie niet zijn grondgebied mogen
betreden, is het bestaan van een vreemdelingenwetgeving ter regulering en beheersing van de migratie
volstrekt legitiem. Die vreemdelingenwetgeving speelt
een cruciale rol bij de toelating van migranten: het is
de kraan die bepaalt welk deel van de migratiedruk
daadwerkelijk kan leiden tot migratie. De mate
waarin de kraan wordt geopend, wordt bepaald door
het ontvangende land. Daarbij wegen de behoeften
van de arbeidsmarkt en humanitaire overwegingen
(gezinsmigratie, vluchtelingen, asielzoekers) het
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zwaarst. Hieruit resulteert een restrictief immigratiebeleid. We kunnen vaststellen dat de vreemdelingenwetgeving de immigratie beheersbaar maakt en dat
deze ook daadwerkelijk wordt beheerst. Dit is echter
niet hetzelfde als `geen immigratie'. In de hedendaagse
open wereld, waarin afstanden steeds minder tellen,
zou het nastreven hiervan even onrealistisch zijn als
de jacht van Don Quichotte op de windmolens.
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Restrictie: rationeel of
rationalisatie

dr. M.M.J. Aalberts en mr. N. Dijkhoff*

Het vigerende Nederlandse vreemdelingenbeleid is
restrictief, hetgeen betekent dat toelating wordt
beperkt door de toepassing van criteria. Ter rechtvaardiging van het restrictieve vreemdelingenbeleid
worden in het algemeen drie argumenten gegeven. Het
eerste betreft de bevolkingsomvang in Nederland.
Deze zou nagenoeg stationair moeten zijn, mede
omdat de bevolkingsdichtheid in Nederland tot de
hoogste van de wereld zou behoren. Het tweede
argument betreft de leeftijdsopbouw van de bevolking.
Deze zou eveneens nagenoeg constant moeten zijn.
Daarnaast zijn er economische overwegingen, die
gericht zijn op het creeren van evenwicht tussen het
aantal naar Nederland komende vreemdelingen en de
eisen die de arbeidsmarkt stelt. Kortom, de beperking
wordt ingegeven door de vermeende omvang van de
opvangcapaciteit bier ten lande.
Het asielbeleid daarentegen, weliswaar onderdeel
van het vreemdelingenbeleid, heet niet restrictief te
zijn. Dit beleid is namelijk niet gebaseerd op beperkende maar op humanitaire criteria. Het asielbeleid
wordt geacht bescherming te bieden tegen inbreuken
op elementaire mensenrechten en persoonlijke
vrijheid. Het is formed niet afhankelijk gesteld van de
opvangcapaciteit in Nederland. Ten aanzien van dit
laatste punt moet echter worden vastgesteld dat het
humanitaire asielbeleid steeds meer gaat lijken op het
restrictieve vreemdelingenbeleid. Het wordt namelijk
meer en meer beinvloed door de vermeende opvangcapaciteit in Nederland.
Naar aanleiding van de hierboven geschetste
tendens willen we in dit artikel nagaan waarop het
restrictieve beleid gebaseerd is. Vervolgens willen wij
* De auteurs zijn verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie.
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nagaan of de argumenten die ten grondslag liggen aan
het restrictieve beleid nog steeds houdbaar zijn, dan
wel plaats (moeten) maken voor andere argumenten.
Hierbij zal allereerst een korte schets worden gegeven
van het beleid van de afgelopen decennia. Vervolgens
zal worden nagegaan wat de aantoonbare effecten van
de immigratie op de bevolkingsomvang en -opbouw
zijn geweest. Daarna zal worden ingegaan op de
positie van vreemdelingen in Nederland. Voorts zal
worden gekeken naar de gevolgen van de immigratie
voor de sociale opvangcapaciteit in een verzorgingsstaat.
Van humaan naar restrictief: 1970-1990
In het naoorlogse Nederland kunnen globaal drie
typen migranten onderscheiden worden: politieke,
economische en sociale. Tot het eerste type behoren
vluchtelingen en migranten die als gevolg van dekolonisatieprocessen naar het `moederland' reizen, zoals
ten onzent Indische Nederlanders, Molukkers en
Surinamers. Tot het tweede type behoren de arbeidsmigranten, die vooral afkomstig zijn uit het gebied
rond de Middellandse Zee. Tot het laatste type
worden migranten gerekend die in het kader van
gezinshereniging in het land komen. Zij komen ook
vooral uit het Middellandse Zeegebied.
Aparte vermelding verdienen de asielzoekers. Van
oudsher worden zij gezien als politieke migranten.
Met de toename van het aantal asielzoekers groeit
echter de idee dat het steeds vaker gaat om economische migranten die menen hier in Europa een beter
toekomstperspectief te hebben (zie ook Aalberts en
Doornhein, 1992, p. 55).
De onderscheiden typen migranten zijn in verschillende perioden naar Nederland gekomen. Zo kwamen
de Indische Nederlanders en Molukkers in de jaren
vijftig. De arbeidsmigranten kwamen halverwege de
jaren zestig naar Nederland, gevolgd door de sociale
migranten in de jaren zeventig. In de loop van de
jaren tachtig volgden de asielzoekers.
Tijdens de komst van politieke en economische
migranten in de jaren vijftig en zestig, bestond er
weliswaar een vreemdelingenwetgeving doch geen
beleid gericht op de opvang van deze migranten. Van
de uit 1937 daterende vreemdelingenwetgeving viel
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voor de Tweede Wereldoorlog al vast te stellen dat
oud was en bovendien in een veelszins
merkwaardigen toestand' verkeerde. Deze wet
bestond feitelijk uit twee artikelen, waarvan er een
betrekking had op de verwijdering van vreemdelingen
en een op het beroep op de Hoge Raad bij beweerd
Nederlanderschap. Deze wet werd in 1967 opgevolgd
door de thans vigerende aangepaste Vreemdel ingenwet. In de Memorie van Toelichting op deze wet valt
al te lezen dat 'het met het oog op de bevolkingssituatie van ons land de mogelijkheid open moet
blijven aan vreemdelingen tegen wie op zichzelf geen
bezwaren bestaan, en die ook wel de beschikking over
voldoende middelen van bestaan hebben of dcze
kunnen verwerven, niettemin verblijf hier te lande c.q.
voortgezet verblijf, te weigeren'. 1
Het ontbreken van opvangbeleid wreekte zich in het
begin van de jaren zeventig, toen werd vastgesteld dat
de immigratie niet zonder gevolgen voor de samenleving was gebleven. Bovendien wenste de overheid de
immigratie weer in de greep te krijgen. Deze wens
resulteerde in de Now inzake builenlanclse
werknemers. 3 In deze nota worden tal van nadelige
gevolgen van vooral de spontane binnenkomst van
arbeidsmigranten genoemd. Zo worth crop gewezen
dat behoorlijke huisvesting onvoldoende gewaarborgd
zou zijn. Er zou geen opvang en begeleiding zijn. Er
zou, door verspreiding van besmettelijke zickten,
gevaar voor de volksgezondheid bestaan. En ten slotte
zou de ongeregelde toestroming naar de arbeidsmarkt
leiden tot een toename van het aantal rondzwervende
werkzoekenden zonder middelen van bestaan.
Gelijktijdig wordt in deze nota opgemerkt dat de
aanwezigheid van arbeidsmigranten een wezenlijke
bijdrage levert tot vermindering van spanning op de
arbeidsmarkt. Voorts wordt vastgesteld dat de aanwezigheid van arbeidsmigranten, ondanks een teruglopende conjunctuur, blijvend zal zijn. Toch wordt, met
het oog op de nadelige gevolgen, in de nota gepleit
voor een sociaal-economische ontwikkeling zonder het
op grote schaal binnenhalen van vreemdelingen.°
Voor een dergelijke ontwikkeling echter gestalte
kon krijgen, veranderde het karakter van de
immigratie. Na de komst van arbeidsmigranten
herenigden hun gezinsleden zich met hun echtgenoot
en vader. Deze sociale migratie, die niet alleen
onvoorzien was maar ook al snel sterk toenam, viel
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min of meer samen met de economische teruggang en
de stijging van de werkloosheid in de jaren zeventig.
Een en ander leidde tot de Notitie Vreemdelingenbeleid, welke gedurende het zittingsjaar 1978-1979
verscheen. 5 In deze notitie schreef de toenmalige
Staatssecretaris van Justitie dat `een terrein dat nog
niet zo lang geleden aan uitvoerende instanties
voorbehouden scheen, door anderen betreden is en
onderzocht wordt'. 6 In deze notitie wordt het restrictieve toelatingsbeleid voor het eerst gerechtvaardigd
met de hiervoor aangehaalde demografische en
economische argumenten.
In de loop van de jaren zeventig werd duidelijk dat
de immigratie niet alleen bleef stijgen en qua aard
bleef veranderen, maar ook dat zij leidde tot minderheidsvorming. Deze ontwikkeling noopte de regering
tot het opstellen van de Minderhedennota, welke in
1983 verscheen. In de nota wordt geconcludeerd dat
de meeste immigranten zullen blijven en dat het de
taak van de Nederlandse overheid is hen een gelijkwaardige plaats en ontplooiingskansen aan te bieden.
Hiertoe werd het minderhedenbeleid ontwikkeld.
Aangezien dit beleid moest worden uitgevoerd met
beperkte middelen in een klemmende financieel-economische situatie, werd tegelijkertijd vastgesteld dat een
adequaat minderhedenbeleid gepaard moest gaan aan
een restrictief toelatingsbeleid dat de binnenkomst van
migranten zou moeten beperken.'
De verschijning van de Minderhedennota viel in het
begin van de jaren tachtig ongeveer samen met het
begin van de groei van het aantal asielzoekers. Hun
aantal was aanvankelijk verwaarloosbaar klein, maar
in de loop van de jaren tachtig trad een verzevenvoudiging op. Deze toename was trouwens net zo
onvoorzien als de binnenkomst van de sociale
migranten in de jaren zeventig. Met de toename van
het aantal asielzoekers kwam ook het humane
karakter van het beleid onder druk te staan. Zo leidde
de toename in 1987 tot wijzigingen van procedurele en
organisatorische aard en werd verwijdering van asielzoekers onder voorwaarden mogelijk gemaakt.
Spoedig daarna trad de Regeling Opvang Asielzoekers
in werking. Al deze wijzigingen hadden tot doel de
behandelcapaciteit op te voeren, termijnen te bekorten
en aanzuigende werking te voorkomen (zie ook
Aalberts en Doornhein, 1992, p. 63). Al ras bleek
echter dat sinds de inwerkingtreding het aantal niet
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verwijderbare asielzoekers verdrievoudigde en het
aandeel van de asielzoekers nit landen waarheen niet
wordt uitgezet tot bijna 50% van alle asielzoekers
uitgroeide.
Aangezien de procedurele en organisatorische wijzigingen uit 1987 uiteindelijk niet leidden tot beperking
van het aantal asielzoekers, werden nieuwe pogingen
in het werk gesteld om het aantal asielzoekers in te
tomen. Deze pogingen waren er vooral op gericht
zoveel mogelijk 'potentiele' asielzoekers buiten de
reguliere asiel-(vervolg)procedure te houden. Hiertoe
werden door het ministerie van Justitie twee nieuwe
statussen in het leven geroepen: die van gedoogde en
die van ontheemde. De eerstgenoemde status was
bedoeld voor asielzoekers die noch in aanmerking
komen voor erkenning als vluchteling noch aanspraak
kunnen maken op een verblijfstitel op humanitaire
gronden, maar desondanks niet kunnen worden
verwijderd. Het is vooral deze categoric die in het
begin van de jaren negentig fors toenam, maar nu in
belang lijkt af te nemen. De status van ontheemde is
in het leven geroepen vow; mensen uit het voormalige
Joegoslavie. De status houdt in dat men tijdelijk tot
Nederland wordt toegelaten zonder dat een asielprocedure wordt gestart. Zodra de situatie dat toelaat
wordt men geacht terug te keren naar het land van
herkomst (zie voor een uitgebreidere beschrijving
Aalberts en Doornhein, 1992, p. 64 e.v.). Voor beide
statussen geldt echter dat een wettelijke basis eraan
tot nu toe ontbreekt. In de nieuwe Vreemdelingenwet,
die sinds kort van kracht is, is deze basis er wel in de
vorm van een tijdelijke verblijfsvergunning.
De beleidsontwikkelingen overziend, valt op dat er
drie belangrijke markeringspunten in het beleid zijn.
Deze liggen rond de jaren 1970, 1980 en 1990. Zo
wordt omstreeks 1970 vastgesteld dat niet langer op
grote schaal economische- of arbeidsmigranten
moeten worden aangetrokken vanwege de beperkte
opvangcapaciteit op de arbeids- en huisvestingsmarkt
en de beperkte mogelijkheden tot begeleiding. Hierna
kwam de sociale migratie, de gezinshereniging op
gang. Rond 1980 werd vastgesteld dat een adequaat
minderhedenbeleid alleen kon worden gevoerd indien
het aantal tot Nederland toe te laten vreemdelingen —
zowel economische als sociale migranten — beperkt
zou kunnen worden. Vervolgens nam het aantal asielzoekers toe. Omstreeks 1990 wordt vastgesteld dat het
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aantal asielzoekers moet worden beperkt omdat
opvangmogelijkheden te kort zouden schieten.
Ongeveer tegelijkertijd groeit het aantal niet verwijderbare asielzoekers — de gedoogden en de
ontheemden — aanzienlijk.
Opvallend is ook dat de betekenis van `gebrek aan
opvangmogelijkheden' — steeds weer argument voor
restrictie — door de tijd wijzigingen ondergaat. In 1965
wordt op dit punt zeer globaal gesproken over de
bevolkingssituatie. Zo'n vijf jaar later gold het gebrek
aan opvangmogelijkheden vooral voor de arbeids- en
huisvestingsmarkt. Omstreeks 1980 verwees men
bovenal naar de bevolkingsdichtheid en de demografische opbouw van de bevolking. Thans wordt echter
meer en meer gewezen op de sociale opvangmogelijkheden van vreemdelingen in een verzorgingsstaat en
de druk die de binnenkomst van grote aantallen
vreemdelingen hier zou leggen op gevoelens van
solidariteit en tolerantie.
Nederland in demografisch perspectief
In de afgelopen jaren is het inwonertal van
Nederland gestegen van 14.091.014 in 1980 naar
15.010.445 op 1 januari 1991. Stellen we de index in
het eerste jaar op 100, dan komt de groei sindsdien op
106 uit. De bevolkingsomvang is dus niet echt
stationair. Resteert de vraag of de groei (te) groot is,
althans groter dan elders. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, wordt de Nederlandse groei hier
ondermeer vergeleken met die van Europa in het
algemeen en verschillende Europese landen in het
bijzonder. Ten aanzien de totale bevolkingsgroei in
Europa valt op te merken dat in de bovengenoemde
periode de gendexeerde groei op 104 is gekomen.
Slechts een land, te weten Tsjechie, maakt een
werkelijk stationaire ontwikkeling door, terwijl van
drie landen (de Heilige Stad, Hongarije en Kroatie) de
bevolking daalt.
Van de twaalf EG-landen kennen er zeven een
geringere groei dan Europa in het geheel. Dit zijn
Belgie, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannie,
Ierland, Italia en Portugal. De Spaanse bevolkingsgroei is even groot als het Europese gemiddelde en de
overige EG-landen hebben een grotere groei doorgemaakt. In dit opzicht wijkt Nederland niet alleen
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enigszins af van Europa als geheel maar ook van de
ons direct omringende EG-landen. Overigens is de
Nederlandse groei even groot als die van Frankrijk en
Luxemburg en lets geringer dan die van Griekenland."
Voor de volledigheid zij bier ten slotte vermeld dat
de groei van de bevolking in Europa ver achterblijft
bij die in de rest van de wereld, zelfs bij die in Noord
Amerika (index in 1991: I 1 1). Zo laten Meadows e.a.
(1992, pp. 44 e.v.) zien dat het groeitempo van de
wereldbevolking tussen 1971 en 1991 1,7% was. Dit
wordt gezien als een exponentiele groei. Deze aanwas
vindt voor 90% in de Derde Wereld plaats.
Kijken we naar de Nederlandse bcvolkingssamenstelling, dan valt allereerst op dat er door de jaren
heen sprake is van ontgroening. Tussen 1983 en 1993
is het aandeel van jongeren in de leeftijdscategorie van
0-14 jaar teruggelopen van 21% tot 18%. Het zelfde
doet zich voor in de categoric van 15-24 jaar. Hier is
het aandeel afgenomen van 17% tot 14%. Het aandeel
van de categoric 25-44 jaar is daarentegen iets toegenomen en wel van 30 0/ tot 32%. In de leeftijdscategorie 45-64 jaar valt eveneens eon stijging waar to
nemen, namelijk van 20% tot 22%. In de categoric
van 65 jaar en ouder is deze toename 1%, en wel van
12% naar 13%. Er valt dus naast eon ontgroening eon
vergrijzing to constateren. Doze verschijnselen laten
zich niet verklaren vanuit de immigratie. Kijken we
namelijk naar de opbouw van de bevolking met de
Nederlandse nationaliteit, dan is deze vrijwel identiek
aan die van de gehele bevolkingssamenstelling. De
samenstelling van de vreemdelingenpopulatie wijkt
van beide at. Zo is binnen doze populatie het aandeel
van de jongste leeftijdscategorie in 1993 groter on
bedraagt 25%. Dit geldt ook voor de twee volgende
leeftijdscategorieen die 19% respectievelijk 39%
bedragen. Pas in de leeftijdscategorieen vanaf 45 jaar
is hun aandeel geringer dan die bij de Nederlanders.
Hier zijn de aandelen 15% respectievelijk 2%.
Vermeldenswaard hierbij is dat ook binnen de vreemdelingenpopulatie, sprake is van ontgroening on
vergrijzing. Dit geldt wel in zeer hoge mate voor de
subpopulatie van ingezetenen uit enig EG-land.
Hierbij zij opgemerkt dat deze bevinding aansluit bij
de cijfers omtrent ontgroening on vergrijzing binnen
heel Europa. Op dit punt spannen Duitsland (West)
on Zweden de kroon. Het eerste land heeft al sinds
1980 relatief het minste aantal jongeren in de leeftijd
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van 0-14 jaar. Het tweede land heeft, ook vanaf 1980,
relatief het grootste aantal 65-plussers. 9
Bekijken we de gehele bevolkingssamenstelling naar
geslacht, dan zien we dat deze voor 49% bestaat uit
mannen en voor 51% uit vrouwen. Precies dezelfde
verdeling zien we in de populatie van Nederlanders.
De populatie van vreemdelingen daarentegen blijkt in
dit opzicht minder evenwichtig te zijn. Zo zien we dat
deze voor 55% bestaat uit mannen en voor 45% uit
vrouwen. Een daarop lijkende verdeling zien we ook
als we de vreemdelingenpopulatie uitsplitsen naar
nationaliteit. Zo blijken bij zowel de Turken,
Marokkanen, Joegoslaven als EG-onderdanen de
mannen in de meerderheid te zijn. Overigens kan ook
voor al deze nationaliteiten worden vastgesteld dat de
verschillen de afgelopen tien jaar geringer zijn
geworden. Dit geldt echter voor EG-onderdanen in
veel mindere mate dan voor de anderen.
Deze paragraaf afrondend, kan worden vastgesteld
dat de immigratie geen invloed heeft gehad op de
samenstelling van de bevolking. Dit is allereerst een
logisch gevolg van het feit dat het aandeel van de
vreemdelingen in de totale bevolking in 1993 slechts
5% bedraagt. Daarbij komt dat binnen de
Nederlandse- en de vreemdelingenpopulatie zich
vergelijkbare tendensen met betrekking tot
ontgroening en vergrijzing voordoen. Wel heeft de
immigratie enige invloed gehad op de omvang van de
bevolking. Deze zou zonder immigratie jets minder
zijn toegenomen (zie ook De Beer en Sprangers,
1993). Bij dit laatste moet evenwel worden vastgesteld
dat het streven naar een nagenoeg stationaire bevolkingsomvang in het kader van de hoge bevolkingsdichtheid haaks lijkt te staan op bet streven naar
bestrijding van de vermeende problemen die
ontgroening en vergrijzing met zich meebrengen.
De positie van vreemdelingen in de Nederlandse
samenleving
Een ander argument voor het restrictieve beleid
betreft de vermeende positie van vreemdelingen in de
Nederlandse samenleving. Zij zouden op onderscheiden terreinen een achterstandspositie innemen.
Deze weg te werken zou de overheid veel geld kosten.
Dat brengt ons op de vraag naar hun positie.
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Spreiding en huisvesting

Hierboven is al weergegeven dat vreemdelingen 5%
van de totale bevolking uitmaken. Zij zijn echter
ongelijk gespreid over het land. Zo zijn er streken
waar nauwelijks vreemdelingen wonen, terwijl zij in
stedelijke gebieden oververtegenwoordigd zijn. Zo kan
het gebeuren dat in de provincies Noord- en Zuid
Holland het relatieve aantal vreemdelingen naar de
9% oploopt. Het sterkst doet de concentratie zich in
de (middel-) grote steden voor. Zo woont van de
Marokkaanse en Turkse populaties ruim 50% in
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Deze
concentratie blijkt trouwens meer algemeen ook
specifiek te zijn voor de minderheden. Van hen woont
59% in de (middel-) grote steden. Ter vergelijking: van
de (autochtone) Nederlanders is dit 22%. Door doze
concentratie hoort bijna 20% van de bevolking van de
vier grote steden tot de minderhedenpopulatie.
Overigens vindt sinds kort binnen de grote steden
ook een concentratie binnen enkele buurten plants. Zo
zijn er sinds 1992 zes buurten in de vier grote steden
waarin minderheden de meerderheid vormen. Dit zijn
dan vooral de oude volkswijken in de grote steden (zie
ook Tesser, 1993, p. 39; De Beer en Sprangers, 1993,
p. 15 e.v.). Veelal valt de concentratie hier samen met
het vertrek van de `oude' middenstand en het daarmee
samenhangend verlies aan buurtgebonden werkgelegenheid waardoor de werkloosheid stijgt. In dit soort
wijken is in de regel sprake van een proces van verpaupering dat in beginsel los staat van het toenemen van
het aantal allochtone bewoners. Dit laat echter onverlet dat in de beleving van de autochtone bewoners
een en ander niet los wordt gezien.
Ook op het gebied van de huisvestingsmarkt zien we
een zekere, aan verandering onderhevige, spreiding.
Zo woonden de arbeidsmigranten — toen in de regel
alleengaand of alleenstaand in verband met de
heersende woningnood — in de jaren zestig en zeventig
vooral in pensions. Met de gezinshereniging is aan
deze situatie inmiddels een einde gekomen en komt de
huisvestingssituatie van vreemdelingen vrijwel overeen
met die van Nederlanders. Zo woont tegenwoordig
meer dan 95% van alle huishoudens — zowel Nederlandse als Turkse en Marokkaanse — zelfstandig.
Op het punt van de woonsituatie vallen er echter
wel verschillen te constateren. Zo is het gemiddeld
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aantal kamers waarover een huishouden beschikt bij
Turken en Marokkanen lager dan bij Nederlanders.
Daarnaast is het aandeel van eengezinswoningen
onder Turken en Marokkanen geringer dan onder
Nederlanders. Daar staat tegenover dat de kale
huurprijs van de huizen die Turken en Marokkanen
bewonen gemiddeld ongeveer f 80,— lager ligt dan die
van de huizen waarin Nederlanders wonen. In de loop
der jaren en met de verandering in hun huisvestingsen woonsituatie hebben ook vreemdelingen hun weg
naar de individuele huursubsidie gevonden. In 1982
deed 6% van de Turkse en Marokkaanse huishoudens
een beroep op deze subsidie tegen 15% van de
Nederlandse huishoudens. Tegenwoordig bedragen
deze percentages 30 respectievelijk 25 (Tesser, 1993, p.
195).
Arbeidsmarkt en arbeidsbestel
Een belangrijke graadmeter voor het inlopen van de
achterstandspositie — door integratie danwel door een
effectief minderhedenbeleid — is de positie van vreemdelingen op de arbeidsmarkt en in het arbeidsbestel.
Deze blijkt in de afgelopen decennia zeer aan schommelingen onderhevig te zijn geweest. Het moge
duidelijk zijn dat deze positie relatief goed leek ten
tijde van de werving. In die tijd bestond er een snel
groeiende behoefte aan ongeschoold personeel. Deze
behoefte leidde tot het aantrekken van arbeidsmigranten uit landen rond de Middellandse Zee,
waaronder aanvankelijk vooral Italianen en
Spanjaarden en later Turken en Marokkanen. Later
bleek echter dat hun aanwezigheid feitelijk slechts
onrendabel draaiende bedrijven langer draaiebde
hield. Dit kwam vooral ten tijde van de oliecrisis in
1973 aan het licht. Bedrijfssluitingen leidden toen tot
een aanzienlijk verlies aan arbeidsplaatsen op het
niveau van ongeschoolde arbeid en daarmee op den
duur tot grote werkloosheid onder arbeidsrnigranten.
Opmerkelijk hierbij was overigens wel dat aanvankelijk hun werkloosheid in de regel van kortere duur
was dan die van laag opgeleide Nederlanders. Dit
veranderde in de loop van de jaren tachtig, zij het
voor sommige categorieen van arbeidsmigranten
anders dan voor andere. Zo blijkt de werkloosheid
van Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Grieken en
Joegoslaven een zelfde patroon te vertonen als die van
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Nederlanders: een sterke stijging tot 1984 en daarna
een daling. De werkloosheid onder Turken en
Marokkanen blijft dan echter stijgen en ligt bovendien
ook aanzienlijk hoger dan onder alle andere categorieen. Dit is nu nog steeds zo. Van alle Turken en
Marokkanen is ongeveer 30% werkloos. Bij deze
werkloosheid mag trouwens de factor `achterstelling'
of discriminatie niet verwaarloosd worden. Zo heeft
Veenman bij voorbeeld berekend dat de te verwachten
wcrkloosheid onder Turken en Marokkanen half zo
groot zou zijn als in werkelijkheid als alleen determinanten als opleiding, beroepsniveau, leeftijd, geslacht,
regionale en werkloosheid een rol zouden spelen
(Tesser, 1993, p. 77).
Bij de hogc werkloosheid komt het feit dat de
arbeidsparticipatie - het willen toetreden tot de
arbeidsmarkt - onder Turken en Marokkanen geringer
is dan onder Nederlanders. Voor een deel wordt dit
verklaard door de groei van de beroepsbevolking door
immigratie (zie ook Entzinger, 1975; Tesser, 1993, p.
55 c.v.). Hierbij moet dan worden bedacht dat deze
immigratie voor zo'n 75% bestaat uit gezinshereniging, door middel waarvan vooral vrouwen en
kinderen — de laatsten tot de leeftijd van 18 jaar —
naar Nederland komen. Ter vergelijking: van de
Nederlandse mannen behoort 82% tot de beroepsbevolking en van de Turkse en Marokkaanse mannen
73% respectievelijk 70%; van de Nederlandse vrouwen
behoort 56% tot de beroepsbevolking en van de
Turkse en Marokkaanse vrouwen 32% respectievelijk
21%. Het is dus vooral de lage arbeidsparticipatie van
deze vrouwen die verklaart waarom de algehele
arbeidsparticipatie ander Turken en Marokkanen zo
laag is. Bezien we de arbeidsparticipatie naar sekse en
leeftijdsverdeling dan zien we dat in de leeftijd van 1524 jaar 57% van de Turken, 42% van de Marokkanen
en 46% van de Nederlanders tot de beroepsbevolking
behoort. In de leeftijdscategorie Van 25-29 jaar
behoort 94% van de Turken, 85% van de
Marokkanen en 93% van de Nederlanders tot de
beroepsbevolking (Roelandt, Van Roijen c.a., 1992,
p. 85).
Voor een deel ook moet de verklaring gezocht
worden in het relatief hoge percentage arbeidsongeschikten onder Turken en Marokkanen. Dit doet zich
vooral, en beduidcnd vaker dan bij Nederlanders het
geval is, voor in de leeftijdscategorie van 40-49 jaar en
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die van 50-64 jaar. Hierbij zij vastgesteld dat in die
laatste categorie Nederlandse mannen beduidend
vaker dan alle anderen onder een vut-regeling vallen
(Roelandt e.a., p. 51).
Wat betreft de bedrijfstak waarin de onderscheiden
categorieen werkzaam zijn, valt op te merken dat
Turkse mannen vooral werkzaam zijn in de industrie
en iets minder vaak in de sector `overig'. Veel minder
vaak treffen we hen aan in de dienstensector. Turkse
vrouwen werken daarentegen vooral in deze laatste
sector en iets minder vaak in de industrie. Daarnaast
blijken Marokkaanse mannen ongeveer gelijk gespreid
in de drie onderscheiden sectoren te werken.
Marokkaanse vrouwen daarentegen vinden vooral en
voor het overgrote deel werk in de dienstensector en
minder vaak in de sector `overig' en zelfs veel minder
vaak in de industrie. Ter vergelijking: van de
Nederlanders werken zowel mannen als vrouwen — de
laatsten trouwens veel vaker dan de eersten — het
meest in de dienstensector. Van alle sectoren treffen
we hen het minst aan in de industrie. Dit laatste geldt
voor vrouwen nog sterker dan voor mannen.
Een vergelijkbare verdeling wordt zichtbaar bij
uitsplitsing naar beroepstak en functieniveau.
Opmerkelijk hierbij is het relatief grote aantal
Marokkaanse vrouwen dat in de administratieve/
commerciele sector werkzaam is, en wel op het niveau
3,4,5 (enigszins ingewikkeld werk) (Tesser, 1993,
p. 68). Een verklaring voor dit laatste moet gezocht
worden in het feit dat de arbeidsparticipatie onder
Marokkaanse vrouwen in het algemeen zeer laag is en
die vrouwen die wel werken een zeer specifieke groep
van opgeleide en `westerse' vrouwen vormen.
Kort samengevat, kan hier worden gesteld dat er
sprake is van een verschuiving naar andere dan de
traditionele beroepen en ook van een stijging naar
functieniveau. Ook in dit opzicht worden de
verschillen ten opzichte van de Nederlanders geringer.
Deze tendens is versterkt te zien als we de leeftijdsverdeling in acht nemen. Zo is van de Turken en
Marokkanen in de leeftijd van 15-29 jaar een kleiner
deel werkzaam in de industriele sector en een groter
deel in de sector `overig'. Daarnaast is een groter deel
van hen werkzaam in een administratieve of dienstverlenende functie en ligt ook het niveau daarvan hoger
(Roelandt, 1992, p. 93 e.v.).
Bij de bespreking van de positie van migranten op
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de arbeidsmarkt kan tewerkstelling van illegaal bier
verblijvende vreemdelingen niet achterwege blijven.
Temeer niet daar wel wordt aangenomen dat dit
verschijnsel ten koste gaat van de positie van legaal
aanwezige vreemdelingen en trouwens ook laag
opgeleide Nederlanders. Tot voor kort was echter
weinig bekend over de omvang van het verschijnsel en
bestond er ook weinig zicht op de gevolgen ervan.
Hierin is echter onlangs enigszins verandering
gekomen met het verschijnen van het rapport Illegnle
arbeith °twang en effecten. Dit rapport vormt het
verslag van een onderzoek dat ter rake werd verricht
in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Justitie. In dit verslag wordt
geconcludeerd dat Cr op macro-niveau sprake is van
een marginaal verschijnsel: `illegale arbeid omvat naar
schatting niet meer dan een half procent van de totale
werkgelegenheid, gemeten in arbeidsjaren' (Zandvliet
en Gravesteijn-Ligthelm, 1994, p. 45). Voor de economische ontwikkeling van Nederland in het algemeen
en de positie van legate vreemdelingen op de arbeidsmarkt in het bijzonder lijkt illegale tewerkstelling dus
van zeer beperkt belang. Dit wordt ondersteund door
de bevinding dat illegale tewerkstelling vooral verband
houdt met een tekort aan (flexibel) (legaal) personeel.
De onderzoekers wijzen er hierbij terecht op dat het
in Nederland om meer procedurele en wettelijke
redenen niet altijd goed mogelijk is werklozen flexibel
in te zetten (Zandvliet, 1994, p. 82). Zij lopen
namelijk de kans bun werkloosheidsuitkering te
verliezen in ruil voor een zeer tijdelijke baan tijdens
piekbelasting.
Ter afsluiting is hier nog een enkel woord over de
arbeidsmarktpositie van asielzoekers op zijn plaats.
Zoals bekend zal zijn, is het asielzoekers, zolang zij
nog in procedure zijn, niet toegestaan te werken.
Worden zij niet erkend dan is het niet langer toegestaan in Nederland te verblijvcn en hebben zij
derhalve formeel geen positie op de arbeidsmarkt.
Worden zij wel erkend dan mogen zij zowel blijven als
werkcn. In dit laatste geval is echter niet veel te
zeggen over bun positie op de arbeidsmarkt omdat
erkende asiclzoekers niet als zodanig in de statistieken
voorkomen. Wij kennen hen daarin alleen als vreemdeling. Overigens lijken berichten hieromtrent weinig
rooskleurig.
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Opleidings- en scholingsniveau
In het voorgaande is aan de orde geweest dat
arbeidsmarktpositie niet los gezien kan worden van
opleidings- en scholingsniveau. Daarnaast is naar
voren gekomen dat de arbeidsmigranten vanwege hun
relatieve lage niveau in de jaren zestig zijn geworven
om hier tekorten op dat terrein op te heffen. Voorts is
aannemelijk dat de sociale migranten, die in het kader
van gezinshereniging naar Nederland kwamen —
bovenal vrouwen en kinderen — ook een relatief laag
opleidingsniveau hadden op het moment van binnenkomst. De vraag is nu hoe het staat met het opleidingsniveau van vreemdelingen. Hierbij zij echter wel
gesteld dat het pas sinds kort mogelijk is een goed
overzicht te geven van opleidingsniveau.
Bekijken we het opleidingsniveau van vreemdelingen
in de leeftijdscategorie van 15-65 jaar, dan zien we dat
zij veel vaker dan Nederlanders geen of slechts basisonderwijs hebben gevolgd. Verreweg het laagst is het
opleidingsniveau van Marokkanen. Zo heeft bijna
47% van de mannen,en 65% van de vrouwen geen of
maar een paar jaar lager onderwijs genoten. Voor de
Turken zijn de percentages op dit punt 12 respectievelijk 31. Ter vergelijking: van de Nederlandse
mannen en vrouwen heeft maar 2% &en of slechts
een paar jaar basisonderwijs. Daarnaast blijken
Turken en Marokkanen over het geheel genomen veel
minder vaak vervolgonderwijs afgerond te hebben dan
Nederlanders. Zo beschikt 26% van de Turkse
mannen over een diploma op het niveau van lbo en
hoger. Van de Turkse vrouwen is dit percentage 17.
De Marokkaanse mannen en vrouwen blijven hierbij
achter met 14 respectievelijk 8%. Dit gemiddeld lage
opleidingsniveau wordt vooral bepaald door de
oudere Marokkanen en Turken. Bij de jongere
generaties zien we dat het opleidingsniveau hoger is.
Toch moeten we ook ten aanzien van de jongere
Marokkanen constateren dat 10% van de mannen en
25% van de vrouwen het basisonderwijs niet voltooit.
Van de jongeren die in Nederland (nog) een opleiding
volgen is het uiteraard moeilijk vast te stellen wat bun
uiteindelijke niveau is maar het is wel te berekenen
welk percentage een diploma van een school voor
voortgezet onderwijs heeft gehaald. Dit blijkt bij
Turken en Marokkanen in ongeveer 60% en bij
Nederlanders in 87% het geval te zijn. Mannen en
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vrouwen blijken op dit punt niet van elkaar te
verschillen. Ook blijkt dat een °pickling die in
Nederland wordt gevolgd vaker uitmondt in een
diploma dan een opleiding die in het buitenland worth
gevolgd. Uit een en ander kan worden afgeleid dat het
opleidingsniveau snel stijgt en ook verder zal stijgen
naarmate nicer jongeren onderwijs in Nederland
volgen. Het verschil tussen vreemdelingen en
Nederlanders zal daarmee geringer worden. Dat laat
ovcrigens onverlet dat zij op dit punt vooralsnog
achterblijven bij Nederlanders (Tesser, 1993, p. 118).
Het is bier ten slotte van belang apart aandacht te
besteden aan het opleidingsniveau van asielzoekers.
Zo is namelijk uit onderzoek, dat Krooneman en
Hulshof verrichtten in opdracht van het Ministerie
van WVC, gebleken dat zij op dit punt in belangrijke
mate afwijken van vreemdelingen die als arbeids- of
sociale migrant naar Nederland komen. Om het opleidingsniveau van de door bun onderzochte asielzoekers
te bepalen hebben zij de in het buitenland gevolgde
opleidingen via het Nuffic vertaald naar vier klassen
van niveau: geen-basisonderwijs; basisonderwijsmavo/lbo; mavo/lbo-havo/mbo en havo/mbo en hoger.
Weinu, van de door hen onderzochte asielzoekers
blijkt slechts 17% tot de eerste klasse te behoren, het
niveau van ten hoogste basisonderwijs. Van deze asielzoekers hebben slechts enkelen deze opleiding niet
afgerond. lets meer dan 45% blijkt onderwijs te
hebben gevolgd op het niveau van de tweede klasse,
dus onderwijs tussen basisonderwijs en mayo.
Daarnaast heeft een kleine 20% onderwijs gevolgd op
het niveau van de derde klasse, namelijk onderwijs
tussen mavo en havo in. Nog weer een kleine 20%
heeft onderwijs op het vierde en hoogste niveau
gevolgd, namelijk onderwijs boven het niveau van
havo of middelbaar beroepsonderwijs.
Bekeken naar de richting van het door deze asielzoekers gevolgde onderwijs, valt vooral het technische
karakter ervan op. Zo blijkt dat op het niveau tussen
mavo en havo in zo'n 40% wis- en natuurkunde heeft
gehad. Ook op dat niveau en op het niveau
daarboven tesamen heeft 36% economische en administratieve vakken gehad. Een logisch gcvolg daarvan is
dat de werkervaring onder deze asielzoekers ook
vooral is opgedaan in de dienstensector van het land
van herkomst. Zo'n 70% is namelijk uit deze sector
afkomstig. Nog eens 20% heeft ervaring opgedaan in
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de industrie en slechts enkelen in de land- of
mijnbouw (Krooneman, 1992, P. 71 e.v.).
Inkomenspositie en voorzieningengebruik
Van vreemdelingen wordt wel aangenomen dat hun
inkomenspositie achterblijft bij die van de
Nederlanders met als gevolg een onevenredig gebruik
van collectieve voorzieningen en dus hoge kosten voor
de overheid. Ten dele is deze aanname waar. Turken
en Marokkanen blijken, in het algemeen gesproken,
minder vaak dan autochtone Nederlanders te
beschikken over inkomen uit arbeid. Ter vergelijking:
van de Nederlanders heeft 60% inkomen uit arbeid
tegen 55% van de Turken en 43% van de
Marokkanen. Min of meer vergelijkbare groepen als
Surinamers en Antillianen — zij worden immers ook
tot de minderheden gerekend — blijken wat inkomenspositie betreft vergelijkbaar te zijn met Turken en
Marokkanen. Van eerstgenoemden beschikt 54%
respectievelijk 42% over inkomen uit arbeid. Nemen
we echter de hoofden van huishoudens tot
uitgangspunt, dan blijken de verschillen geringer te
zijn. Van hen beschikt namelijk 55% van de
Nederlanders, respectievelijk 52% van de Turken, 44%
van de Marokkanen, 50% van de Surinamers en 43%
van de Antillianen over inkomen uit arbeid (Martens,
Roelandt e.a., 1992, pp. 36 en 48).
Bezien we de hoogte van het netto inkomen per
maand, dan valt op dat 39% van de Turken en 44%
van de Marokkanen in de categorie van f 1.500 —
f 1.900 per maand valt. Zij wijken hiermee af van zowel de Nederlanders als de Surinamers en Antillianen.
Zij komen namelijk in deze inkomenscategorie veel
minder vaak voor. Vooral Surinamers en Antillianen
komen relatief veel voor in de twee inkomenscategorieen daaronder, terwijl bij Nederlanders veel meer
sprake is van een spreiding over de categorien, met een
verloop van 21% in de laagste categorie tot 7% in de
hoogste. Een dergelijk verloop zien we ook bij
Surinamers en Antillianen maar niet bij Turken en
Marokkanen. Kijken we naar het gemiddelde maandinkomen, dan blijkt dit voor Turken f 1.577, voor
Marokkanen f 1.551, voor Surinamers f 1.511, voor
Antillianen f 1.469 en voor Nederlanders f 1.921 te
bedragen.
Nemen we echter de hoofden van huishoudens tot
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uitgangspunt, dan blijken de verschillen ook hier weer
geringer te worden. Onder hen is het aantal Turken en
Marokkanen in de laagste inkomenscategorieen namelijk lager en dat in de hogere inkomenscategorieen
ook hoger. Een zelfde verschijnsel doet zich weliswaar
voor onder de Nederlandse hoofden van huishoudens
maar in veel geringere mate. Onder de hoofden van
huishoudens bedragen de gemiddelde maandinkomens
voor Turken f 1.730, voor Marokkanen f 1.717, voor
Surinamers f 1.655, voor Ant illianen f 1.601 en voor
Nederlanders f 2.152. Deze cijfers laten overigens
meteen zien dat een evenwichtiger spreiding over de
inkomenscategorieen onverlet laat dat het verschil
tussen de gemiddelde inkomens per groep jets groter
wordt (Martens ca., 1992, p. 37 en 49).
Dit verschil tussen gemiddelde inkomens wordt
trouwens voor — en dan alleen — Turken nog iets
groter als we kijken naar die personen die tenminste
18 uur per week werken. Van hen verdienen Turken
f 1.848, Marokkanen f 1.936, Surinamers f 1.942,
Antillianen 1 2.126 en Nederlanders 1 2.356 (Martens,
1992, p. 38). De geconstateerde verschillen in gemiddeld inkomen laten zich vooral verklaren door het feit
dat ingeval het inkomen verkregen wordt door
arbeidsverrichtingen, deze bij Nederlanders, Marokkanen, Surinamers en Antillianen op een iets hoger
(beroeps)niveau liggen dan bij Turken het geval is.
Zo'n 4% van de Turken en 9% van de Marokkanen
blijkt over een bijstandsuitkering te beschikken, terwij1
2% van de Nederlanders over een dergelijke uitkering
beschikt. Opmerkelijk hierbij is dat relatief veel
Surinamers en Antillianen op de bijstand zijn aangewezen. De percentages bedragen 15 respectievelijk 18.
Ook binnen de categoric van minderheden treedt op
dit punt dus een fors verschil op. Dit verschil wordt
geringer als het gaat om de RWW, NWW of WWVuitkeringen. Er zijn relatief gezien ongeveer evenveel
Turken, Marokkanen en Antillianen aangewezen op
een van deze uitkeringen. Surinamers blijken op dit
punt in gunstige zin af te wijken. Daarnaast zijn het
vooral Marokkanen en in lets mindere mate Turken
die — veel vaker dan Nederlanders (en Surinamers en
Antillianen) — aangewezen zijn op een WAO/AAWuitkering. Daar staat evenwel tegenover dat het
percentage Turken en Marokkanen die een
AOW/AWW-uitkering krijgen in het niet valt bij het
aantal Nederlanders (Martens, 1992, p. 36).
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Opvangcapaciteit in een welvarende verzorgingsstaat

•

Hiervoor is al geconstateerd dat de discussie over de
opvang van migranten soms gaat over de omvang en
samenstelling van de bevolking, soms ook over de
opvang op de arbeids- en huisvestingsmarkt en tegenwoordig steeds vaker over het sociale absorptievermogen van een samenleving. Over dit laatste kan
echter slechts in beschouwende termen worden
gesproken. Dit heeft te maken met het feit dat er in
dit verband geen vaste maten te geven zijn voor een
optimale samenleving. Zo wordt ten aanzien van de
bevolkingsdichtheid van Nederland wel opgemerkt dat
deze geheel ten onrechte tot de hoogste van Europa
wordt gerekend. Zo zijn niet alleen Monaco en
Gibraltar veel dichter bevolkt, maar ook de deelstaat
Noordrijn-Westfalen, een gebied zo groot als
Nederland, dat 2,4 miljoen mensen meer herbergt dan
Nederland. Deze deelstaat kent ondanks deze bevolkingsdichtheid sinds 1989 weer een forse immigratie.
Dat deze immigratie ondanks de bevolkingsdichtheid
kan worden opgevangen kan verklaard worden uit het
feit dat de bevolking van deze deelstaat relatief veel
oudere weduwen kent. Door deze samenstelling
komen er veel arbeidsplaatsen en woningen vrij voor
immigranten (Zakee, 1993).
Vanuit vooral de economische optiek hebben enkele
Duitse wetenschappers zich gebogen over de gevolgen
van de immigratie. Zij stellen vast dat migranten
weliswaar geld kosten maar ook geld opbrengen zodra
zij een positie op de arbeidsmarkt gevonden hebben.
Hierbij moet volgens hen bedacht worden dat het
vooral jonge mensen zijn die als migrant binnenkomen in een tijd dat Duitsland tegelijkertijd een
groot aantal langdurig werklozen en een grote vraag
naar personeel kent. In hun poging de effecten van
immigratie vast te stellen hebben Barabas c.s.
berekend dat vreemdelingen in Duitsland in 1991 30
miljard aan belastingen en sociale verzekeringen
hebben opgebracht. Daar staat tegenover dat zij de
staat in datzelfde jaar 16 miljard hebben gekost aan
diverse uitkeringen, hetgeen leidt tot een batig saldo
van 14 miljard voor de staat. Dit batig saldo is
volgens de auteurs vooral te danken aan het feit dat
de immigranten snel een baan hebben gevonden en zo
meer in het algemeen een gunstige invloed hebben
gehad op de economie. Dit is overigens mede afhan-
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kelijk van de conjunctuur. Bij hoge werkloosheid zijn
er uiteraard minder belastingopbrengsten terwij1 er
meer aan uitkeringen betaald zal moeten worden
(Barabas e.a., 1992). Ten aanzien van dit laatste zij
overigens gesteld dat het niet goed mogelijk is dergelijke berekeningen voor Nederland te maken,
aangezien veel statistieken op dit punt niet ingericht
zijn op nationaliteit of etnische afkomst. Wij
beschikken op dit punt dan ook alleen over een
doctoraalscriptie die, alhoewel een aardige eerste
poging, door gebrek aan goed statistisch materiaal
toch vooral gebaseerd is op aannames en niet te
herhalen berekeningen (Thrkkol, 1993).
Cohn-Bendit en Schmid gaan meer op de sociale
effecten van immigratie in. Zij stellen vast dat in veel
landen momenteel de vraag wordt gesteld hoeveel
vreemdelingen een ontvangende sarnenleving kan
opvangen. Volgens auteurs is ieder ontvangend land
een conflictsamenleving. Dit heeft volgens hen niet zo
zeer te maken met bestaand racisme in een dergelijke
samenleving maar met de omstandighcid dat verschillende culturen, levensstijlen en normen- en waardensystemen met elkaar in aanraking komen zonder bier
op voorbereid te zijn. Een dergelijke confrontatie van
verschillende culturen is volgens hen voor een ontvangende samenleving moeilijk te hanteren. Het zou,
alwecr volgens hen, des te moeilijker zijn daarmee
democratisch om te gaan in geval er in het ontvangende land ook problemen van andere aard — zoals bij
voorbeeld werkloosheid of woningnood — zijn. Juist
met het oog op deze samenloop van confrontatie en
problemen van diverse aard gaan zij er van uit dat het
allcszins geoorloofd is om over de grenzen van de
opvang na te denken. Zij wijzen daarbij op de
noodzaak van een breed maatschappelijk draagvlak
voor de opvang van migranten. Toch stellen zij
tegelijkertijd vast dat er geen meetinstrument bestaat
waarmee gemeten kan worden of een land vol is. Wat
goed is voor een samenleving hangt volgens hen af
van wat mensen als goed ervaren (Cohn-Bendit en
Schmid, 1993, p. 30 e.v.). Een zelfde opvatting treffen
wij ten onzent aan bij het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut: 'De vraag wanneer ons land
vol is heeft beperkte waarde. Vol is subjectief, het ligt
er maar aan wat je aangenaam vindt' (Van
Nimwegen, 1993).
Bovenstaande overwegingen betreffen vooral de
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optiek van het ontvangende land. Een geheel andere
redenering treffen we aan bij Ott, werkzaam bij het
ministerie van SZW. Hij stelt namelijk dat migranten
in alle gevallen — of het motief nu economisch, politiek
of sociaal is — een zwaarwegend belang bij de toelating
tot Nederland hebben. Zijns inziens is in verhouding
met dit belang de opvang en integratie weliswaar
lastig, maar voor Nederland niet onoverkomelijk. De
kosten en problemen die met de opvang en integratie
in Nederland samenhangen zouden naar zijn mening
minder gewicht verdienen dan de nieuwe bestaansmogelijkheden die immigratie voor immigranten en asielzoekers oplevert. Die kosten en problemen zouden
evenmin verscherping van het toelatingsbeleid rechtvaardigen. Wel stelt hij vast dat gebrek aan fysieke
ruimte wel degelijk een dergelijke verscherping zou
kunnen rechtvaardigen. Bij deze stelling geeft hij wel
meteen expliciet aan dat over het maximaal aantal
mensen te discussieren is maar deze discussie zou
onverlet laten dat er een limiet is. Saillant hierbij is dat
hij ook ingeval van dreigend gebrek aan fysieke ruimte
niet zozeer streeft naar een verdere restrictie van het
toelatingsbeleid maar meer naar een stabilisatiebeleid.
Binnen een dergelijk beleid moet immigratie afhankelijk worden gesteld van het geboortecijfer (Ott,
1994). Het is echter de vraag of een dergelijk beleid
politiek haalbaar en effectief zal zijn. Immers, op het
terrein van de migratie — en dan vooral op het terrein
van gezinshereniging en asiel — is Nederland gebonden
aan internationale verdragen. Nakomen van deze
verdragen kan onzes inziens niet afhankelijk worden
gesteld van het geboortecijfer in een land.
Tot besluit
In het voorgaande hebben wij aangegeven waarom
het vreemdelingenbeleid van oudsher en het asielbeleid in toenemende mate restrictief zijn dan we!
worden. We hebben echter ook laten zien dat
restrictief beleid steeds achter de ontwikkelingen
aanloopt. Dat heeft onzes inziens vooral te maken
met het feit dat de werkelijkheid in het algemeen en
zeker de werkelijkheid van de internationale migratie
vele malen weerbarstiger is dan wel eens wordt aangenomen. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit
dat de belangen van migranten niet alleen zwaarwe-
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gender zijn dan hier wordt bedacht maar soms ook
opwegen tegen de Nederlandse belangen.
Vastgesteld is ook dat de immigratie tot nu toe geen
invloed heeft gehad op de bevolkingssamenstelling.
Wel is er sprake van enige invloed op de omvang van
de bevolking. Dat deze invloed niet groot is, vloeit
logisch voort uit het relatief geringe aantal vreemdelingen. Al met al vormen zij thans 5% van de totale
bevolking. Schattingen omtrent alle minderheden
liggen tussen de 6% en 7%. Het is trouwens — zeker
bezien in het licht van de ontgroening en vergrijzing —
de vraag of gestreefd moet worden naar een stationaire bevolking. Een dergelijk streven kan in ieder
geval niet doel op zich zijn.
Ook is geconstateerd dat de achterstandspositie van
vreemdelingen langzamerhand geen algemeen
vaststaand feit meer is. Vreemdelingen werken meer
en meer in andere sectoren dan de industriele en ook
op een hoger niveau dan ooit gebruikelijk was. Voorts
zien we dat het opleidingsniveau onder jongere vreemdelingen hoger is dan onder oudere vreemdelingen. Of
deze stijging te danken is aan eigen inzet en integratie
dan wel het gevolg is van het minderhedenbeleid blijft
ongewis.
Een belangrijk punt is wel dat er in de grote steden
concentraties van allochtonen binnen veelal oude
stadswijken zijn. Zoals al aan de orde kwam, vindt in
deze wijken vaak eon cumulatie van problemen plaats
die op zich los staan van de komst van deze
allochtonen. Toch legt een deel van de autochtone
bevolking wel een koppeling tussen de meer algemene
maatschappelijke problemen en de komst van
allochtonen. Het is juist deze koppeling die nu
aanleiding is tot de discussie over de vraag of
Nederland vol is, in welke betekenis dan ook. Deze
discussie wordt niet echt, openlijk en zuiver gevoerd.
De redenen hiervoor !open uiteen. Sommigen zijn
bang voor racist te worden aangezien. Anderen vrezen
extreem rechts in de kaart te spelen. Weer anderen
menen dat deze discussie niet gevoerd kan worden
omdat criteria voor `volheid' van subjectieve aard
zijn. Juist deze subjectieve geladenheid maakt dat
objectiviteit en rationaliteit in de discussie over
migratie en migratiedruk extra geboden zijn. Echter,
zoals we gezien hebben, de rationalisatie blijkt nogal
eens de overhand te hebben. Zoals onlangs bleek kan
dat de discussie een gevaarlijke wending geven.
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Volgmigratie en partnerkeuze
als vormen van 'onstuurbare'
immigratie
mr. drs. R.F.A. van den Bedem*

lnleiding
Tot voor kort werd in Nederland voornamelijk
aandacht besteed aan de zogenaamde migrantenproblematiek: het bestaan en wegwerken van achterstanden en vraagstukken met betrekking tot de toegankelijkheid tot en het evenredig gebruik van
voorzieningen door migranten. In toenemende mate
lijkt de laatste jaren ook de migratie zelf weer een
terrein van onderzoek te vormen.
Een van de oorzaken voor deze hernieuwde
aandacht voor het verschijnsel migratie kan worden
gevonden in de veranderende migrantenpopulatie. Na
de komst van de arbeidsmigranten en hun gezinnen
tot halverwege de jaren tachtig en de komst van
partners van bier opgegroeide kinderen van deze
migranten eind jaren tachtig, is de laatste tijd de
aandacht gevestigd op de steeds grotere aantallen
asielzoekers die naar Nederland komen. De eerste
maanden van 1994 blijken de aantallen asielzoekers
opnieuw twee maal zo hoog als in de vergelijkbare
periode in 1993. Deze, elkaar opvolgende migratiebewegingen, hebben bij velen geleid tot de constatering
(en vaak ook de vrees) dat immigratie `onstuurbaar'
of zelfs `onbeheersbaar' zou zijn.
Verschijnselen als gezinshereniging en gezinsvorming laten zien dat specifieke vormen van migratie
inderdaad moeilijk gestuurd kunnen worden. Het
afgelopen decennium heeft de overheid een aantal
pogingen gedaan om door het stellen van strengere
regels het aantal personen dat in het kader van gezinshereniging of -vorming naar Nederland kwam, in te
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het
Wetenschappelijk Onderzock- en Doeumentatiecentrum van
het ministerie van Justitie.
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perken. Verschijnselen als gezinshereniging en
-vorming lijken zich echter weinig van restrictieve
regels aan te trekken en eigen wetten te volgen. Ook
vanuit deze optiek is bestudering gewenst van vormen
van migratie die blijkbaar voortduren als een initiele
migratie-beweging is gestopt. Een voorbeeld daarvan
is de aanhoudende migratie vanuit het Middellandse
Zeegebied, ondanks de afnemende vraag naar arbeidskrachten. Ook de gezinshereniging en in toenemende
mate de gezinsvorming door jonge migranten leiden
tot vragen omtrent de beheersbaarheid en stuurbaarheid van het verschijnsel migratie door middel
van regels.
In plaats van het verschijnsel migratie als zodanig
wordt in onderzoek dan ook in toenemende mate
aandacht besteed aan de processen die leiden tot
migratie en die bestaande migratie-bewegingen in
stand houden. Een centrale plaats wordt daarbij
ingeruimd voor de bestudering van `netwerken'.
Netwerken vormen in dit verband het geheel van
sociale en informele relaties, waarbinnen personen
functioneren. Deze relaties zouden de kaders vormen
waarbinnen het autonoom voortduren van migratie
kan worden verklaard. Hoewel veel onderzoeken naar
de vorming en werking van netwerken nog (moeten)
worden uitgevoerd, is er momenteel voldoende
materiaal aanwezig om te bezien in welke richting
migratie-onderzoek zich lijkt te ontwikkelen.
Juist gezinshereniging en gezinsvorming lenen zich
voor netwerk-onderzoek. Bij deze verschijnselen zien
wij, meer dan bij elke andere migratie-beweging, een
migratie-beweging, die zich sturen noch beinvloeden
laat. Tot halverwege de jaren tachtig vormde gezinshereniging een voorname oorzaak van migratie vanuit
bijvoorbeeld het Middellandse Zee-gebied. Toen de
fase van gezinshereniging — het naar Nederland halen
van gezinsleden door arbeidsmigranten die tussen het
begin van de jaren zestig en halverwege de jaren
zeventig naar Nederland waren gekomen — zijn
voltooiing naderde, nam de migratie uit die landen
niet af. Het bleek dat de tweede generatie, die
inmiddels in de huwbare leeftijd kwam, op zeer grote
schaal een partner in het land van herkomst zocht. In
plaats van het zoeken van een partner onder de
autochtone bevolking van Nederland, of binnen de
eigen gemeenschap in Nederland, kwamen derhalve
migranten naar Nederland, ondanks het restrictieve
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toelatingsbeleid van de regering. Pogingen om deze
migratie te beperken, bleken tot nu toe slechts weinig
effect te sorteren (zie: Aalberts, 1985; Naborn, 1991;
Nusselder en Schoorl, 1991).
Ook van immigratie-beperkende maatregelen, die
sindsdien zijn getroffen in het kader van de gezinshereniging en -vorming, kan men zich afvragen, wat de
effecten zullen zijn. Het bestuderen van de vorming en
de werking van netwerken zou bij kunnen dragen aan
de kennis omtrent voortdurende migratie, en daarmee
bij kunnen dragen aan antwoorden op de vraag, of en
zo ja, hoe migratie in de toekomst kan worden
gestuurd en beheerst.

Netwerken binnen de migratie-theorie

In het verleden werden migratie-stromen vaak
bestudeerd vanuit een individueel, dan wel vanuit een
macro-economisch perspectief. In toenemende mate
wordcn netwerk-theorieen ingezet om de tekortkomingen van beide theorieen te ondervangen. Entzinger
beschouwt de netwerktheorie als een theorie naast de
benaderingen van `push'- en `pull'-factoren (de individude benadering) en de bestudering van machtsstructuren (Entzinger, 1990, p. 509). Penninx en Selier zien
het bestuderen van netwerken daarentegen als een
mogelijkheid om de theorieen omtrent micro- en
macro-factoren tot elkaar te brengen (Penninx en
Selier, 1992, p. 16).
In Nederland wordt bij de bespreking van netwerktheorien vrijwel altijd verwezen naar Boyd, die in de
netwerkbenadering ook een mogelijkheid ziet om
macro- en microtheorie met elkaar te verbinden (Boyd,
1989). Daarnaast stelt zij echter, dat door het
benadrukken van netwerken als bindingen tussen
migranten en niet-migranten, de mogelijkheid wordt
geboden om migratie anders en ruimer te bekijken dan
als een statisch eenrichtingverkeer. De netwerken zijn
gebascerd op relaties tussen migranten en vrienden en
verwanten in het land van herkomst. Deze netwerken
leiden niet alleen tot wederzijdse informatievoorziening, maar zijn vaak ook gebaseerd op hulpver!ening en verplichtingen die bestaan tussen migranten
en achterblijvers. Welke fasen en processen daarbij een
rol kunnen spelen, zal in dit artikel worden aangegeven aan de hand van recent onderzoek.
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Bij de bestudering van het verschijnsel netwerken
wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen
`volgmigratie' en `kettingmigratie'. Onder volgmigratie
wordt het verschijnsel verstaan, dat migratie voortduurt als de initiele aanleiding voor de migratie niet
meer bestaat. Kettingmigratie is het verschijnsel
waarbij een individuele migrant het voor anderen
mogelijk maakt om ook te migreren. In de
Nederlandse literatuur wordt dit onderscheid niet
altijd even duidelijk gemaakt. Sommige van de in dit
artikel genoemde auteurs maken wel een duidelijke
scheiding tussen deze begrippen, anderen hanteren een
van beide begrippen als algemene aanduiding. In de
Nederlandse situatie is dit over het algemeen ook geen
probleem. Door het stellen van immigratie-beperkende maatregelen is volgmigratie van personen,
afkomstig uit landen waaruit reeds een grote groep
personen in Nederland verblijft, vrijwel altijd gezinshereniging of gezinsvorming (typische voorbeelden
van kettingmigratie).
Arbeidsmigratie en netwerken

.

Het bestuderen van het ontstaan en de werking van
netwerken mag dan een onderwerp van onderzoek
zijn, dat pas recent een serieuze rol speelt, de
netwerken als zodanig spelen al veel langer een rol in
het totstandkomen en in stand houden van migratiebewegingen. Een voorbeeld hiervan kan reeds
gevonden worden in de komst van arbeidsmigranten
uit Turkije en Marokko in de jaren zestig en zeventig.
Vaak worden de wervingsbureaus in die landen
genoemd als instanties die werknemers recruteerden
voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Slechts een
beperkt aantal arbeidsmigranten kwam echter via deze
kanalen naar Nederland.
In 1965 bevonden zich bij voorbeeld 5.500
Marokkaanse werknemers in Nederland. In 1969 werd
pas een officiele wervingsovereenkomst gesloten
tussen de Nederlandse en Marokkaanse regering, en
werd een recruteringsbureau geopend in Casablanca,
dat overigens in 1971 weer werd gesloten (Obdeijn
1994, p. 37). In 1976 bleek dan ook, dat slechts 13%
van een groep geenqueteerde Marokkanen via de
officiele werving naar Nederland was gekomen; 24%
van de respondenten was door rechtstreekse werving
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door bedrijven naar Nederland gekomen, terwijI maar
liefst 43% van de Marokkanen via relaties de weg
naar de Nederlandse arbeidsmarkt had weten te
vinden.
Den Exter beschrijft een soortgelijk proces voor
Turkse arbeidsmigranten (Den Exter, 1993a, p. 19).
De Turkse en Nederlandse overheid sloten reeds in
1964 een wervingsovereenkomst. In de jaren zestig
ontstond een systeem van regionale arbeidsbureaus
met een Nederlands Wervingsbureau in Ankara.
Ondanks het bestaan van dit wervingsbureau, dat in
principe op inschrijvingsduur wenste te selecteren (de
potentiele arbeidsmigranten die het !angst stonden
ingeschreven, kwamen voor uitzending naar
Nederland in aanmerking), hadden Nederlandse
bedrijven tot 1969/1970 de mogelijkheid om direct in
bepaalde streken te werven. In 20% van de gevallen
werd op zo'n manier 'op naam' geworven, waarbij het
in veel gevallen familieleden van eerder geworven
arbeidskrachten betrof. Door deze processen zijn niet
alleen migranten uit sommige regio's in Turkije meer
naar Nederland geemigreerd, maar wonen migranten
uit specifieke regio's uit Turkije vaak in een zelfde
stad of streek in Nederland (Den Exter, 1992).
Een ander verschijnsel dat hierbij een rol speelt, is
het feit dat het in de jaren zestig relatief eenvoudig
,
was om als `toerise naar Nederland te komen en
vervolgens op een of andere wijze aan een verblijfstitel
te komen. Hoewel hier moeilijk gegevens over te
verkrijgen zijn, moge duidelijk zijn dat kettingmigratie
ook ten tijde van de werving van arbeidsmigranten
reeds een rol speelde. Volgens Wicker overtrof het
aantal `spontane' arbeidsmigranten dat van de
officieel geworven arbeiders: 'Vele `spontane'
migranten waren bij voorbaat van een arbeidsplaats
verzekerd, dankzij een verwant of bekende die bier al
werkte — zij waren in feite kettingmigranten' (Bocker,
1994, p. 41).
Toen de actieve werving van arbeidsmigranten in
1974 stopte, werd het gebruik van netwerken echter
cruciaal voor het verkrijgen van een verblijfstitel in
Nederland. Gezinshereniging en in toenemende mate
gezinsvorming vormen na het meer restrictief worden
van de regels met betrekking tot toelating in
Nederland, vrijwel de enige mogelijkheid om nog een
verblijfstitel in Nederland te krijgen. Hoe bestaande
netwerken functioneren als het gaat om het sluiten
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van huwelijken teneinde een verblijfsvergunning voor
Nederland te krijgen, is de laatste jaren verscheidene
malen onderwerp van onderzoek geweest. Hierna
zullen enkele van de meest recente onderzoeken
worden besproken.
Huwelijkssluiting en migratie
De werking van de huwelijksmarkt als methode om
een verblijfstitel in Nederland te bemachtigen, wordt
zeer duidelijk beschreven door Bocker (Bocker, 1992,
1994). Haar onderzoek is gebaseerd op participerende
observatie onder Turkse migranten in Turkije en bij
hun verwanten in Turkije in de periode 1988-1989. In
totaal omvatte de onderzoeksgroep 28 huishoudens
met in totaal 130 personen, waaronder 80 volwassenen. In de periode 1986-1990 werden in de onderzoeksgroep 26 huwelijken of verlovingen gesloten. In
19 gevallen was hierbij sprake van een partner in het
land van herkomst, waarbij in 13 gevallen (de helft
van het totaal aantal huwelijken en verlovingen) een
huwelijk of verloving plaatsvond met een verwant (in
Turkije is ongeveer 20% van de huwelij ken een
huwelijk tussen familieleden; daarvan is 80% een
huwelijk tussen neef en nicht). Slechts in een beperkt
aantal gevallen vond een huwelijk plaats met een
reeds in Nederland verblijvende partner (waarbij in
zes gevallen sprake was van een huwelijk waarbij een
Turkse `toerist' betrokken was). Van de totale groep
blijkt slechts een jongen met een legaal in Nederland
verblijvende landgenote (anders dan als toerist in
Nederland verblijvend) te zijn getrouwd terwijl ook
een jongen met een Nederlands meisje huwde.
Interessanter dan de cijfers zijn in dit verband
echter de mechanismen die schuil gaan achter de
huwelijkssluitingen met personen uit het land van
herkomst. Uit het onderzoek van Wicker blijkt dat
vaak door verwanten in het land van herkomst druk
wordt uitgeoefend op in Nederland wonende families
om zoons en dochters uit te huwelijken. Zo gaven
ouders, die hun dochters onder de vijftien jaar nog
niet ten huwelijk wilden geven, onder druk van
verwanten toch al hun woord voor een huwelijk jaren
later. In een geval was een dochter door zowel de
moeder als de vader beloofd aan familieleden. Omdat
geen keuze kon worden gemaakt, ging dit gezin drie
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jaar tang niet naar Turkije, om familieleden daar te
ontlopen. Titeindelijk hakte de man de knoop door:
de zoon van zijn zuster zou trouwen met de dochter
om wie het allemaal begonnen was; een jongere zoon
van zijn zwager zou te zijner tijd trouwen met de
jongste dochter van de migrant, die nu nog maar
dertien jaar was' (Bocker, 1994, p. 100).
De druk gaat niet altijd uit van de in het land van
herkomst wonende familieleden. Vaak willen ook deze
ouders dat hun zoons en dochters trouwen met een
partner uit de eigen streek of regio in het land van
herkomst. De belangrijkste reden daarvoor is, dat
waarden en normen van beide huwelijkspartners in
dat geval overeenkomen, waardoor de kans op een
succesvol huwelijk groter geacht wordt.
Het verschijnsel van uithuwelijken mag een
verschijnsel zijn dat in studies vaak wordt aangehaald,
het voorkomen ervan verschilt regionaal en ook zijn
er aanwijzingen dat het uithuwelijken een in belang
afnemend verschijnsel vormt. Uithuwelijken komt in
West-Turkije bij voorbeeld veel minder voor dan in
Oost-Turkije en in steden minder dan op het
platteland. Bovendien zou ook in Turkije het aantal
personen, dat zelf een huwelijkspartner zoekt,
aanmerkelijk toenemen. Daarnaast is het aannemelijk,
dat ook in Nederland veranderingen op zullen treden,
zeker naarmate het aantal in Nederland geboren en
opgegroeide kinderen toeneemt. Zij zullen ook steeds
vaker een eigen partner zoeken, en minder vaak een
door de ouders gearrangeerd huwelijk met een voor
hen onbekende partner uit het land van herkomst
accepteren. Desondanks is het aantal Turkse
migranten, dat een partner kiest, nog bijzonder hoog.
Volgens Den Exter wordt volgens informanten het
percentage Turken dat trouwt met een streekgenoot
geschat op 70 A 85% (Den Exter, 1992, p. 12). Hij
meldt dit percentage in een studie waarbij niet familienetwerken centraal staan, maar waarin gekeken wordt
naar de effecten van migratie op bepaalde regio's in
Turkije (Den Exter, 1992, 1993a, 1993b). Hoewel de
studie van Den Exter dus niet in de eerste plaats is
opgezet als een studie naar de werking van netwerken,
biedt zijn materiaal in dit kader toch zeer interessante
informatie op.
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Regionale effecten van migratie
Het eerste, in dit kader opmerkelijke feit uit deze
studie luidt dat niet alleen de herkomst van in
Nederland wonende Turken ongelijk verdeeld is, maar
dat personen uit diverse provincies en zelfs districten
in Turkije in Nederland vaak bij elkaar in dezelfde
plaatsen of regio's wonen. Voor het functioneren en
instandhouden van regionale netwerken, kan dit bij
elkaar in Nederland wonen, een belangrijke rot spelen.
Hij stelt, dat een grotere orientatie op Nederland niet
alleen de band met de regio maar ook met de streekgroep hier zal doen verzwakken (Den Exter, 1993a, p.
29). Ondanks het feit dat er sprake is van een
verzwakking van deze banden, zou het overigens maar
de vraag zijn of regionale invloeden gaandeweg wel
helemaal zullen verdwijnen. In dat geval spelen
netwerken een grotere rot dan uitsluitend het instandhouden van migratie-bewegingen: zij zouden ook een
rot kunnen spelen in het verklaren van verschillen in
orientatie op Nederland enerzijds en het land van
herkomst anderzijds tussen groepen migranten.
Ook Den Exter maakt melding van het hierboven
geconstateerde verschijnsel, dat veel Turkse jongeren
trouwen met streekgenoten uit het land van herkomst.
Hoewel Bocker echter voornamelijk wijst op de druk
die er van de in Turkije wonende verwanten uitgaat,
maakt Den Exter ook melding van een voorkeur voor
streekgenoten door in Nederland wonende ouders.
longeren uit het land van herkomst worden door veel
schoonouders in spe gezien als betrouwbaarder en
vooral ook kneedbaarder' (Den Exter, 1992, P. 12).
Beheersbaarheid en stuurbaarheid van volgmigratie
Entzinger wijst in zijn bijdrage aan dit nummer van
Justitiele Verkenningen op de beperkte regulerende
werking van de vreemdelingenwetgeving als het gaat
om volgmigratie.
In het verleden zijn door de Nederlandse overheid
pogingen ondernomen om grenzen te stellen aan de
volgmigratie. Ook het afgelopen jaar zijn weer nieuwe
regels gesteld aan gezinshereniging en -vorming. De
bestaansmiddeleneis waaraan men moet voldoen om
een partner of gezinsleden uit het land van herkomst
naar Nederland te laten komen (de hoogte hiervan
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komt overeen met de bijstandsnorm voor gehuwden),
wordt vanaf september 1993 onverkort gesteld, terwijI
voor die datum de mogelijkheid tot gezinshereniging
of -vorming alleen werd onthouden indien het niet
voldoen aan de inkomenseis de aanvrager te verwijten
was.
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie voert
momenteel onderzoek uit naar de invocring en
werking van doze regels. Er zijn reeds indicaties dat
met name jongeren door de nieuwe regels worden
getroffen. In welke mate echter sprake is van een
afname van het aantal gevallen van gezinsvorming
met partners uit het land van herkomst, dan wel van
een uitstel van het naar Nederland laten komen van
een partner, valt nog niet aan te geven, daarvoor zijn
de nieuwe regels nog te kort van kracht. Op grond
van eerdere pogingen om migratie door het stellen van
meer restrictieve maatregelen to beperken, moeten
echter niet te grote effecten worden verwacht.
Naar aanleiding van een eerder WODC-onderzoek
van E. Naborn (1991) over gezinshereniging en gezinsvorming concludeerde het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch lnstituut, dat het stellen van regels, die
de mogelijkheid tot gezinshereniging of -vorming
zouden bemoeilijken, in de praktijk weinig effect
zullen sorteren. Hooguit zou er sprake zijn van uitstel
van gezinshereniging (Nusselder en Schoorl, 1991, pp.
94-98). Het stellen van een onverkorte inkomenseis
zou ook weleens zo'n effect kunnen hebben: in de
praktijk lijkt her crop dat personen boven de 23 jaar,
die een verzoek om gezinshereniging of -vorming
indienen, vrijwel altijd aan de inkomenseis voldoen.
De mate waarin jongeren, die (nog) niet aan de
inkomenseis voldoen, een partner in Nederland zullen
huwen omdat zij geen partner uit het land van
herkomst kunnen trouwen, valt nog niet aan te geven.
Ook hier zijn immers een aantal gedragsalternatieven
denkbaar.
Earl ervan betreft het huwen van een partner in her
land van herkomst, waarna de feitelijke gezinsvorming
of -hereniging wordt uitgesteld, tot de in Nederland
wonende partner over voldoende inkomen (en
huisvesting) beschikt. In 1985 concludeerde Aalberts
bij voorbeeld, dat ongeveer drie kwart van de
migranten langer dan een jaar getrouwd is op het
moment dat zij hun partner willen laten overkomen •
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(een kwart van hen zelfs meer dan drie jaar), terwijl
zij ook al eerdere pogingen hadden ondernomen om
tot gezinsvorming over te gaan (Aalberts, 1985, P. 58).
Ook andere, meer ongewenste gedragsalternatieven
zijn echter mogelijk. Tijdens het lopende onderzoek
naar de nieuwe regels met betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste, hoorden wij over een potentiele
aanvraagster, die haar partner naar Nederland wilde
laten komen. Toen zij hoorde dat zij daarvoor niet
over voldoende middelen van bestaan beschikte,
staakte zij haar opleiding en ging werken.
Mogelijke gevolgen van kettingmigratie: de Verenigde
Staten
Kettingmigratie werd eerder in dit artikel
omschreven als het verschijnsel waarbij een bepaalde
immigrant een aantal nieuwe immigranten naar het
land van vestiging kan laten komen. Omdat ieder van
deze nieuwe migranten zelf ook weer migrant is en op
grond daarvan ook weer nieuwe immigranten zou
kunnen laten overkomen, zou van een `explosieve'
situatie sprake kunnen zijn. In Nederland bestaat dit
gevaar onder de huidige regels niet of nauwelijks,
omdat gezinshereniging beperkt is tot de directe
familie (partner en minderjarige kinderen).
In een `traditioneel' immigratieland als de Verenigde
Staten echter, waar men actief arbeidsmigranten wenst
te werven, wordt de kettingmigratie door sommige
auteurs wel als een probleem ervaren. Goering maakt
melding van in overheidsstukken geuite vrees, dat
iedere migrant die in de Verenigde Staten wordt
toegelaten, in principe voor 84 nieuwe aanvragers
voor toelating tot de Verenigde Staten zou kunnen
zorgen (Goering, 1989, p. 799). Een van de oorzaken
voor dit grote aantal is dat het in de Verenigde Staten
in principe ook mogelijk is dat broers en zusters van
een migrant in de Verenigde Staten een verblijfsvergunning krijgen. In de praktijk blijkt het ook in de
Verenigde Staten met een migratie op deze omvangrijke schaal overigens wel mee te vallen (Muus en
Penninx, 1991, p. 10).
Een omvangrijke immigratie ten gevolge van gezinshereniging heeft wel invloed op het beleid dat de
Verenigde Staten als `traditioneel' immigratieland ten
aanzien van de door hen gewenste arbeidsmigranten
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zouden willen voeren. Voor de wetswijziging in 1990,
konden echtgenoten, ouders en ongehuwde minderjarige kinderen van de in dat land wonende vreemdelingen, onbeperkt naar de Verenigde Staten reizen (in
principe maken de Verenigde Staten voor het toelaten
van migranten gebruik van een quotum-stelsel). Van
de 1,1 miljoen immigranten die in 1989 de Verenigde
Staten binnenkwamen, vielen er 217.500 binnen de
categorie waarvoor geen quotum geldt; van de ea tegorieen immigranten die wel onder quotum-regelingen
vielen, behoorde ook ruim 75% tot familieleden van in
de Verenigde Staten wonende familieleden. Volgens
Schuck ging ook van de rest van de verblijfsvergunningen, die in principe bestemd zijn voor arbeidsmigranten, verreweg het grootste deel naar deze familieleden (Schuck, 1991, p. 27). Doordat ook broers en
zusters van in de Verenigde Staten wonende vreemdelingen voor een verblijfsvergunning in aanmerking
komen, zij het onder een quotum-regeling waarvoor
wachtlijsten bestaan, zouden inmiddels 1,4 miljoen
personen op basis van deze regeling wachten op een
verblijfsvergunning in de Verenigde Staten, voldoende
voor een wachtlijst van dertig jaar. Hoewel de
Amerikaanse wetgeving in de Verenigde Staten in
1990 is aangepast ten behoeve van `echtel arbeidsmigranten, zouden er in de praktijk slechts kleine wijzigingen in de verdeling van de verblijfsvergunningen te
zien zijn.
Het toelaten van gezinsleden van reeds in het land
verblijvende gezinsleden hoeft natuurlijk niet als
negatief beoordecld te worden. De hierboven
geschetste situatie in de Verenigde Staten geeft echter
wel aan, dat een gewenste immigratie-politiek (zoals
in de Verenigde Staten het bewust activeren van
immigratie door arbeidsmigranten) negatief kan
worden beInvloed door autonome processen als
ketting- of volgmigratie.

Beleidsimplicaties van volgmigratie
In zijn bijdrage aan dit nummer van Justiliele
Verkenningen stelt Entzinger dat de vreemdelingenwetgeving de immigratie beheersbaar maakt, en deze ook
daadwerkelijk beheerst. In deze bijdrage heb ik
gepoogd om aan te geven, in welke mate de beleidsmogelijkheden van de overheid om binnen de grenzen
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van `beheerste immigratie' de verschillende vormen
van immigratie te sturen, worden bemoeilijkt door
autonome processen als kettingmigratie. Deze
processen blijken het duidelijkst voor de gezinshereniging en -vorming, op grond waarvan veel personen
naar Nederland komen, zonder dat de overheid
daartegen effectief kan optreden.
De Nederlandse overheid heeft in het verleden door
verschillende immigratie-beperkende maatregelen
getracht, de volgmigratie te beperken. De invloed
hiervan is steeds beperkt gebleken, omdat de regels
leiden tot gedragsalternatieven, die het over laten
komen van gezinsleden of partners (op den duur) toch
mogelijk maken. Vooralsnog hoeft dit niet tot grote
problemen te leiden. De fase van gezinshereniging
door arbeidsmigranten lijkt afgesloten en hoewel die
van de gezinsvorming nog voortduurt, zal die zeker in
de toekomst ook in belang afnemen. Ontwikkelingen
in Nederland en in het land van herkomst met
betrekking tot bij voorbeeld de huwelijksmoraal, maar
ook verzwakkende banden tussen migranten en de
regionale gemeenschappen, zowel in het land van
herkomst als in Nederland, zullen hieraan bijdragen.
Dat zijn echter processen die zich voltrekken binnen
sociale en informele netwerken en voltrekken zich
derhalve buiten de invloedssfeer van de overheid.
Over de vraag of volg- en kettingmigratie zich in
dezelfde mate zullen voordoen onder de in Nederland
toegelaten asielzoekers, kan slechts gespeculeerd
worden. Sommige groepen zullen ongetwijfeld gebruik
maken van de in Nederland bestaande netwerken.
Mogelijk kan WODC-onderzoek naar de motieven
van asielzoekers om naar Nederland te komen hierin
enige duidelijkheid scheppen. Een rapport hierover
wordt eind 1994 verwacht.
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Strijdige belangen bij het
Nederlandse asielbeleid in de
jaren 1968-1982
dr. J.W. ten Doesschate*

Inleiding
Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor
het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen. Dit
ministerie is gebonden aan het Vluchtelingenverdrag
van Geneve (1951) en de Vreemdelingenwet (1965).
Afgezien van het non-refoulement-beginsel, dat terugdrijving van vluchtelingen naar hun land van
herkomst verbiedt, staan het verdrag en de wet een
grote beleidsvrijheid toe aan de staatssecretaris van
Justitie. Asielzoekers kunnen ook in beroep gaan
tegen een negatieve beschikking op een asielverzoek.
Vooral na de inwerkingtreding van de Wet Arob in
1976 werd de toegang tot de rechter vergemakkelijkt.
Eerder was op grond van de Wet BAB (Beroep
Administratieve Beschikkingen) een beroep op de
Kroon mogelijk. Hierdoor is een jurisprudentie
ontstaan, waarmee het ministerie van Justitie in haar
richtlijnen rekening dient te houden.
Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van
vluchtelingen is vaak onderwerp van maatschappelijke
controverse. Regelmatig wordt de staatssecretaris van
Justitie verweten dat hij een te restrictief dan wel een
te ruimhartig beleid voert. In hoeverre kunnen het
ministerie van Justitie terecht verwijten worden
gemaakt of zijn eerder andere dan juridische factoren
en andere ministeries dan dat van Justitie in feite
verantwoordelijk voor het gevoerde beleid? Dit is de
centrale vraag waarop dit artikel antwoord wil geven.'
Het Nederlandse toelatingsbeleid staat in een
spanningsveld. Aan de ene kant zijn er zoals gezegd
de juridische verplichtingen die uit verdragen en
wetgeving voortvloeien en de pleitbezorgers die wijzen
* De auteur is historicus en werkzaam aan het Stedelijk
Gymnasium Nijmegen.
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op de noodsituatie van vluchtelingen. Aan de andere
kant moet de regering rekening houden met de
werkgelegenheid en de huisvesting in het dichtbeyolk te Nederland.
Behalve deze typisch nationale belangen kunnen de
buitenlandse betrekkingen, de handelsrelaties, het
asielbeleid van andere Europese landen en de diplomatieke druk van de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (voortaan
afgekort als UNHCR) van invloed zijn op het toelatingsbeleid.' Het is bij voorbeeld denkbaar dat de
Nederlandse regering meer moeite zal hebben met de
toelating van vluchtelingen uit een bevriend land, dan
met vluchtelingen uit een land, waarmee Nederland
nauwelijks relaties onderhoudt. De Nederlandse
regering zal mogelijk eerder in samenwerking met
andere landen vluchtelingen willen toelaten, dan op
eigen initiatief en alleen.
Het land van herkomst van de asielzoeker speelt
ook een rol bij het toelatingsbeleid. Ten eerste is de
politieke situatie aldaar van belang bij de beoordeling
van de vluchtelingenstatus. Ten tweede werd door de
overheid bij vluchtelingen uit bij voorbeeld de traditionele wervingslanden Portugal en Turkije mogelijk
eerder gedacht aan verkapte gastarbeiders dan bij
vluchtelingen uit bij voorbeeld Oost-Europa.' Andere
factoren zullen ongetwijfeld ook een rol spelen bij het
toelatingsbeleid zoals de publieke opinie en de binnenlandse politieke situatie.
In dit artikel wordt de invloed van een zestal
factoren op de totstandkoming van het toelatingsbeleid in de jaren 1968-1982 beschreven. Deze zes
factoren, waarvan sommige tevens actoren, zijn: de
buitenlandse betrekkingen, de UNHCR°, de arbeidsmarkt, de opvang en integratie, het recht en de particuliere belangenorganisaties voor vluchtelingen. Voor
een goed inzicht in de rol van deze factoren bij het
beleid is het noodzakelijk eerst kort aan te geven hoe
het beleid in de.jaren 1968-1982 formeel was georganiseerd, wie betrokken waren bij de beleidsvorming en
aan welke wettelijke verplichtingen de beleidsmakers
zich moesten houden.
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Departementen, organisaties en de wettelijke regeling
Vluchtelingen komen deels op eigen gelegenheid,
deels op uitnodiging van de Nederlandse regering
naar ons land. Personen die op eigen gelegenheid
komen, worden als `asielzoekers' aangeduid. Personen
die op uitnodiging van de Nederlandse regering en
meestal groepsgewijs naar Nederland komen, heten
gewoonlijk `uitgenodigde vluchtelingen'. Er zijn grote
verschillen in de wijze waarop het beleid ten aanzien
van beide categorieen vluchtelingen was georganiseerd.
Procedure toelating uitgenodigde vluchtelingen
Het toelatingsbeleid bij uitgenodigde vluchtelingen
begon bijna altijd met een verzoek van de UNHCR
aan de Nederlandse regering om vluchtelingen op te
nemen. De besluitvorming tot aan de officiele reactie
op het verzoek verliep volgens een vaste procedure.
De UNHCR nam contact op met het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Dit ministerie riep vervolgens de
Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (voortaan afgekort als ICV) bijeen. Deze
commissie was in 1955 ingesteld en had als taak de
ministerraad te adviseren over de toelating van uitgenodigde vluchtelingen.
De ICV heeft zich in de periode 1968-1982 niet met
het beleid ten aanzien van asielzoekers bemoeid. Vaste
deelnemers aan ICV-vergaderingen waren ambtenaren
van de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken,
Sociale Zaken en CRM. 5 De deelname van deze
departementen wijst er al op dat andere dan Justitiele
belangen een rol speelden bij het beleid. Het voorzitterschap van de ICY berustte bij Buitenlandse Zaken.
De ministerraad nam tenslotte, meestal conform het
advies van de ICY, een beslissing op het verzoek van
de UNHCR. In 1981 maakte de ICY als subcommissie deel uit van de Interdepartementale Commissie
Minderheden. Het voorzitterschap van deze
commissie berustte bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Vluchtelingen die op uitnodiging van de regering
naar ons land kwamen, kregen automatisch een vluchtelingenstatus. In de periode 1968-1982 zijn ongeveer
8600 vluchtelingen op uitnodiging van de Nederlandse
regering in ons land toegelaten. 6
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WeneInke regeling iodating nsielzoekers en mogelnkheden rot beleidsberndoeding
Asielzoekers konden in de periode 1968-1982 een
asielverzoek indienen bij een politiebureau of een
grenspost. In het buitenland moesten zij een visum
aanvragen bij een Nederlandse ambassade.
Uitsluitend het ministerie van Justitie besliste over
een asielaanvraag. In 1967 trad de Vreemdelingenwet
in werking. Deze wet bepaalt dat eon vreemdeling een
vergunning moet hebben om legaal in Nederland te
verblijven. Op grond van doze wet kan asielverlening
op verschillende manieren plaatsvinden. Er is de
toelating als vluchteling en de verblijfsvergunning in
verschillende varianten. lemand die op grond van
artikel 15, lid 1 van de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten, krijgt de zogenaamde A-status.'
Vluchtelingen met een A-status hcbben op veel
gebieden dezelfde rechten en plichten als
Nederlanders. Deze vcrblijfstitel geldt voor
onbepaalde tijd en kan slechts op zeer beperkte
gronden worden ingetrokken. De beslissing over de
toelating als vluchteling diende op basis van de
Vreemdelingenwet (artikel 15, lid vier) te worden
genomen in overeenstemming met de minister van
Buitenlandse Zaken. De verblijfsvergunning was een
jaar geldig. De asielverlening op basis van een
verblijfsvergunning kende in de periode 1968-1982
drie varianten: de verblijfsvergunning met een
mandaatverklaring, de B-status en de gewone
verblijfsvergunning.
Een mandaatverklaring is eon verklaring dat cen
persoon valt onder het mandaat van de Hoge
Commissaris van de VN voor de vluchtelingen. De
UNHCR heeft in Nederland een officiele vertegenwoordiger met een eigen bureau in Den Haag. De
minister van Buitenlandse Zaken had aan hem de
bevoegdheid gedelegeerd om mandaatverklaringen af
te geven. De mandaatverklaring werd alleen afgegeven
aan vluchtelingen die van Justitie een vergunning tot
verblijf hadden gekregen. Sinds 1957 gaf de minister
van Buitenlandse Zaken een vluchtelingenpaspoort af
op vertoon van een geldige mandaatverklaring. Een
persoon die in het bezit was van een mandaatverklaring en een vluchtelingenpaspoort was als verdragsvluchteling erkend. In de periode 1967-1972 werden
meer dan duizend vluchtelingen op basis van deze
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mandaatverklaring toegelaten. Slechts zeven personen
werden op basis van artikel 15 van de Vreemdelingenwet in ons land als vluchteling toegelaten. 8 Sinds
augustus 1975 werden geen mandaatverklaringen meer
afgegeven
Als gevolg van een uitspraak van de Kroon konden
asielzoekers sinds 1974 ook een zogenaamde B-status
krijgen.l° De B-status is niet in de Vreemdelingenwet
opgenomen. Iemand kwam in aanmerking voor de
B-status als er `klemmende redenen van humanitaire
aard' waren die zich verzetten tegen terugkeer van de
asielzoeker naar zijn land van herkomst. De houder
van een B-status of asielgerechtigde had minder
rechten dan iemand met een A-status. Als een houder
van een B-status wilde werken, dan moest hij een
tewerkstellingsvergunning vragen bij het ministerie
van Sociale Zaken. In 1988 werd de B-status
afgeschaft ten gevolge van een uitspraak van de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State."
De gewone verblijfsvergunning onderscheidde zich
niet van die van andere vreemdelingen. Houders van
deze vergunning hadden een arbeidsvergunning nodig
om te mogen werken.
De bovenbeschreven wettelijke regeling met
betrekking tot de toelating van asielzoekers laat zien
dat behalve Justitie nog twee ministeries en de
UNHCR betrokken waren bij het asielbeleid.
Buitenlandse Zaken kon het beleid beInvloeden op
grond van artikel 15, lid vier van de
Vreemdelingenwet; Sociale Zaken op grond van de
bevoegdheid arbeidsvergunningen af te geven; de
Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland op
grond van zijn bevoegdheid mandaatverklaringen af te
geven.
Asielzoekers kunnen op grond van de Vreemdelingenwet aan de minister van Justitie herziening
vragen van een weigering van een verzoek om
toelating als vluchteling (A-status) of een verblijfsvergunning. De staatssecretaris kan aan een herzieningsverzoek schorsende werking verlenen. Dit
betekent dat een asielzoeker dan de behandeling van
zijn zaak in Nederland mag afwachten en zolang niet
wordt uitgezet. Als geen schorsende werking wordt
verleend, dan kan de asielzoeker uitzetting trachten te
voorkornen door een kort geding aan te spannen bij
de rechtbankpresident. Wordt het herzieningsverzoek
geweigerd of is na drie maanden nog niet gereageerd,
.9
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dan kan hij sinds 1 juli 1976 in beroep gaan hi] de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.' VOOr
I juli was beroep op de Kroon mogelijk. De staatssecretaris diende zoals gezegd bij zijn beleid rekening te
houden met de jurisprudentie. De mogelijkheid het
beleid door de rechter te laten toetsen heeft ertoe
geleid dat advocaten, kamerleden en vluchtelingenorganisaties een grotere rot speelden bij het asielbeleid
dan bij het beleid ten aanzien van uitgenodigde vluchtelingen.
In de periode 1968-1982 werden in totaal 9322 asielverzoeken ingediend. Daarvan werden 3646 verzoeken
afgewezen. Van de asielzoekers die in Nederland
mochten blijvcn, kregen er 2559 een B-status, 2359
een gewone verblijfsvergunning en 577 een A-status.''
De groepen uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers

Zeven grotere groepen vluchtelingen kwamen in de
jaren 1968-1982 naar Nederland. Zij kwamen deels op
eigen gelegenheid (asielzoekers), deels op uitnodiging
van de Nederlandse regering (uitgenodigde vluchtelingen) uit de volgende zeven landen: TsjechoSlowakije (1968-1970), Portugal (1969-1974),
Oeganda (1972-1973), Chili (1973-1977), Irak
(Koerden, 1975-1979), Turkije (christenen,
1976-1982) en Vietnam (1975-1982).
De Tsjechen, Portugezen en de christenen uit
Turkije behoorden tot de categoric asielzoekers. Tot
de categoric uitgenodigde vluchtelingen behoorden de
Oegandezen, de Chilenen en de Vietnamezen. Uit
Chili en Irak kwamen zowel asielzoekers als uitgenodigde vluchtelingen.
Deze vluchtelingen kwamen om verschillende
redenen naar Nederland. Het voert in het kader van
dit artikel te ver voor alle zeven groepen de oorzaken
en de directe aanleiding van hun vlucht te noemen.
Het volstaat er op te wijzen dat zij deel uitmaakten
van vier wereldwijde vluchtelingenstromen. De
Tsjechen maakten deel uit van de stroom vluchtelingen vanwege de repressie van de dernocratiseringsbewegingen in Oost-Europa na de dood van Stalin
(1953); de Chilenen als gevolg van militaire repressie
in Latijns-Amerika; de Oegandezen en Vietnamezen
als gevolg van het machtsvacuilm dat in ZuidoostAzie en Afrika was ontstaan na de dekolonisatie; de
christenen uit Turkije en de Koerden uit Irak als
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gevolg van de onderdrukking van minderheidsgroepen
in het Midden-Oosten.
Het toelatingsbeleid ten aanzien van uitgenodigde
vluchtelingen
De eerste vluchtelingen die op uitnodiging van de
Nederlandse regering naar ons land kwamen, waren
de Oegandezen (1972). Drie factoren speelden een
belangrijke rol bij het toelatingsbeleid ten aanzien van
deze groep vluchtelingen. Buitenlandse Zaken stelde
zich in de Interdepartementale Commissie voor
Vluchtelingenzaken (ICY) op het standpunt dat
Nederland een officieel verzoek van de UNHCR niet
kon weigeren. Buitenlandse Zaken hechtte eraan de
internationale verdragen na te komen. GrootBrittannie had de Nederlandse regering eerder
verzocht om Oegandese vluchtelingen op te nemen.'
Bilaterale onderhandelingen moesten volgens de
deelnemers aan het interdepartementaal overleg
worden vermeden. Zij wezen er op dat de toelating
van de eerste Oegandezen zou kunnen leiden tot een
toestroom van grote aantallen werkloze Indiers en
Pakistani uit Engeland als dat land in 1973 deel uit
zou maken van de EEG.
Ten tweede diende Nederland niet meer vluchtelingen toe te laten dan andere landen. Ons land
diende in de pas te lopen met andere landen.
Buitenlandse Zaken informeerde dan ook na het
verzoek van de UNHCR naar de reactie van andere
landen. De ministeries van CRM en Sociale Zaken
verzetten zich tegen de hoge opvangkosten en wezen
op de slechte integratiekansen van deze vluchtelingen.
Het laatstgenoemde bezwaar had tot gevolg dat de
regering in 1973 een tweede verzoek van de UNHCR
om Oegandezen toe te laten afwees.
De belangen die van invloed waren op de besluitvorming met betrekking tot de toelating van de
Oegandese vluchtelingen speelden ook een rol bij de
besprekingen in de ICV over het uitnodigen van
vluchtelingen uit Chili en Vietnam. Er werd niet
bilateraal onderhandeld over de toelating van vluchtelingen. De regering wilde alleen vluchtelingen toelaten
als de UNHCR daartoe een verzoek deed.
Aanvankelijk was er de vrees dat deze vluchtelingen
zich moeilijk zouden aanpassen in Nederland.
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Naderhand bleek dat er nauwelijks aanpassingsproblemen waren. De Vietnamese vluchtelingen bij
voorbeeld voorzagen uitstckend in hun eigen levensonderhoud.
Behalve de vermeende slechte integratiekansen en de
kosten van opvang en begeleiding speelde bij de
Chilenen en Vietnamezen de publieke opinie een grote
rol. Er was grote publieke verontwaardiging ontstaan
over de schendingen van de mensenrechten in beide
landen. De media besteedden uitvocrig aandacht aan
de bloedige staatsgreep van Pinochet in Chili (1973)
en aan het lot van de Vietnamese bootvluchtelingen
(1979). In 1979 werden meer dan tweeduizend
Vietnamese vluchtelingen opgenomen. Ook een factor
van belang, maar minder in het oog lopend, was dat
de Nederlandse regering in 1973 voor een fait
accompli werd gesteld. Vele Chilenen zochten in 1973
bescherming op de Nederlandse ambassade in
Santiago en konden daar niet meer weg. Het toelatingsbeleid begon op deze ambassadc.
Belangcn die verband houden met de arbeidsmarkt
waren bij de Chilenen en Vietnamezen van geen
invloed op het beleid. De regering begreep dat als
deze belangen van invloed zouden zijn, er gcen enkele
vluchteling meer kon worden toegelaten. Alhoewel na
de oliecrisis van 1973 de werkloosheid steeg, werden
na 1978 veel meer vluchtelingen dan tevoren in
Nederland opgenomen. De betrekkingen met het
herkomstland speelden geen rol bij de toclating van de
Vietnamese vluchtelingen. Nederland hechtte blijkbaar
weinig waarde aan een goede relatie met Vietnam. In
het geval van Chili wilde Buitenlandse Zaken
voorkomen dat de betrekkingen met Chili te zeer
verstoord zouden raken, omdat dan de vluchtelingen
niet uit de ambassade mochten vertrekken. Hier was
dus het aanhouden van de bilaterale betrekkingen in
het Mang van de vluchtelingen.
Het belang bij een goede verstandhouding met het
herkomstland was wel van grote invloed op het toelatingsbeleid ten aanzien van de Iraakse Koerden. In
augustus 1975 vcrzocht de UNHCR aan Nederland
uit Irak afkomstige Koerdische vluchtelingen die in
Iran verbleven, op te nemen. Drie maanden eerder
waren zeventien Koerden erin geslaagd op eigen
gelegenheid naar Nederland te komen. De KLM had
na overleg met de Nederlandse ambassade in Teheran
kort tevoren geweigerd deze groep aan boord te
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nemen. Buitenlandse Zaken verzette zich tegen de
erkenning van deze kleine groep als vluchtelingen uit
angst dat de Nederlandse handelsbelangen (olie) na de
olieboycot van 1973 nog meer zouden worden
geschaad.
De Iraakse vertegenwoordiger in Den Haag had bij
Buitenlandse Zaken geprotesteerd tegen de toelating
van de Koerden in Nederland. In reactie op het
verzoek van de UNHCR, besloot de regering in
oktober vijftig vluchtelingen toe te laten, waarbij de
groep van zeventien Koerden die al was toegelaten in
mindering werd gebracht. Het duurde echter nog jaren
voordat zij de vluchtelingenstatus kregen. Hun
verzoeken om toelating als vluchteling werden door
Justitie afgewezen. De advocaat van een van de
Koerden ging tegen deze beslissing van Justitie in
beroep. In 1978 oordeelde de Raad van State dat deze
Iraakse Koerd als vluchteling moest worden aangemerkt.'s Buitenlandse Zaken wilde zich niet het verwijt
op de hals halen de uitvoering van rechterlijke
uitspraken te vertragen. Daarom kregen alle Iraakse
Koerden in Nederland een A-status.
Kort na de uitspraak van de Raad van State vroeg
de UNHCR opnieuw aan Nederland om Iraakse
Koerden op te nemen. Bezorgdheid bij Buitenlandse
Zaken dat opnieuw de diplomatieke relatie met Irak
zou worden verstoord, leidde opnieuw tot vertraging.
Pas in juni 1980 nam Nederland negentien personen
op.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de diplomatieke relatie met Irak en de uitspraak van de Raad
van State een grote rol hebben gespeeld bij het toelatingsbeleid ten aanzien van de Iraakse Koerden. De
rol van Buitenlandse Zaken springt bij de Iraakse
Koerden meer in het oog dan bij de andere groepen
vluchtelingen. Reden daarvan is dat andere departementen geen bezwaren maakten tegen de vluchtelingenstatus. Buitenlandse Zaken kon bovendien moeilijk
ontkennen dat de Iraakse Koerden in feite vluchtelingen waren.

Het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers
Onder invloed van de Koude Oorlog-ideologie
besloot de regering enkele dagen na de inval van de
Warschaupact-legers in Praag dat Tsjechen die op dat
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moment in Nederland waren, niet naar bun land van
herkomst konden worden teruggestuurd. Het betrof
een groep van vijfhonderd Tsjechen. Zij konden snel
en eenvoudig hun visum laten verlengen. Zij kregen
desgewenst na zes maanden een verblijfsvergunning.
Er vond geen onderzoek plaats naar hun vluchtmotieven. De Tsjechen die in het bezit waren van een
verblijfsvergunning, kregen massaal een mandaatverklaring.
De snelle beslissing tot massale verlening van
mandaatverklaringen aan Tsjechen zonder onderzoek
naar vluchtmotieven, was een voortzetting van het
beleid dat in 1956 werd gevoerd ten aanzien van de
Hongaarse vluchtelingenie Het beleid van Justitie ten
aanzien van Tsjechen die nit hun eigen land naar
Nederland wilden komen, was minder ruimhartig. Zij
moesten bij de Nederlandse ambassade in Praag een
visum aanvragen. De criteria voor een visum werden
niet om humanitaire redenen verruimd. Voor
Tsjechische asielzockers gold het algemene restrictieve
toelatingsbeleid voor vreemdelingen.
Het reit dat de Tsjechen kwamen uit een land van
achter het lJzeren Gordijn heeft het toelatingsbeleid
beslissend in liberate richting beinvloed. De organisatie en financiering van hun opvang stonden een
liberaal toelatingsbeleid niet in de weg. De
Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp was
direct bereid volledig garant te staan voor hun opvang
en begeleiding. De Nederlandse bevolking stond
positief tegenover de komst van de Tsjechische vluchtelingen en was bereid deze vluchtelingen te helpen.
Arbeidsmarktbelangen verzetten zich niet tegen de
inschakeling van Tsjechen op de arbeidsmarkt. Het
ministerie van Sociale Zaken verleende ruimhartig
arbeidsvergunningen en stond zelfs welwillend
tegenover een initiatief van werkgevers om Tsjechische
vluchtelingen uit Oostenrijkse vluchtelingenkampen
als arbeidskrachten naar Nederland te halen.
Eind jaren zestig kreeg de regering voor de cerste
keer na 1945 te maken met vluchtelingen van buiten
Oost-Europa. Onderdanen uit Portugal maakten deel
uit van de zogenaamde `nieuwe vluchtelingen'.
Portugezen vroegen asiel in Nederland, omdat zij
weigerden deel te nemen aan de koloniale oorlogen
van hun regering in Afrika. Het feit dat Portugal
mede-lid was van de Navo en er uit dit land voorheen
arbeidskrachten werden geworven voor de
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Nederlandse arbeidsmarkt, heeft een grote rot
gespeeld bij het toelatingsbeleid. De Nederlandse
regering voerde een restrictief toelatingsbeleid met
betrekking tot buitenlandse werknemers. Sociale
Zaken was bang dat Portugezen door een asielverzoek
in te dienen, voor arbeid naar Nederland zouden
komen en daarmee dit restrictieve beleid zouden
doorkruisen. Daarom drong dit ministerie er herhaaldelijk bij Justitie op aan de asielverzoeken van
Portugezen streng en snel te beoordelen.
Ook de belangen van Justitie waren gediend bij een
snelle en strenge asielprocedure. Het duurde vaak
maanden voordat Justitie een beslissing nam op een
asielverzoek. In die periode mocht een asielzoeker niet
werken. Op het ministerie van Justitie was men
bevreesd dat zij in de criminaliteit werden gejaagd.
Bovendien zou een te soepele afgifte van een verblijfsvergunning en een arbeidsvergunning tot de komst
van grotere aantallen Portugezen naar Nederland
kunnen leiden. Justitie besloot op 14 februari 1973 de
asielprocedure te wijzigen. Sociale Zaken werd bij de
procedure betrokken zodat snel duidelijk werd of er
werk was voor de persoon in kwestie. In dat geval
kreeg hij een verblijfsvergunning voor een half jaar.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken vreesde dat
de toelating van Portugezen als vluchtelingen de
vriendschappelijke betrekkingen met Portugal zou
schaden. De Portugese tijdelijk zaakgelastigde in Den
Haag bezocht tweemaal het ministerie met het verzoek
paal en perk te stellen aan de vrijheid van Portugese
onderdanen in Nederland om te demonstreren tegen
de Portugese regering. Buitenlandse Zaken nam deze
klacht zeer serieus en wilde de aan de Vertegenwoordiger gedelegeerde bevoegdheid om mandaatverklaringen af te geven, beeindigen. De Vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland verzette
zich. Justitie koos de zijde van de Vertegenwoordiger.
Justitie voelde er namelijk niets voor om zelf beslissingen te nemen over de toelating van vluchtelingen
op basis van artikel 15 van de Vreemdelingenwet
(1965). In dat geval zouden de Portugese asielzoekers
tegen een negatieve beschikking in beroep kunnen
gaan bij de rechter. Tegen een weigering van een
mandaatverklaring was geen beroep bij de rechter
mogelijk.
Door tussenkomst van Justitie mocht de
Vertegenwoordiger doorgaan met de afgifte van
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mandaatverklaringen, maar onder druk van BZ
verleende hij in vergelijking met de Tsjechen (ongeveer
negenhonderd) maar aan een zeer klein aantal
Portugese asielzoekers (14) een mandaatverklaring. De
zorg voor het behoud van de vriendschappelijke
betrekkingen met Portugal was dus van beslissende
invloed op het kleine aantal Portugezen dat als
verdragsvluchteling werd toegclaten.
De beleidsombuiging bij de Portugese asielzoekers
bleef na de ruimhartige toelating van de Tsjechen niet
onopgemerkt bij de belangenorganisaties die voor
vluchtelingen opkwamen. Vooral door acties van niet
speciaal voor vluchtelingen opgerichtc organisaties als
het Jae. Release en het Angolatomite kwam het asielbeleid in de Kamer ter sprake. Er was verontwaardiging over het kleine aantal afgegeven mandaatverklaringen aan de Portugese asielzockers. De kleine
linkse fracties (PPR en PSP) en enkele kamerleden
van de PvdA vroegen de minister van Justitie een
soepeler beleid te voeren ten aanzien van de Portugese
asielzoekers.” De minister verklaarde dat hij niet van
plan was Portugezen toe te laten als vluchteling op
grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet.
Officieel heette het dat er geen sprake was van
ongelijke behandeling tussen Portugezen en Tsjechen.
Maar de bewindsman van Justitie decide in de Kamer
wel mee dat het bij Portugezen moeilijker was te
beoordelen of zij `echte' vluchtelingen waren.'"
Voorts kreeg de behandeling van Portugese asielzoekers door de vreemdelingenpolitie veel kritiek van
advocaten, hulporganisaties en cnkele katnerleden. De
vreemdelingenpolitie bleek in een aantal gevallen een
verzoek om toelating als vluchteling niet in behandeling te hebben genomen. Advocaten en belangenorganisaties drongen er herhaaldelijk bij Justitie op aan
de asielverzoeken van Portugese asielzoekers te beoordelen op basis van artikel 15 van de Vreemdelingenwet. De druk van belangenorganisaties, advocaten en
de Kamer leidde in 1974 tot de invoering van de
zogenaamde B-status." Voor de Portugezen had deze
geen betekenis nicer, omdat zij na de Anjer-revolutie
in 1974 massaal terugkeerden. De toelating van vluchtelingen op basis van de B-status werd echter tot
beleid dat gold voor andere later gekomen asielzoekers. Door con uitspraak van de Raad van State
werd in 1974 de arbeidsvergunning voor houders van
een B-status afgeschaft." Door deze uitspraak kwam
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formeel een einde aan de rol van Sociale Zaken bij de
asielprocedure.
In 1975 zochten de eerste christenen uit ZuidoostTurkije asiel in Nederland. Veel Turken kwamen
evenals de Portugezen in de jaren zestig naar
Nederland om te werken. Ook voor Turkije gold sinds
1974 een wervingsstop.
Er is een aantal parallellen en belangrijke verschillen
tussen het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Portugal en die uit Turkije. Beide groepen
asielzoekers kwamen uit landen waarmee Nederland
vriendschappelijke betrekkingen onderhield. Turkije
was lid van de Navo. Buitenlandse Zaken, Justitie en
Sociale Zaken waren voorstander van een restrictief
toelatingsbeleid. Bij Justitie stonden de beheersbaarheid van het aantal toelatingen en het veiligheidsbelang voorop. Sociale Zaken vreesde evenals bij de
Portugezen dat de Turken asiel zouden aanvragen om
de wervingsstop te omzeilen. De A-status moest
volgens Justitie en Buitenlandse Zaken niet aan
Turkse asielzoekers worden verleend. Hiervan zou
aanzuigende werking uitgaan (Justitie-belang), maar
ook zou de regering dan erkennen dat er in Turkije
sprake was van een vluatelingensituatie (Buitenlandse Zaken-belang).
Buitenlandse Zaken weersprak middels de ambtsberichten dat er in het Zuidoost-Turkije sprake was van
een vluchtelingensituatie. De belangenorganisaties
voor vluchtelingen kwamen op grond van eigen
onderzoek met een conclusie die daar lijnrecht tegenoverstond. Maar de minister van Buitenlandse Zaken
bleef bij zijn eerdere standpunt. De zorg voor het
behoud van de goede betrekkingen met Turkije blijkt
ook uit het feit dat de minister nauwelijks serieuze
pogingen heeft gedaan om bij de Turkse regering er
op aan te dringen meer bescherming te bieden aan de
christelijke onderdanen.
Het recht speelde bij het toelatingsbeleid ten aanzien
van de Turkse asielzoekers een grotere en ook zichtbaarder een rol dan bij de Portugese asielzoekers.
Sinds begin jaren zeventig hadden zich op juridisch
gebied een aantal belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan. Zoals gezegd was in 1974 de B-status
ingevoerd. In 1975 staakte de Nederlandse UNHCRvertegenwoordiger de afgifte van mandaatverklaringen. De beoordeling van het vluchtelingenschap
kwam toen geheel te liggen bij de ministeries van
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Justitie en Buitenlandse Zaken. In 1976 werd het als
gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Arob veel
eenvoudiger om tegen een negatieve beslissing op een
asielverzoek in beroep te gaan bij de rechter. Dit had
een sterke stijging van het aantal beroepszaken in
asielzaken tot gevolg. De werkdruk op het ministerie
van Justitie nam sterk toe. Gevolg daarvan was weer
dat het aantal en de deskundigheid van met het vluchtelingenbelcid belaste ambtenaren op de ministeries
van Justitie en Buitenlandse Zaken sterk toenam.
Ook bij de rechtshulpverlening zijn in de jaren
zeventig belangrijke ontwikkelingen aan te wijzen.
Sinds het begin van de jaren zcventig nam het aantal
advocaten gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht
sterk toe. Verschillende belangenorganisaties gingen in
1979 op in de Vereniging Vluchtelingenwerk
Nederland.' Deze landelijke organisatie versterkte zijn
positie door juristen gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht in dienst te nemen en door speciale juridische
commissies in te stellen.
De beheersbaarheid van het aantal toelatingen loopt
in de jaren 1976-1980 als een rode draad door het
toelatingsbeleid ten aanzien van de christelijke asielzoekers uit Turkije. In 1975 werd het eerste expliciete
asielverzoek gedaan. De betrokkene werd in 1976
toegelaten als asielgerechtigde (B-status). In 1976
steeg het aantal asielzoekers nit Turkije. In juli 1976
en in maart 1977 besloot de regering op voorstel van
Justitie tot twee regularisatiemaatregelen. Deze
maatregelen hidden in dat christelijke asielzoekers die
voor 1 juli 1976 respectievelijk 1 maart 1977 in
Nederland waren, mochten blijven. Nieuwkomers
werden teruggestuurd. Zij mochten de beslissing op
hun asielverzoek niet in Nederland afwachten.
Uit interne stukken blijkt dat de andere ministeries
het Justitie-voorstel van harte ondersteunden. Beide
regularisatiemaatregelen mislukten in bun opzet. Het
aantal asielzoekers nam toe. Er was veel verzet tegen
het Justitie-beleid van de kant van de UNHCR,
kerkelijke en particuliere organisaties en de Tweede
Kamer. De kritiek betrof de ongelijke behandeling
van deze groep asielzoekers en het buitenwerkingstellen van een zorgvuldige asielprocedure. Onder
grote druk beloofde de staatssecretaris van Justitie in
de Tweede Kamer dat voor de Turkse christenen
dezelfde asielprocedure van toepassing zou zijn als
voor andere asielzoekers."
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De staatssecretaris koos vervolgens in 1978 andere
juridische instrumenten om het aantal asielzoekers uit
deze groep beheersbaar te houden. In november van
dat jaar werd de kennelijk-ongegrond-procedure
aangescherpt evenals de criteria van de B-status.
Christelijke asielzoekers kwamen alleen nog in
aanmerking voor een B-status bij 'recent ondervonden
leed in de vorm van ernstige mishandeling'.
Deze maatregelen stuitten op hevig verzet van
rechtshulpverleners, de Vereniging Vluchtelingenwerk
Nederland en de Raad van Kerken. Zij probeerden
herhaaldelijk, maar met weinig succes, de staatssecretaris tot een liberaler toelatingsbeleid te bewegen. Het
Justitie-beleid was volgens hen in strijd met het
Vluchtelingenverdrag, met artikel 15 van de
Vreemdelingenwet en met de criteria voor de B-status
zoals die omschreven waren in de memorie van
toelichting bij de Justitiebegroting voor 1977.
Op 13 april 1979 bezetten een aantal asielzoekers uit
Turkije de St. Janskathedraal in Den Bosch. De
staatssecretaris van Justitie kreeg een golf van protest
over zich heen van particulieren, kerkelijke instanties
en plaatselijke afdelingen van politieke partijen. In
juni 1979 oordeelde de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State dat het sinds 1978 door Justitie
gehanteerde nieuwe criterium voor de B-status
('persoonlijk ondervonden schrijnend leed') in strijd
was met het gangbare criterium van de B-status
('klemmende redenen van humanitaire aard')." Er
moest nog een motie aan te pas komen, voordat de
staatssecretaris in de Kamer toezegde alle asielverzoeken van na juni 1978 opnieuw te beoordelen." In
1980 werd een visumplicht voor Turkije ingevoerd,
waarna het aantal asielzoekers sterk daalde.
Belangen ontleend aan de arbeidsmarkt en de zorg
voor het behoud van vriendschappelijke betrekkingen
met Turkije, hebben het beleid van Justitie steeds in
restrictieve richting ondersteund. De ministeries van
Sociale Zaken en van Buitenlandse Zaken drongen er
vooral in 1976 en 1977 bij de staatssecretaris op aan
een restrictief beleid te voeren en voet bij stuk te
houden.
Conclusies
Uit het voorgaande blijkt dat behalve juridische
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factoren ook andere factoren een rol hebben gespeeld
bij het toelatingsbeleid. De beheersbaarheid van het
aantal toelatingen was de centrale doelstelling van het
beleid. Dit gold voor de toelating van asielzoekers en
uitgenodigde vluchtelingen.
Bij uitgenodigde vluchtelingen was het voor de
overheid eenvoudiger om het aantal toelatingen
bcheersbaar te houden dan bij asielzoekers. De
beslissing over de toelating van de eerste categoric
vluchtelingen werd vooraf genomen, dus voor hun
komst naar Nederland. Asielzoekers waren in de regel
al in Nederland om de beslissing op hun asielverzoek
af te wachten. Er waren meer momenten en dus
mogelijkheden om het toelatingsbeleid in de Kamer en
de rechtszaal te controleren en bij tc sturen.
Het beleid ten aanzien van uitgenodigde vluchtelingen verliep volgens een vast patroon, terwijI er ten
aanzien van asielzoekers veeleer sprake was van ad
hoc-beslissingen. Telkens als het aantal asielzoekers
steeg of dreigde te stijgen, kondigde Justitie belcidsveranderingen aan. Het ad hoc-karakter van het asielbeleid is goed zichtbaar bij bij voorbeeld de christelijke asielzockers uit Turkije.
De UNHCR heeft op het toelatingsbeleid van uitgenodigde vluchtelingen een beslissende invloed gehad.
Buitenlandse Zaken hechtte eraan de verplichtingen
na te komen van het Geneefs Vluchtelingenverdrag.
De verzoeken van de UN HCR aan de Nederlandse
regering om vluchtelingen op te ncmen, werden altijd
gehonoreerd, ondanks de bezwaren die vcrschillende
departementen aanvoerden tegen de toelating van
mccr vluchtelingen. Deze bezwaren namen toe, toen
de UNHCR meer aandacht vroeg voor vluchtelingen
die niet, zoals voorheen, nit landen van achter het
Uzeren Gordijn kwamcn. Bemiddeling van de
UNHCR was een garantie dat Nederland in de pas
liep met het beleid van andere landen. Nederland
hoefde dan niet bilateraal te onderhandelen over de
overname van vluchtelingen. Zo wcrd ook het verwijt
voorkomen dat buitenlandse politieke en handelsbelangen een rol zouden spelen bij de toelating van
vluchtelingen.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat het
aantal in Nederland uitgenodigde vluchtelingen
enerzijds in restrictieve richting werd beinvloed door
de zorg om in de pas lopen met het beleid van andere
landen. Anderzijds heeft de publieke opinie het beleid
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tweemaal in liberale richting beInvloed. Genoemd is
de verontwaardiging over de schending van de
mensenrechten in Chili in 1973 en het lot van de
Vietnamese bootvluchtelingen in 1979. In het interdepartementale overleg werd door CRM en Sociale
Zaken weliswaar steeds aangedrongen op een
beperking van het aantal toelatingen, maar hun
invloedspogingen hadden geen invloed op het aantal
toelatingen. Er werden na 1978 meer vluchtelingen
toegelaten dan ooit tevoren. De factor recht was niet
van invloed op het uitnodigingsbeleid. Uitgenodigde
vluchtelingen kregen zoals bekend bij aankomst in
Nederland automatisch een vluchtelingenstatus.
Bij asielzoekers was de beheersbaarheid van het
aantal toelatingen veel moeilijker te bereiken dan bij
de uitgenodigde vluchtelingen. Het spanningsveld
waarin het beleid staat, is bij het asielbeleid goed
zichtbaar. Alle bij de beleidsvorming betrokken ministeries drongen er bij Justitie op aan het beleid verder
aan te scherpen. Sociale Zaken drong er in 1972 met
het oog op mogelijke schade van de arbeidsmarktbelangen bij Justitie op aan om asielverzoeken van
Portugezen strenger te beoordelen. Buitenlandse
Zaken vertraagde de toekenning van de A-status aan
Koerdische vluchtelingen uit Irak wegens bezorgdheid
dat anders de betrekkingen met dat land nog verder
zouden verslechteren. De invloed van de UNHCR op
het toelatingsbeleid werd kleiner, toen zijn Vertegenwoordiger in Den Haag de afgifte van mandaatverklaringen staakte. Na 1975 heeft hij het beleid uitsluitend
als deskundig adviseur van de Raad van State en van
de Adviescommissie Vreemdelingenzaken beInvloed.
Rechterlijke uitspraken en rechtsregels hadden tot
begin van de jaren zeventig nagenoeg geen effect op
het toelatingsbeleid. Toen Justitie vanaf 1975 op
grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet beslissingen op asielverzoeken nam en een jaar later de Wet
Arob van kracht werd, groeide de rol van het recht bij
het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers. De
rechter werd soms ingeschakeld om een liberaler
toelatingsbeleid af te dwingen, zoals bij de asielzoekers uit Turkije en Irak. Daartegenover gebruikte
de staatssecretaris van Justitie rechterlijke uitspraken
om het bestaand beleid te rechtvaardigen.
Een eerste conclusie van algemene aard is dat niet
alle factoren in een richting hebben gewerkt. De particuliere hulporganisaties, advocaten en de UNHCR
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pleitten constant voor een ruimhartiger toelatingsbeleid. De kosten van opvang en begeleiding en de
integratiekansen van vluchtelingen werden steeds als
argument gebruikt om te pleiten voor een restrictief
beleid. De factor buitenlandse betrekkingen, de
arbeidsmarkt en het recht waren ambivalent en
werkten nu eens in de ene dan weer in de andere
richting.
Een tweede algemene conclusie betreft de manier
waarop de factoren het beleid hebben beinvloed.
Personen en instanties kunnen op verschillende
manieren proberen beleidskeuzen te beinvloeden. In
principc zijn er twee wegen. Ten cerste van bovenaf,
bij voorbeeld een verzoek van de UNHCR aan de
Nederlandse regering om vluchtelingen op te nemen.
Ten tweede van onderaf. Voorbeelden hiervan zijn
publicitaire acties en brieven van vluchtelingenorganisaties aan bewindslieden en de Tweede Kamer.
BeInvloeding van onderaf kwam veel vaker voor bij
het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers dan
bij uitgenodigde vluchtelingen. Een verklaring
daarvoor is zoals gezegd dat er meer momenten en
dus mogelijkheden waren waarop dat beleid kon
worden beInvloed.
Sinds 1982 hebben de opeenvolgende staatssecretarissen van Justitie een reeks van maatregelen genomen
die waren gericht op de behcersing van het aantal
toelatingen. Na de B-status volgden de C-status, de
gedoogdenstatus en status van ontheemden voor
vluchtelingen uit voormalig Joegoslavie. Deze maatregelen volgden telkens op de komst van grotere
aantallen asielzoekers naar ons land. Er is nog steeds
evenals bij de asielzoekers uit Portugal en Turkije
sprake van een ad hoc-beleid. De sterk toegenomen
deskundigheid, het aantal ambtenaren en de internationale afspraken doen daaraan niets af.
De richting van het beleid van de staatssecretaris
van Justitie is dezelfde gebleven. De huidige staatssecretaris van Justitie kan zijn beleid niet meer op grond
van dezelfde soort argumenten verdedigen als zijn
voorgangers Haars (CDA) en Korte van Hemel
(CDA) in de jaren zeventig en tachtig. De meeste
asielzoekers komen nu — zoals gezegd — uit onveilige
landen. Het argument dat er sprake is van grote
aantallen economische vluchtelingen en van asielmisbruik op grote schaal is niet meer geldig. Het beleid
heeft niet geleid tot minder asielzoekers. Integendeel,
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het aantal asielzoekers is nu vele malen groter dan
destijds. Het toelatingsbeleid van andere landen is nog
steeds van invloed op het Nederlandse beleid. Maar
destijds kon het beleid wel door het parlement en de
rechter getoetst en veranderd worden. Deze controle is
nu moeilijker geworden.
Door het Akkoord van Schengen is de koppeling
van het Nederlandse beleid aan het buitenlands beleid
geformaliseerd. Er komt een Europees elektronisch
informatie-netwerk. De buitengrenzen van Europa
worden steeds strenger bewaakt. Bij de parlementaire
controle op het Nederlandse asielbeleid zullen de
bewindslieden wijzen op internationale afspraken.
Opvallend is overigens dat de UNHCR niet bij deze
afspraken betrokken is. De invloed van dit VNorgaan op het asielbeleid is sinds 1982 sterk
afgenomen.
Eigenlijk hoort alleen op het beleid van invloed te
zijn of asielzoekers vluchtelingen zijn conform het
Vluchtelingenverdrag. Er zijn geen aanwijzingen dat
deze vraag ook van beslissende invloed was op de
beleidsvorming en het geformuleerde beleid ten
aanzien van de onderzochte groepen asielzoekers.
Andere factoren waren zeker zo belangrijk voor het
beleid en meestal in negatieve zin voor vluchtelingen.
Het aantal vluchtelingen uit de zogenaamde onveilige
landen, zo wordt alom erkend door deskundigen, is
daarentegen wet sterk toegenomen. Wellicht kan een
internationale bundeling van krachten van vluchtelingenorganisaties, advocaten, onderzoekers en druk op
de nationale regeringen het beleid in liberale richting
veranderen.
Noten
' Dit artikel is gebaseerd op een
uitgebreid onderzoek dat de
auteur heeft gedaan naar het
Nederlandse toelatingsbeleid ten
aanzien van vluchtelingen in de
jaren 1968-1982. Hij heeft daarbij
vooral gebruik gemaakt van
beleidsstukken die zich bevinden
in de archieven van de ministeries
van Justitie en Buitenlandse
Zaken. In 1993 verscheen zijn
dissertatie, getiteld: Asielbeleid en
belangen. Het Nederlandse toela-
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tingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982.
NB. De noten waarnaar dit
artikel verwijst hebben uitsluitend
betrekking op literatuur en
gedrukte bronnen zoals
Kamerstukken en wetsartikelen.
Verwijzingen naar stukken uit de
archieven zou het notenapparaat
buitenproportioneel hebben
gemaakt.
2 De veronderstelling dat andere
dan juridische factoren het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen hebben benvloed wordt
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vooral ondersteund door
onderzoek in het buitenland. Zie
bij voorbeeld: M.R. Marrus, The
unwanted. European refugees in
the twentieth century, New
York/Oxford 1985; S. Wolken,
Das Grundrecht auf Asyl als
gegenstand der Innen- and
Recht.spolitik in der Bunt/esrep uhlik Deutschland, Frankfurt
am Main/Bern/New York/ Paris
1988; G. Loescher en John A.
Scanlan, Calculated kindness.
Refugees and America's half-open
door 1945-present, New York/
London 1986.
' In de jaren zestig sloot de
Nederlandse overheid wervingsverdragen met landen rond de
Middellandse Zee ten behoeve
van het aantrekken van buitenlandse arbeiders voor het
Nederlandse bedrijfsleven. Zo'n
verdrag werd met Portugal in
1963 en met Turkije in 1964
gesloten. Als gevolg van de
conjunctuurdaling in 1966/67 en
problemen inzake de huisvesting
en opvang, wcrd een reeks van
maatregelen genomen om de
komst van buitenlandse arbeiders
naar Nederland te bemoeilijken.
Per 1 juni 1968 moest iedere
buitenlandse werknemer een
visum (machtiging tot voorlopig
verblijf) aanvragen bij een
Nederlands Consulaat, Per
1 oktober 1970 werd de spontane
werving geheel gestaakt.
' De Hoge Commissaris van de
VN voor dc Vluchtelingen
(UNHCR) begot) zijn werkzaamheden op 1 januari 1951. De
UNHCR ziet toe op de naleving
van het Vluchtelingenverdrag
(1951). De Hoge Commissaris
kan de bij het Vluchtelingenverdrag aangesloten stiffen vragen
vluchtelingen op te nemen om de
vluchtelingennood te helpen
lenigen. Voor een uitgebreide
beschrijving van de taken en
bevoegdheden van de UNHCR:
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J.A. Hoeksma, russet, trees en
vervolging. Een inleiding in het
vluchtelingenrecht, Assen 1982.
Incidenteel namen ook amblenaren van de ministeries van
Ontwikkelingssamenwerking,
Financien, Volksgezondheid en
Binnenlandse Zaken dee' aan
ICV-vergaderingen.
Het aantal uitgenodigde vluchtelingen in de periode 1968-1975 is
ontleend aan de memories van
toelichting op dc Justitiebegrotingen voor die jaren. Voor de
periode 1975-1982 is gebruik
gemaakt van de Handelingen
Tweede Kamer 1988-1989, 20537,
nr. 7.
' Vluchtelingen zijn volgens
artikel 15, lid 1 van de Vreemdelingenwet `vreemdelingen die
afkomstig zijn uit een land waarin
zij gegronde reden hebben te
vrezen voor vervolging wegens
hun godsdienstige of politicke
overtuiging of hun nationaliteit,
dan wel wegens het behoren tot
ccn bepaald ras of tot een
bepaalde sociale groep'.
Deze aantallen zijn ontleend
aan: Aspecten van Vluchtelingenrecht. Colloquium gehouden op
9 juni 1972 in het Seminarium
voor Volkenrecht en Internationale Betrekkingen van de
Universiteit van Amsterdam,
Deventer 1972.
" De UNHCR staakte de afgifte
van mandaatverklaringen na een
controverse tussen hem en het
ministerie van Buitcnlandse
Zaken. Zie voor deze controverse:
Hoeksma (1982), p. 153 en
R. Fernhout, Erkenning en toehating als vluchteling in Nederland,
Deventer 1990, p. 44, noot 139.
'" KB 10 januari 1974, nr. 38.
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1988, 3.
11 Vreemdelingenwet. artikel 34.
Voor het totale aantal asielaanvragen en beslissingen voor de
periode 1968 tot 1974 zijn de
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memories van toelichting bij de
Justitiebegrotingen voor deze
jaren geraadpleegd. Voor de
periode 1975 tot 1982, zie:
A. Voets, Statistische informatie
over vluchtelingen in Nederland,
Interne notitie van Vluchtelingenwerk Nederland, 15 juli 1985.
' 4 De Britse regering vroeg begin
september 1972 de aandacht van
de Nederlandse regering voor de
uit Oeganda verdreven Aziaten.
Groot-Brittannie was als moederland van de Commonwealth in de
eerste plaats betrokken bij de
problematiek van de Aziaten in
Oeganda. Oeganda was ook lid
van de Commonwealth.
15 Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1978, 29.
16 Voor een analyse van de
factoren die van invloed waren op
het toelatingsbeleid ten aanzien
van Hongaarse vluchtelingen, zie:
J.W. ten Doesschate, Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien
van Hongaarse vluchtelingen
(1956-1957), Nijmegen 1985 (niet
gepubliceerd).
Hand. Tweede Kamer,
1968-1969, pp. 2638-2639 en pp.
2666-2668.
18 Hand. Tweede Kamer,
1969-1970, Tweede
Kamercommissie voor Justitie,
zitting 23 april 1970, p. 25.
19 KB 10 januari 1974, nr. 38.
" Rechtspraak
Vreemdelingenrecht 1974, 1.
21 Voor de geschiedenis van de
opeenvolgende vluchtelingenorganisaties in de periode 1968-1982,
zie: Ten Doesschate (1993), pp.
196-200.
" Zie voor de behandeling van het
toelatingsbeleid ten aanzien van
christelijke asielzoekers uit
Turkije in de Tweede Kamer:
Hand. Tweede Kamer,
1978-1979, 15 642, nrs. 1-8.
" Rechtspraak
Vreemdelingenrecht 1979, 8.
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Europese samenwerking bij
vreemdelingenbeleid
Een rechtspolitieke schets

mr. T. Hoogenboom*

Inleiding

Wie herinnert zich niet de door de Europese
Commissie tot anno santo opgepepte 1992? Het jaar
van de open grenzen? Tot op de ecu was berekend
hoe de gemiddelde burger (ook het Europees burgerschap werd in de gemcenschapsretoriek nog al eens als
een onverbiddelijke zegen opgevoerd) erop vooruit
zou gaan door die openheid. Maar toen 1992 eenmaal
was uitgebroken, ging er iets mis. De Denen zeiden
nee tegen het verdrag van Maastricht. Oat kon nog
als een vorm van nationaal particularisme worden
opgevat. Maar de krappe overwinning voor de jastemmers bij het referendum in Frankrijk dan? Dan
waren er nog de toenemende rillingen over de Britse
ruggen (de regering van het Verenigd Koninkrijk
durfde niet eens een referendum aan) die het
toenmalige artikel 8A van het EG-verdrag geheel
anders wensten te interpreteren dan de andere
lidstaten van de Gemeenschap. Deze nemen de term
`zonder binnengrenzen' in die bepaling letterlijker dan
de Britten voor wenselijk houden. Voorts hadden we
ook nog Duitsland dat (ook dankzij de voorbarige
erkenning van Kroatie die de spanning in het
voormalige Joegoslavie verhoogde) een stroom vluchtelingen uit de Balkan op zich af zag komen. Dan was
net het LIzeren Gordijn eraan gegaan waardoor er
grate aantallen asielzoekers uit de pseudo-democratic
Roemenie konden ontsnappen.
Jo, wie herinnert zich dat jaar niet? Wat zou er in dit
politieke pandemonium nog voor pleiten om aandacht
te vragen voor ontwikkelingen van iets dat zo betrekkelijk lijkt als het vreemdelingenrecht? Dit: in 1992 is
* De auteur is lid van de Centrale Raad van Bereep te
Utrecht.
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ook de definitieve afbraak van een der klassieke pijlers
van de nationale soevereiniteit begonnen: het nationale
vreemdelingenrecht. Het is het jaar geworden van de
overheveling van vreemdelingrechtelijke bevoegdheden
(tegenover onderdanen van derde landen) aan de
Gemeenschap. Het opgeven van de bevoegdheid om
direct en zelfstandig te bepalen wie wel en wie niet tot
het nationale grondgebied mogen worden toegelaten,
betekent voor de staats- en bestuursrechtelijke jurist
misschien wel meer dan het opgeven van de nationale
munt, die met de grens bij uitstek het specimen van
nationale eigenheid is.
In dit artikel zullen de ontwikkelingen worden
geschetst die leiden tot het teloorgaan van het
nationale vreemdelingenrecht. Ik zal me daarbij
concentreren op de positie van personen die niet de
nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese
Gemeenschap hebben. De internationalisering van het
vreemdelingenrecht raakt hen het meest. Ik denk aan
hen die in de lidstaten van de Gemeenschap om
bescherming van hun leven verzoeken, de asielzoekers.
Maar ook aan arbeidsmigranten en degenen die in het
kader van gezinsvorming of -hereniging om toelating
vragen. De positie van EG-onderdanen komt ook aan
de orde om de voordelen van de positie waarin zij
verkeren aan te stippen.
Het Unieverdrag van Maastricht zal ik opvoeren in
twee kwaliteiten. Ik zal het voorstellen als de
voorlopige katalysator van de afbraak van nationale
bevoegdheden op het gebied van het vreemdelingenrecht. Maar ook zal de betekenis van het verdrag
worden geschetst voor de communautarisering (het
omzetten in gemeenschapsrecht) van problematische
volkenrechtelijke regelingen (dit zijn verdragen a la
die van Schengen). Het rechtspolitieke van de schets
zit hierin, dat gepoogd wordt om vanuit de bestaande
juridische desiderata, ontleend aan het bestuursrecht
als vorm van instrumentaliteit en rechtsbescherming,
het rechtsstatelijk gehalte van deze ontwikkelingen
aan de orde te stellen.
Harmonisatie, coordinatie en imitatie
Hoewel de betekenis van nationaal vreemdelingenrecht afneemt, blijft dat recht als verzameling regels
bestaan. Als instrument om een steeds restrictiever
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toelatingsbeleid te voeren is het niet weg te denken uit
de nationale rechtsorden. Aileen verandert het van
karakter. Het was, pak weg vijfenveertig jaar geleden
overal in Europa strikt nationaal van aard, gericht op
het beschermen van nationale belangen, zoals de
nationale openbare orde en de arbeidsmarkt.
Oat is nu anders. Het nationale recht dient mede
om de belangen van andere lidstaten van de
Gemeenschap te beschermen. Europese markten zijn
geintegreerd. Het proces van internationalisering van
vreemdelingenrecht is begonnen met de Gemeenschap
en de Benelux en zet zich thans voort in de Europese
Economische Ruimte. Deze integratie heeft geleid tot
versoepeling en opheffing van grenscontroles voor
EG-onderdanen. Daarom is gezamenlijk vreemdelingrechtelijk optreden noodzakelijk geacht. De aanvankelijke samenwerking op het (letterlijk te nemen) gebied
van grensovergangen is nu uitgegroeid tot een grootscheepse operatic die tot doel heeft om de vreemdelingenwetgevingen in de Gemeenschap met elkaar in
overeenstemming te krijgen. Dit proces zal ik schetsen
aan de hand van drie verschijnselen, harmonisatie,
coordinatie en imitatie. Aileen het eerste begrip heeft
een min of meer juridisch geijkte inhoud. De twee
andere termen heb ik gekozen om de twee andere
vormen, die van harmonisatie zijn te onderscheiden, te
karakteriseren.
Harmonisatie is wat (onder andere) artikel 3, aanhef
en onder h van het EG-verdrag daaronder verstaat:
het naderbij brengen van wetgevingen in de mate
waarin dat voor de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is. Deze omschrijving veronderstelt een centrum met regelgevende bevoegdheden
en ecn (in potentie) effectief sanctiestelsel. Hoewel
over het kenmerkende van dit laatste element te
twisten valt, is in ieder geval essentieel dat dit alles
met een bepaald doel gebeurt: het creeren van een
gemeenschappelijke markt. Hier zien wij de
Gemeenschap met als instellingen de Raad en de
Commissie. Zij hebben regelgevende bevoegdheid
(artikel 189 van het EG-verdrag) om te bevorderen
dat de doeleinden van het EG-verdrag worden
bereikt. Zij hebben bovendien een stelsel van sancties
jegens onwillige lidstaten tot hun beschikking.
Kenmerkend voor het vreemdelingenrecht zoals dat
door de Gemeenschap is ontwikkeld, is dat het ten
dienste staat aan een van de middelen om de gemeen82
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schappelijke markt te bereiken: het vrij verkeer van
personen. Gezien de gemeenschapsstructuur, die een
zelfstandige rechtsorde vormt met een eigen aard,
heeft de harmonisering van vreemdelingenrecht een
geheel ander karakter dan de andere vormen van
samenwerking. De voor deze vorm van stroomlijnen
zo belangrijke eigen aard van het gemeenschapsrecht
dient te worden gezien in het licht van het befaamde
Van Gend & Loosarrest van het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen.' Daarin wordt gesteld
dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe
rechtsorde vormt ten bate waarvan de lidstaten, zij
het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben
begrensd en waarbinnen niet slechts de lidstaten maar
ook hun onderdanen gerechtigd zijn.
Gemeenschapsrecht als bron van vreemdelingenrecht
moet dan ook los gezien worden van de nationale
strevingen der lidstaten.
Hierin zit ook het belangrijkste verschil met de
verdragsregelingen die coordinatie bevorderen en waar
zo'n zelfstandige, dynamische rechtsgrondslag
ontbreekt. Onder coordinatie versta ik het creeren van
parallelle nationale regels ter behartiging van gelijkgeaarde nationale belangen. Bij deze figuur zal er ook
wel sturing kunnen optreden, zoals door
Gemeenschapsinstellingen wordt verricht omdat ook
hier de bevoegdheid tot leiding geven en uitvoeren aan
bepaalde organen kan zijn overgedragen, maar de
kleur ervan is anders omdat de integratiegedachte
ontbreekt. Bij coordinatie is meer sprake van blote
gezamenlijke belangenbehartiging, zonder fraaie
eenheidsnoties zoals die van de gemeenschapstrouw,
die bij het gemeenschapsrecht (zie bij voorbeeld
artikel 5 van het EG-verdrag) op de achtergrond
steeds aanwezig zijn.
Van coordinatie spreek ik dus wanneer er al of niet
op basis van een volkenrechtelijk verdrag een centrale
instantie is die nationale politieke initiatieven
genereert leidend tot gelijksoortige regels van
nationaal recht. Voorbeelden van dergelijke instanties
zijn het Uitvoerend Comite op grond van de
Uitvoeringsovereenkomst Schengen maar ook de
Raad als intergouvernementeel besluitvormend
lichaam ingevolge artikel K.3, tweede lid van het
Verdrag van Maastricht.' Ook een ministersconferentie kan als een coordinerende instantie worden
aangemerkt.
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Het verwarrende van de huidige ontwikkelingen is
dat in de verdragen van Schengen en het Unieverdrag
wel een verband met het vrije verkeer van personen
tot uitdrukking wordt gebracht, maar zonder dat dit
verband juridisch gezien een puur gemeenschapsrechtelijke basis heeft, die voor de nieuwe rechtsorde zorgt
waar het Hof van Justitie het over heeft in het Van
Gend & Loosarrest. In vreemdelingrechtelijke termen
zou hetgeen die verdragen beogen, kunnen worden
omschreven als een poging om de veronderstelde
negatieve gevolgen van het tussen de lidstaten tot
stand gekomen vrij verkeer van personen On een
ruimte zonder binnengrenzen) te regelen, door de
bewegingsvrijheid van degenen die van dat vrij
verkeer van personen geen gebruik mogen maken (de
onderdanen van derde landen) te beperken.
De derde vorm van het op den lijn brengen of beter
gezegd op den lijn komen van vrcemdelingenwetgeving
is anitatie van regclgeving. De ene lidstaat kopieert de
regeling van een andere. Bij deze vorm is er geen
enkele formele autoritatieve impuls buiten de lidstaat
die tot het scheppen van een (vrijwel) identieke
regeling als een andere lidstaat heeft, stimuleert. Het
kan zijn dat de regeling van de ene lidstaat zo
overtuigend is, dat een andere lidstaat haar ook
wenst. Dit gebeurt min of meer met het wetsontwerp
voor de regeling ter vaststelling van het veilige land
van herkomst.'
Een bruikbare imitatie heeft twee in het oog springende voordelen. In de eerste plaats wordt wetgeving
overgenomen waarvan het nut zich bewezen kan
hebben. In de tweede plaats kan het kosten en moeite
sparen. Instrumenteel acht men het een voordeel dat
door imitatie het de vreemdeling (in dit geval de asielzoeker) moeilijk wordt gemaakt om te kiezen. De
filosofie achter imitatie binnen de kring van lidstaten
(en daarbuiten want niemand kan een niet-lidstaat
verhinderen om de regelgeving van een lidstaat te
imiteren) is dat voorkeur van vreemdelingen voor het
ene land boven het andere ineffectief blijft.
Het ontwerp van de Nederlandse regeling van het
begrip veilig land van herkomst is een imitatie van het
Duitse stelsel van de sichere Drittstath Het nut van de
wijziging wordt door de Memorie van Toelichting
hierin gevonden dat door het overnemen van het
Duitse stelsel forum-shopping van asielzoekers wordt
tegengegaan. 4 Imitatie kan alleen maar het door de
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regeringen gewenste effect hebben wanneer niet alleen
de vreemdelingenwetgeving wordt geImiteerd.
Eigenlijk moet alle regelgeving van alle lidstaten
identiek zijn om forum-shopping tegen te gaan. De
komst van vreemdelingen hangt namelijk niet
uitsluitend af van vreemdelingrechtelijke bepalingen.
Zo is een willige arbeidsmarkt een belangrijke factor
(vergelijk ook Muus, 1993).
Communautaire of intergouvernementele samenwerking
In kringen waarin men zich met het internationale
migratierecht bezighoudt woedt een discussie over de
vraag of de toegang van onderdanen van derde landen
tot de Gemeenschap en hun verkeer tussen de
lidstaten in de Gemeenschap via communautaire
regelgeving of via wat wordt genoemd intergouvernementele weg moet of mag worden geregeld. Zoals
gezegd is communautair te noemen de regelgeving die
voortvloeit uit bevoegdheidsuitoefening van de
Gemeenschapsinstellingen Raad en Commissie op
grond van het EG-verdrag. Intergouvernementeel is
de bevoegdheidsuitoefening gebaseerd op gewone
volkenrechtelijke verdragen.
De meest gangbare opvatting is dat, in het algemeen
gesproken er rechtstatelijk gezien meer bezwaren aan
de intergouvernementele dan aan de communautaire
weg kleven. De mogelijkheden tot inspraak, controle
en rechtsbescherming worden bij communautaire
regelgeving groter geacht dan bij intergouvernementele arrangementen. Daarbij komt dat de rechtspolitieke betekenis van het gemeenschapsrecht hoger
wordt aangeslagen dan die van intergouvernementeel
geaard recht.
Het EG-recht heeft voor het nationale vreemdelingenrecht van de lidstaten inderdaad een bijzondere
betekenis. Dat recht verschaft aan de onderdanen van
de lidstaten een complex van rechten, samen te vatten
in het begrip `vrij verkeer van personen'. 5 De rechtspositie die hieruit voortvloeit houdt kort gezegd in dat
die onderdanen zich met hun gezin in een andere
lidstaat mogen vestigen om daar arbeid, al of niet in
loondienst, te verrichten of zich te vestigen, zonder
dat zij arbeid verrichten.
Hoe nu is het gesteld met de democratische legiti-
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matie van communautaire regelgeving? Niet zeer
goed. Ten opzichte van de regelgevende organen in de
Gemeenschap, de Raad en de Commissie, heeft het
Europees Parlement een bescheiden rol wanneer het
gaat om inspraak, controle en rechtsbescherming. Het
behoort te worden geraadpleegd door het wetgevend
orgaan bij uitstek: de Raad, maar het heeft geen recht
van initiatief en het kan geen voorstellen verwerpen.
In zoverre is enige gelijkenis met een normaal
parlement volstrekt misplaatst.'
Een (verdergaande) samenwerkingsprocedure is
onder andere voorgeschreven in bepaalde gevallen het
vrij verkecr van personen betreffend. Geheel
machteloos is het Europees Parlement dus niet. Naast
recht om geraadpleegd te worden en dat tot samenwerking bij regelgeving heeft het Europees Parlement
bovendien de bevoegdheid om de Commissie te
controleren, maar effectieve politieke middelen zoals
in een systeem van ministeriele verantwoordelijkheid
zijn er nauwelijks.
Door het Unieverdrag van Maastricht is de positie
van het Europees Parlement iets versterkt. Het heeft
aan het EG-verdrag artikel 189B toegevoegd dat op
sommige terreinen (waaronder ook onderwerpen die
de interne markt en het vrij verkeer van personen
raken) het Parlement een medebeslissingsrecht
verleent. Door dit co-decthie beginsel kan het
Parlement een grotere greep hebben op de regelgevende activiteiten van Raad en Commissie.
Voor ons onderwerp is het vooral van belang dat de
Gemeenschap over een mogelijkheid tot rechtsbescherming beschikt in de vorm van een prejudicieel
verwijzingssysteem naar het Hof van Justitie (artikel
177 EG-verdrag). Hoewel het systeem er technisch
gesproken toe strekt de eenvormige toepassing van het
gemeenschapsrecht door uitlegging van EG-regels te
verzekeren, is het effect geweest dat ook de rechtspositie van de EG-burgers tegenover de lidstaten erdoor
is versterkt (zie Koopmans, 1989).
Deze rechtspositie is door het Hof bij voorbeeld
beschermd en uitgebouwd door de beperkingen die
het EG-verdrag in bcginsel op het vrij verkeer van
personen toestaat, restrictief uit te leggen. Artikel 48,
eerste en tweede lid van het EG-verdrag schrijven het
vrij verkeer van werknemers voor en verbieden iedere
discriminatie naar nationaliteit. Het vierde lid
verklaart de overige leden van artikel 48 niet van
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toepassing op betrekkingen in overheidsdienst terwijl
artikel 55, eerste alinea de bepalingen over het vestigingsrecht niet van toepassing verklaart op werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag van de
staat. Deze uitzonderingen moeten volgens het Hof
echter restrictief worden uitgelegd.' Zo is ook de
klassieke openbare orde-uitzonderingsclausule (artikel
48, derde lid, van het EG-verdrag) zeer eng uitgelegd. 8
De betekenis van het Hof en zijn rechtspraak is van
belang in het licht van de vraag of vanuit rechtsstatelijke beginselen als rechtsbescherming en rechterlijke
controle de intergouvernementele verdragen de aangewezen vorm zijn om de rechtspositie van vreemdelingen te harmoniseren. Het ligt immers niet voor de
hand om het Hof van Justitie een rot te geven bij nietcommunautaire regelgeving.
Voorts is de vrees geuit dat het ontbreken van een
centrale internationale rechtsbeschermingsinstantie
vooral in asielzaken leidt tot een verlaagd niveau in
rechtsbescherming. Doordat er geen geharmoniseerde,
door het Hof bewaakte standaarden zijn, ontstaat op
den duur een zogenaamde negatieve spiraal: doordat
landen met een liberaal erkenningsbeleid relatief veel
aanvragen krijgen, zijn zij geneigd hun beleid bij te
stellen. Dit leidt tot een groter appel op de lidstaten
met toch al niet zo'n ruimhartig toelatingsbeleid, wat
weer leidt tot het naar beneden bijstellen van het
beleid van die lidstaten enzovoort. 9
Dit bezwaar kan worden ondervangen door
gemeenschappelijke criteria voor het in behandeling
nemen van een toelatingsverzoek vast te stellen en die
te laten bewaken door het Hof van Justitie.' Het
bezwaar geldt natuurlijk niet alleen asielzoekers. Ook
zij die om toelating verzoeken voor gezinsvorming en
-hereniging en dus ook de legaal hier gevestigde
onderdanen van derde landen ondervinden er de
nadelige gevolgen van.
In de discussie communautair-intergouvernementeel
wordt ook de nadruk gelegd op openbaarheid en
controle. Communautaire regelingen 'komen niet,
zoals bij de intergouvernementele verdragen in het
algemeen wel het geval is, in het verborgene tot stand.
In de Gemeenschap is er een zekere procedurele
openheid, die essentieel is voor democratische opinievorming.
Verder zijn de logistieke voordelen van het gemeenschapskader evident: er is een bestaande en constante
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besluitvormingsstructuur, er is een ambtenarenapparaat dat ondersteuning kan bieden en uniformiteit
kan bewaken. Vooral door het bestaan van mogelijkheden van controle op de totstandkoming van
communautaire regelingen heeft de Tweede Kamer
een voorkeur voor deze vorm."
Voorkeur voor intergouvernementele actie
Bij de regeringen ligt dit geheel anders. Die
verkiezen de intergouvernementele weg. Laten we
even de imitatie terzijde, dan zien we dat het met
elkaar in overeenstemming brengen van nationale
vreemdelingrechtelijke instrumenten voornamelijk in
intergouvernementeel verband plaatsvindt. Bekende
voorbeelden zijn de Schengen-verdragen en de
Asielconventie van Dublini 2 In beide verdragen staat
controle op de toegang tot het gebied der verdragsstaten centraal.
Daarnaast zijn, vooruitlopend op de totstandkoming van het Unieverdrag, afspraken gemaakt over
de coordinatie van de meeste vreemdelingenrechtelijke
onderwerpen. Dit is gebeurd in de zogenaamde Ad
Hoc Immigratiegroep, een ministersconferentie
bestaande uit met immigratie belaste ministers van de
lidstaten. Deze groep, die ongeveer halfjaarlijks
bijeenkomt, vergadert en pleegt besluitvorming over
alle mogelijke immigratie-aangelegenheden, van asielrecht tot arbeidsmigratie, van gezinsherenigingsbeleid
tot verkorting van rechtsbeschermingsprocedures.
Afspraken zijn gemaakt over de coordinatie van
nationale wetgevingen op het gebied van asielrecht,
gezinshereniging en arbeidsmigratie.
Hoewel het volkenrechtelijk karakter van de
gemaakte afspraken niet helemaal duidelijk is, waren
de ministers (en daarmee hun regeringen) wel politiek
zodanig gecommitteerd dat het vrijwel onmogelijk is
om met goed fatsoen van de afspraken af te wijken.
Het is waarschijnlijk de bedoeling dat deze afspraken
worden omgezet in de formele status van gemeenschappelijk standpunt of verdrag op grond van het
Unieverdrag (artikel K. 3).
Het Unieverdrag van Maastricht
Dit verdrag dat per 1 november 1993 in werking is
getreden kan een belangrijke impuls betekenen voor
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eerst coordinatie en mogelijk later ook voor harmonisatie van vreemdelingenrecht. Het bevat wijzigingen
van het EEG-verdrag en, naast talloze andere
voorschriften, bepalingen op het gebied van de samenwerking in justitiele kwesties en aangelegenheden op
het gebied van binnenlandse zaken (titel VI van het
verdrag, de `derde pijler'").
Twee punten springen in het oog. In de eerste plaats
is het EG-verdrag door het Unieverdrag, principieel
beschouwd, op een zeer belangrijke wijze aangevuld
met een regeling die vreemdelingrechtelijk van aard is.
Het gaat om artikel 100c, een bepaling die niet in de
derde pijler voorkomt maar die tot het Gemeenschapsrecht behoort. Het artikel verleent de Raad de
bevoegdheid om de derde landen aan te wijzen
waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van
een visum (voor korte duur) bij overschrijding van de
buitengrenzen.' Dit gebeurt op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees
Parlement met (tot 1 januari 1996) eenparigheid van
stemmen (daarna met gekwalificeerde meerderheid).
Hier zien wij een voorbeeld van de overdracht van
een der klassieke verschijningsvormen van de
nationale soevereiniteit, de bevoegdheid tot visumverlening (een visum verleent een vreemdeling het recht
om het grondgebied van een staat te betreden), aan
een Gemeenschapsinstelling in zijn zuivere vorm." In
zoverre kan worden gesproken van een basis voor een
fundamentele verschuiving in de bevoegdheden. Heeft
de Raad een bepaald land op grond van artikel 100c
aangewezen, dan zijn de lidstaten niet meer bevoegd
om hunnerzijds te bepalen dat de onderdanen van dat
land niet over een visum behoeven te beschikken. Het
gaat in deze bepaling om een communautaire
bevoegdheid. Wordt deze uitgeoefend, dan is ook het
Hof van Justitie bevoegd.
In de tweede plaats bestempelt het verdrag van
Maastricht in artikel K.1, dat in de derde pijler
voorkomt, het immigratiebeleid en het beleid ten
aanzien van onderdanen van derde landen, met het
oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van
de Unie, met name het vrije verkeer van personen, tot
een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang van
de lidstaten. Onder immigratiebeleid vallen ook de
voorwaarden voor toegang (ook van asielzoekers) tot
en verkeer en verblijf (met inbegrip van verblijf in het
kader van gezinshereniging) op het grondgebied van
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de lidstaten. Hier gaat het, in tegenstelling tot wat
wij zagen bij artikel 100c van het EG-verdrag, wel om
een intergouvernementelc bevoegdheid. De Raad
trecdt hier niet louter als gemeenschapsinstelling op
maar als een intergouvernementele, volkenrechtelijke
organisatie, die door de lidstaten wordt Mitgeleend'
aan hun intergouvernemcntele verband. Omdat het
niet om zuiver communautaire regelgeving gaat, is het
Hof van Justitie niet zonder meer bevoegd om zich uit
te laten over handelingen die op grond van de
bevoegdheden in de derde pijler worden verricht. Het
gaat hier immers niet om communautaire handclingen
als bedoeld in artikel 173 van het EG-verdrag, waarin
de bevoegdheid van het Hof is omschreven.
Het Unieverdrag voorziet in een aantal mogelijkheden voor dit optreden van de Raad. In de eerste
plaats kan de Raad op initiatief van de Commissie of
van (een of meer van) de lidstaten tot gemeenschappelijk optreden besluiten en kan hij besluiten dat de
maatregelen ter uitvoering van dit gemeenschappelijk
optreden worden vastgestcld met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen."
Voorts kan de Raad, overeenkomstig artikel 1(.3,
tweede lid, onder c. van het Unieverdrag intergouvernementele verdragen opstellen waarvan hij aanneming
door de lidstaten aanbeveelt. Tenzij in zulke overeenkomsten anders wordt bepaald, dienen maatregelen
ter uitvoering van die overeenkomsten in de Raad tc
worden aangenomen met een meerderheid van twee
derde van de stemmen van de verdragssluitende
partijen.
Het bijzondere van deze regeling is ook dat het Hof
van Justitie in zo'n intergouvernementele overeenkomst de bevoegdheid kan worden gegcven om 'de
bepalingen van die overeenkomsten uit te leggen en
uitspraak te doen in alle geschillen betreffende de
toepassing ervan, volgens regelingen die in die
overeenkomsten kunnen worden omschreven.'"
Commissie en Raad hebben hier echter coordinerende
bevoegdheden waaraan de nadelen kleven die eigen
zijn aan de intergouvernementele methode. Maar het
verdrag bevat wel een mogelijkheid tot communautarisering van de intergouvemementeel tot stand
gekomen actie. Dit is een nieuwigheid, waarvan de
draagwijdte nog niet goed is te overzien. Deze
communautarisering houdt het volgende in.
Het volgens de regeling van artikel K.3 tot stand
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gekomen intergouvernementele verdrag (maar dit
geldt ook voor andere intergouvernementele
verdragen die ter uitvoering van artikel K.1 tot stand
zijn gekomen) kan met eenparigheid van stemmen, op
initiatief van de Commissie of van een lidstaat aan de
zojuist geschetste procedure van artikel 100c van het
EG-verdrag worden onderworpen. De zo te treffen
maatregelen zullen dan, overeenkomstig artikel 189,
eerste alinea van het EG-verdrag in de vorm van
richtlijnen of verordeningen kunnen worden gegoten.
Gebeurt dit dan is de geregelde materie volledig
gemeenschapsrecht geworden. Het Hof van Justitie is
dan navenant bevoegd voorzover het dat nog niet
was.
Opmerkelijk is dat de Commissie al van haar in het
Unieverdrag verleende bevoegdheden gebruik heeft
gemaakt in een poging om het gebied van de derde
pijler te `bezetten'. Zo heeft zij een voorstel aan de
Raad gedaan' tot het opstellen van een (intergouvernementeel) Buitengrensverdrag" dat zelfs een
bevoegdheidstoedeling aan het Hof van Justitie
bevat. 2' Het verdrag bevat de bepalingen over de
toegang tot het grondgebied van de lidstaten, die aan
regels van de Uitvoeringsovereenkomst Schengen
doen denken. Het is niet erg waarschijnlijk dat de
Raad het voorstel zonder meer en op korte termijn zal
aannemen. Het gaat uit van een begrip 'interne markt'
dat niet door alle lidstaten wordt onderschreven.
Motieven voor harmonisatie, co6rdinatie en imitatie
Uit de politieke discussie die ten grondslag ligt aan
de internationale beleidsvorming komen twee hoofdmotieven naar voren. Het eerste is de wens tot intracommunautaire migratiebeheersing, noodzakelijk door
het opheffen van de grenscontroles aan de binnengrenzen. De tweede is de beheersing van de extracommunautaire migratie, noodzakelijk geacht door de
gevreesde komst van onderdanen van derde landen
naar de Gemeenschap: asielzoekers, arbeidsmigranten
en zij die komen in het kader van gezinsvorming of
-hereniging.
In dit tweede motief treedt het immigratiebeperkende
aspect van harmonisatie (in dit verband is artikel 100c
van het EG-verdrag van betekenis) en de andere
vormen van samenwerking naar voren. Gezien de
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gegeven schets van juridische technieken dient
gesproken te worden van een instrumentele actie of
van activering van instrumentaliteit. Het gaat bier om
een actie die uitdrukkelijk niet wordt gevoerd met het
doel van een verwezenlijking van enige vorm van
rechtsstatelijkheid. Daarom is ook gekozen voor de
intergouvernementele weg. De communautaire weg
biedt daarentegen meer mogelijkheden voor rechtsstatelijke impulsen.
Deze keuze heeft tot gevolg dat de traditionele
tegenhanger van instrumentaliteit, de rechtswaarborgen (openbaarheid, parlementaire invloed, rechtsbescherming) niet op bovennationaal niveau wordt
gepositiveerd. Overigens hebben Nederland en Italie
onder druk van hun parlementen geprobeerd het
gebrek aan parlementaire invloed enigszins op te
vangen door in de goedkeuringswet van de
Uitvoeringsovereenkomst Schengen en die van het
Unieverdrag op te nemen dat ontwerp-besluiten van
het Uitvoerend Comae, respectievelijk de Raad, aan
de Staten-Generaal dienen te worden voorgelegd.
Slot
Het nationale vreemdelingenrecht internationaliseert. lk heb een schets gegeven van juridische ontwikkelingen die voortspruiten uit communautaire bron,
uit intergouvernementele verdragen (Schengen,
Dublin, artikel K van het Unieverdrag) en de ontwikkelingen die het gevolg zijn van de besluitvorming van
EG-ministers belast met immigratie-aangelegenheden
(al of niet ter uitvoering van artikel K.3 van het
Unieverdrag). Deze ontwikkelingen kunnen worden
onderscheiden naar hun juridische basis, maar zij
kunnen niet van elkaar los worden gezien. Dit maakt
het beeld van het 'Europese vreemdelingenrecht'
gecompliceerd en onhelder.
lk heb de term instrumentaliteit gebruikt ter onderscheiding van de andere functie van recht: waarborgen
bieden. In het internationale vreemdelingenrecht
domineert het instrurnentaliteitsaspect. Op nationaal
niveau kunnen delen van deze waarborgen wel
geregeld zijn (rechtsbescherming bij voorbeeld), maar
door het primaat van de bovennationale regelgeving
blijft de waarborgkant lacuneus. In het licht van
sterke rechtsstatelijke tradities van landen als
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Nederland, dient daarom te worden gesproken van
een gebrekkige legitimatie van vreemdelingenrecht.
Men ontkomt dan ook niet aan de slotsom dat het
internationaal gevormde vreemdelingenrecht de
individuen die de bescherming ervan inroepen marginaliseert. Het ontbreken van de mogelijkheden van
hoger beroep in een recente wijziging van de
Vreemdelingenwet is hiervan een illustratie." Uit het
ontbreken van een behoorlijk communautair genspireerd vreemdelingrechtelijk stelsel blijkt eveneens dat
de beleden ruimhartigheid van de lidstaten jegens hen
die het elders minder hebben getroffen, politieke fraseologie is.
zaak 36/75 (Rutili), Jur. 1975, p.
1218; zaak 30/77 (Bouchereau),
' Zaak 26/62 (Van Gend en
Jur. 1977, p. 1999 en zaak 98/78
Loos), Jurisprudentie (Jur.), 1963, (Pecastaing), Jur. 1980, p. 691.
p. 12.
9 Dit wordt door de regering als
een gevaar erkend, zie TK 19882 Hierna ook we! het Unieverdrag
genoemd.
1989, 19 326, nr. 13, pp. 19-20;
3 Wijziging van de Vreemdelingenzie ook Arne Pie! Christensen and
Morten Kjaerum, Refugees and
wet (veilig land van herkomst),
TK 1993-1994, 23 588, nrs. 1-2.
our role in the European House,
TK 1993-1994, 23 588, nr. 3, p.
International journal of refugee
1.
law, 2e jrg., 1990, pp. 324-333; zo
Zie voor de betekenis van dit
ook Thomas Hoogenboom, The
begrip in het systeem van het
position of' non-community
gemeenschapsrecht P.H. Kooijnationals in: A. Cassese, A.
mans, Internationaal publiekrecht Clapham e.a. (red.), Human rights
in vogelvlucht, Groningen 1991,
and the European Community,
Vol. II, Methods of Protection,
pp. 219-236 en (uitvoeriger)
P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren
Baden-Baden, 1991, pp. 408-409.
Dit verschijnsel is niet beperkt tot
van Themaat, Inleiding tot het
het internationale vreemdelingenrecht van de Europese
recht, zie T. Koopmans,
Gemeenschappen, Deventer 1987,
Concurrentie tussen rechtsstelsels,
pp. 65-71 en 245-303.
SEW, 1992, pp. 442-450.
Op deze situatie slaat de term
Zie de motie van de Tweede
`democratisch tekort' of
Kamer op TK 1991-1992, 22 140,
`democratisch deficit'.
' Zie bij voorbeeld Hof van
nr. 7, aangenomen op 11 februari
1992, zie Handelingen TK
Justitie in zaak 152/73 (Sotgiu),
1991-1992, pp. 50-3222. Het is
Jur. 1974, p. 153; zaak 307/84
(Commissie tegen Frankrijk), Jur. geen conditio sine qua non dat het
om gemeenschapsrecht moet gaan
1986, p. 1725; zie ook de
conclusie van AG Lenz in zaak
wil het Hof bevoegd zijn. Het Hof
225/85 (Commissie tegen Italie),
kan ook bij intergouvernementele
verdragen bevoegd gemaakt
Jur. 1987, p. 2625.
Zie bij voorbeeld hof van
worden. Dit is bij voorbeeld
Justitie in de zaak 67/74
gebeurd bij het Protocol betreffende de uitlegging van door het
(Bonsignore), Jur. 1975, p. 297;
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Hof van Justitie van het Verdrag
van 29 februari 1968 betreffende
de onderlinge erkenning van
vennootschappen en rechtspersoncn, Brussel 29-2-1969, Trb.
1974, 138 (het zogenaamde
Uitleggingsprotocol); zo ook het
Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, Rome 19-2-1980,
Trb. 1980, 184 en het Akkoord
betreffende Gemeenschapsoctrooien, Luxemburg 15-121989, Trb. 1990, 121; zie over de
rechtsvinding van het Hof, H.
Duintjer Tebbens, De Europese
bevoegdheids- en executieverdragen: uitlegging, samenloop en
perspektief, preadvies. Mededelingen van de Nederlandse
Vereniging voor Internationaal
Becht, nr. 105 (1992), Europees
bevoegdheids- en executierecht op
weg naar de 2Iste eeuw,
pp. 53-117, i.h.b. pp. 57-71; ook
het Verdrag van Maastricht bevat
een bepaling die de basis bevat
voor een bevoegdheid van het
Hof in intergouvernementeel
verband. Zie ook J.P.H. Donner,
De ontwikkeling van het vrije
verkeer van personen binnen de
Europese Gemeenschappen en de
overeenkomst ter uitvoering van
het akkoord van Schengen, SEW
1990, p. 809.
" Zie hi) voorbeeld de motie op
TK 1989-1990, 19 326, nr. 35,
aangenomen op 14 juni 1990, zie
Hand. TK 1989-1990, p. 78-4344.
Bij het afsluiten van deze tekst
is het zogenoemde Buitengrensverdrag nog steeds in onderhandeling. Dit verdrag dat tussen de
lidstaten worth afgesloten, zal een
groot aantal onderwerpen regelen
die in de Schengenovereenkomst
tussen de vijf oorspronkelijke
ondertekenaars, de Benelux,
Duitsland en Frankrijk zijn
geregeld. Het had reeds in juni
1992 door de Twaalf moeten
warden getekend maar dat is niet
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gebeurd, onder meer omdat
Spanje en het Verenigd Koninkrijk het niet eens kunnen worden
over de toepassing van de
ontwerp-overeenkomst op
Gibraltar, zie de zgn. Lissabonbrief, brief van 4 juni 1992 (nr.
205549/92/DVZ) van de minister
van Justitie aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer; zie ook
Staatscourant 1992, 112.
Titel VI van het verdrag. Zie
voor een korte uiteenzetting van
de structuur van de Europese
Unie, P.J.G. Kapteyn, hdeidende
beschouwingen over het Verdrag
hetreffende de Europese Unie,

SEW, 1992, pp. 667-672.
Het is overigens ook voor het
eerst dat in een communautaire
verdragstekst de term 'buitengrenzen voorkomt. Natuurlijk
wordt de term wel gebruikt in de
Schengcnovereenk omst Zie
artikel I. De bevoegdheid van
artikel 100c wordt gezien als een
van de modaliteiten van optreden
ter bereiking van de interne
markt. Zie het nieuwe artikel 3,
aanhef en onder d. van het EGverdrag.
IS In Benelux-verband heeft geen
overdracht van die bevoegdheid
plaatsgevonden. Weliswaar is er
een Benelux-visum ingevoerd
door de Ministeriele Werkgroep,
op grond van de Overeenkomst
verlegging personencontrole, maar
de Minister van buitenlandse
zaken blijft verantwoordelijk. Zie
Benelux Gerechtshof. 20-12-1988,
Migrantenrecht 1989, 18 (nr. 2, p.
41).
Artikel K.I, aanhef en onder 3,
a en b.
Artikel K.3, tweede lid onder b.
Artikel K.3, tweede lid, laatste
alinea.
'9 Voorstel voor een besluit, op
grond van artikel K 3 van het
Verdrag betreffende de Europese
Unie, inzake de opstelling van een
overeenkomst betreffende de
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overschrijding van de buitengrenzen van de Lid-Staten, Pb.
EG Nr. C 11/6 van 15 januari
1994.
" Niet te verwarren met het
buitengrensverdrag waarvan in
noot 12 wordt gesproken.
21 Artikel 29 van dit
Buitengrensverdrag verleent het
Hof van Justitie de bevoegdheid
om prejudiciele vragen te beantwoorden alsmede om op verzoek
van een lidstaat of van de
Commissie een uitspraak te doen
'over ieder geschil betreffende de
uitvoering van deze
Overeenkomst.'
22 Wet van 23 december 1993 tot
wijziging van de Vreemdelingenwet en van het Wetboek van
Strafrecht, Stb. 1993, 707.
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Summaries

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is
published nine times a year by the Research and
documentation Centre of the Dutch Ministry of
Justice in cooperation with the publishing house
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central
theme connected with criminal law, criminal policy
and criminology. The section Summaries contains
abstracts of the internationally most relevant articles
of each issue. The central theme of this issue (vol. 20,
no. 3, 1994) is Pressure of migration.

Manageable migration

H. B. Entzinger
This article presents a broad analysis of current
immigration to the Netherlands. In the late 1980's
immigration went up rather steeply. Contrary to
popular belief, it has stabilised since, although at a
substantially higher level than before. The main
causes for international migration are to be found in
the unbalanced ditribution of prosperity and freedom
in the world. This has led to strong migration
pressure on Western countries, including the
Netherlands. Migration pressure, however, does not
always lead to actual migration. The author argues
that the receiving countries have the final say in
whom they want to give access to their territory. In
general, immigration legislation tends to serve its aim
in an adequate manner: only few migrants settle in the
Netherlands illegally. Immigration can be controlled
and is being controlled rather effectively. Nevertheless,
there is a tension between immigration control and a
society's capacity to incorporate newcomers. The
answer to this would be to facilitate integration, and
not to close borders.
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Restriction: rational or rationalization
M.M.J. Aalberts and N. Dijkhoff
Under the pressure of a growing immigration both
the aliens policy and the asylum policy are becoming
increasingly restrictive. Though restriction regarding
the immigration of aliens was already common, it was
not employed in the case of asylum seekers. Their
admittance was based solely on humanitarian criteria.
Further restrictions are being justified in several
different ways, the most important being, firstly, the
demographic composition of the population, and
secondly, the economic situation in the Netherlands
and the Dutch labour market in particular. Thirdly,
there is a growing concern about the capabilities of
the welfare state to absorb migrants. In this article the
authors try to establish the validity of these reasons.
Chain migration and choice of spouse as forms of
unmanageable immigration
R.F.A. van den Bedem
In this contribution, the author discusses a number
of currently published studies on chain-migration in
the Netherlands. Chain migration appears to be an
important factor for explaining the continuation of
migration, even if the primary cause for migration has
disappeared. It can be explained by continuous family
or regional relationships. Both from the side of the
migrants, living in the Netherlands, as from the
persons, living in the country of origin, continuous
relationships remain, causing migration to the
Netherlands, even if the government creates limiting
legal provisions. The theoretical implications of chain
migration are mentioned briefly: more important is
the insight, that every migration flow may have an
autonomous and inevitable continuation in this
process of chain migration. This insight should be
considered in future migration policy.
Conflicting interests in the Dutch asylumpolicy in the
years 1968-1982
J. W. ten Doesschate
The central questions this article tries to answer are:
which factors have determined the Dutch immigration
policy, and what have been their relative influence on
the policy? It was decided to research the role of six
factors. These six factors are: foreign relations; the
UNHCR; employment; chances of integration; law;
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refugee interest groups. The immigration policy is
examined with regard to seven groups of refugees who
came to the Netherlands in the period 1968-1982,
some on their own initiative and some at the
invitation of the Dutch government. They came from
Czechoslovakia, Portugal, Uganda, Chile, Iraq,
Turkey and Vietnam. The sources on which this
article is based are diverse in nature, but most
research material comes from the archives of the
Ministries of Justice and Foreign Affairs. It is, by the
way, unique that both Ministries permit the
inspection of their archives for such a recent historical
period. This article results in a conclusion with regard
to the question of how the six factors in general have
played a part in the policy. In the first place not all
factors worked unequivocally in one single direction.
Some of them have not influenced the policy exclusively in a restrictive or a liberal direction. Such an
influence in one direction only occurred with the
private interest groups for refugees and the UNHCR,
which both worked in a liberal direction. The focus
on the question of integration had a restrictive effect.
The three other factors (employment, law and foreign
relation) were ambivalent and worked, off and on, in
one direction or the other.
European cooperation in policies concerning aliens; a
legal-political sketch

T. Hoogenboom

In order to control the influx of aliens in member
states of the EG, the national immigration laws internationalise. These laws are aligned through harmonisation, coordination and imitation of national rules.
This article gives an outline of juridical developments
springing from communal sources and intergovernmental treaties (Schengen, Dublin, article K from the
Treaty of Maastricht) and of the developments
resulting from decisions taken by EG-ministers
responsible for immigration matters (whether or not
in the execution of the Treaty of Maastricht). These
developments can be distinguished on their juridical
basis, but can not be considered dissociatedly. This
makes the image of European immigration law
complicated and vague. From the sketched
development it appears that from the two functions of
administrative law, namely the intrumental and the
guarantee functions, the aspect of instrumentality
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dominates. Especially the absence of a international
body for the administration of justice, like the EG
Hof van Justitie, is an important void. Seen in the
light of strong traditions of constitutional states like
The Netherlands, one ought to speak of an imperfect
legitimation of immigration law. Seen in this light it is
hard not to conclude that internationally formed
immigration law maginalises those who seek its
protection. The conversion of intergovernmental rules
into communal ones could partly give in to this
objection.
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Literatuuroverzicht Al gemeen

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen
bij de documentatie-afdeling van
het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum ran het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieen worden aangevraagd. Wij attenderen u crop dat
volgens art. 166, lid 1 Ian de
Auteurswet 1912, de kopieen
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studic of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, worden automatisch
ingevoerd. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te
leen worden gevraagd.
Tijdschriftartikelen kunnen in
beperkte mate tegen vergoeding
gekopieerd en toegezonden worden.
In beide gevallen kan men zich
wenden tot de afdeling documentatie van het WODC, Postbus
20301, 2500 EH 's-Gravenhage,
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van
Netburg), 070-370 66 56
(mr. E.M.T. Beenakkers) en
070-370 65 63 (P. Ian Rossem).
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Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquer
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Algemeen
Harris, T.E., Chr.J. Lennings
Suicide and adolescence

International journal of
offender therapy and comparative criminology, 37e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 263-270
Voor een onderzoek naar achtergronden van zelfmoordplannen en
-pogingen werd een grocp gedetineerden in een Australische jeugdgevangenis genterviewd. Eerdere
studies hadden laten zien dat
delinquent gedrag en zelfmoord(pogingen) deels dezelfde achtergronden hebben. Aan de
literatuur ontlenen de onderzoekers de volgende, mogelijke
predictieve, factoren: verstoorde
gezinsachtergrond, alcohol- en
drugsgebruik (mogelijk tot twintig
maal zo hoog zelfmoord-risico als
in de doorsnee populatie),
gevoclens van wanhoop en
depressiviteit. Van vijftig jongens
tusscn de vijftien en negentien
jaar zegt inderdaad 40% ooit een
zelfmoordpoging te hebben
gedaan, bijna de helft van hen
nog gedurende het laatste half
jaar. De betrekkelijk kleine steekproef daargelaten. is dit
inderdaad een hoog aantal.
Opmerkelijk is dat noch gezinsachtergrond, noch drugsgebruik
noch gevoelens van wanhoop van
voorspellende waarde blijken te
zijn. Aileen depressiviteit
(gemeten met een beproefd
vragenlijst-instrument) discrimi-
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neert, zowel op het punt van
zelfmoord-gedachten als van
daadwerkelijke pogingen. Dit
geldt overigens zowel voor blanke
als niet-blanke jongeren.
Waarschijnlijk maakt gezinsachtergrond in deze studie weinig uit,
omdat de categorie delinquente
jongeren in de regel hoe dan ook
verstoorde gezinsrelaties heeft.
Met literatuuropgave.
2
Hawley, F.
Louisiana boys and the politics
of delay; gun carry law implementation in the sportsman's
paradise
Crime, law and social change,
20e jrg., nr. 2, 1993, pp. 89-97
Het particulier wapenbezit en de
daarmee samenhangende beheersingsproblematiek krijgen in de
VS behalve beleidsaandacht ook
veel aandacht in de media. De
auteur gaat in op uitvoeringsproblemen van regelgeving op
statelijk en lokaal niveau. Zijn
onderzoek werd zeer bemoeilijkt
door een grote terughoudendheid
van veel betrokkenen om informatie te verschaffen. Vakorganisaties van districthoofden
van politie weigerden
medewerking, hoewel zij tegenstanders waren van het liberale
beleid inzake wapenbezit. De
implementatie van het beleid was
mistig, zo niet warrig, door het
gedrag van politici en justitiele
ambtenaren die zich vooral lieten
leiden door politieke overwegingen. De verschillende districten
in Louisiana kennen weinig
uniformiteit wat betreft uitvoering
van wettelijke regelgeving. In de
media werd vooral aandacht
gegeven aan raciale kwesties die
verband hielden met particulier
wapenbezit. Hoewel sommige
delen van Louisiana tot de meest
gewelddadige in de VS behoren,
vond de auteur tijdens zijn
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onderzoek, en ook daarna, geen
enkel geval van misbruik. De
ongekende vaagheid in de regelgeving, zegt de auteur, heeft
geleid tot vertragingstactieken,
verwarring en tegendraadsheid.
3
Sanders, R.M.
Immigration bond; an analysis
of the determinants of official
decisions
Crime, law and social change,
20e jrg., nr. 2, 1993,
pp. 139-160
De Immigration and Nationalization Service is belast met het
beleid inzake illegale vreemdelingen in de VS. Op deze dienst is
veel kritiek geuit. De auteur heeft
onderzocht welke kenmerken van
illegale vreemdelingen van invloed
zijn op de besluitvorming van
ambtenaren wat betreft
borgstelling. Hij deed dit aan de
hand van 498 dossiers van de INS
van Miami. De auteur maakte
gebruik van univariate analyse,
alsmede van bivariate associatiematen. Het bleek dat vreemdelingen met familie in de VS een
relatief lage borg moesten betalen
of zelfs helemaal geen borg,
vooral als het ging om vreemdelingen met kinderen. Zij die werk
hadden of bezittingen, konden
rekenen op een gastvrije
ontvangst. Vreemdelingen die
door de INS werden beschouwd
als een gevaar voor de samenleving vanwege hun criminele
verleden werden gewoonlijk
vastgehouden. In die gevallen dat
de INS op tegenwerking of valse
documenten stuitte werden de
bedragen verhoogd. Blanke
vreemdelingen werden anders
behandeld dan zwarte en
Carathische vreemdelingen. Was
het land van herkomst een
voormalig communistisch land of
een arm land, dan kon de persoon
in kwestie op zachte toelatings-
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voorwaarden rekenen. Dit bleek
zeker nict het geval te zijn als het
ging om iemand uit een drugsproducerend land.
Met literatyuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging
4
Flin, R., R. Bull en.
Child witnesses in Scottish
criminal trials

International review of victimology, 2e jrg., nr. 4, 1993;
pp. 309-329
Aan het horen van kinderen als
getuigen in strafzaken wordt de
laatste jaren meer aandacht
besteed. Kunnen kinderen in staat
worden geacht om voor de
rechtbank naar waarheid te
antwoorden? Staan hun getuigenissen op voorhand zwakker dan
die van volwassenen (bij
voorbeeld in incestzaken)? Zijn er
speciale trainingen nodig voor
officieren, rechters en advocaten
om de effectiviteit van deze
verhoren te verbeteren? Een uitgebreid beschrijvend onderzoek,
gebaseerd op nauwgezette observatie in de rechtszaal van zo'n
negentig kinderen tussen vijf en
vijftien jaar, volgde een veelheid
van strafzaken in Schotland
(slechts voor een deel incest). De
verdachten waren in twee derde
van de gevallen bekenden of
familie. voor het overige betrof
het vreemden. De meeste kinderen
blijken zeer wel in staat om rustig
en samenhangend te getuigen en
komen doorgaans goed uit hun
woordcn. Slechts weinigen barsten
in huilen uit; wel geven velen er
blijk van gespannen te zijn en zich
ongelukkig te voelen met de
situatie. Communicatiestoornis
ontstaat waar ondervragers
leeftijd-inadequaat of anderszins
te complex taalgebruik bezigen;
overigens geldt dit niet speciaal
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voor de jongste kinderen. Over
het geheel genomen zijn de
uitkomsten gelijk voor de ondervraging door oflicier of door
advocaat. Van de veronderstelde
agressieve advocaten-benadering
blijkt op dit punt dan ook geen
sprake. Mogelijk kan de introductie van een video-systeem
(verhoor buiten de zaal) of een
soortgelijk alternatief de kwaliteit
van de getuigenissen van kinderen
nog verder verhogen.
Met litcratuuropgave.
5
Gottfredson, D.C., W.H. Barton
Deinstitutionalization of juvenile
offenders

Criminology, 31e jrg.. nr. 4,
1993, pp. 591-611
Ecn altijd weer boeiende vraag is
die naar recidive-verschillen na
vrijheidsstraf en alternatieve straf.
De betrekkelijk abrupte sluiting,
eind jaren tachtig, van een tuchtschool in de Amerikaanse staat
Maryland (Baltimore) bood de
gelegenheid om ex-gedetineerde
jeugdigen op dit punt te vergelijken met soortgenoten die nu
ecn alternatiel kregen. Dat de
alternatieven, overigens van
uiteenlopende aard. hoe dan ook
goedkoper waren was al langer
bekend; maar waren ze ook even
effectief? Eerder onderzoek, onder
meer in Massachusetts, was niet
cenduidig. Aan de hand van
politic- en justitiegegevens en
interviews met honderden
jongeren meten de onderzoekers
de recidive voor de verschillende
groepen (vergelijkbaar naar
achtergrond-gegevens en eerder
crimineel gedrag). Enigszins
verrassend, blijken de niet-geinstitutionaliseerde jeugdigen een
significant hogere officiele recidive
te vertonen, zowel na 1 als na 21/1
jaar. Tellen alleen de zwaardere
delicten, dan wordt het verschil
minder. Anderzijds echter vlakken
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de verschillen ook af wanneer
behandelingseffect zou kunnen
naar de self-report interviews —
worden aangetoond, is dat
doorgaans een betrouwbare en
volgens hen voor de penitentiaire
redelijk toereikende maat — wordt praktijk niet relevant.
gekeken. Uit deze bevindingen
Gevangenisstraf heeft in hun ogen
kunnen de onderzoekers (nog)
geen behandelingsoogmerk, maar
niet concluderen dat bij een grote een strafdoelstelling. Het gaat
categorie jeugdigen vrijheidsstraf
erom gedetineerden duidelijk te
kennelijk de geringste recidivemaken dat zij verkeerd hebben
kans heeft; zo waren intervenigehandeld en dat zij daarvoor zelf
rende variabelen niet geheel te
verantwoordelijk zijn. Dit
controleren. Wel wijst de studie er betekent niet dat het gevangenisnog eens op dat het bij alternaregiem extra hard en onmenselijk
tieven aankomt op een
moet zijn. Streng en rechtvaardig
zorgvuldige opzet en uitvoering
dienen volgens de auteur de
van het programma.
•
uitgangspunten van het penitenMet literatuuropgave.
tiaire beleid te zijn.
Met literatuuropgave.
6
Logan, C.H., G.G. Gaes
7
Meta-analysis and the rehabiliPagelow, M.D.
tation of punishment
Justice for victims of spouse
Justice quarterly, 10e jrg.,
abuse in divorce and child
nr. 2, 1993, pp. 245-263
custody cases
Het westerse gevangeniswezen
Violence and victims, 8e jrg.,
heeft deze eeuw in het teken
nr. 1, 1993, pp. 69-83
gestaan van het resocialisatieIn dit artikel bespreekt de auteur
ideaal. In de jaren zestig en
de literatuur m.b.t. echtscheiding
zeventig is dit ideaal in verval
van vrouwen die in hun huwelijk
geraakt. Dit gebeurde onder
door hun man mishandeld werden
invloed van veel negatieve onder- en de problemen die daarmee
zoeksresultaten naar het effect
gepaard gaan. Tevens geeft zij
van behandelingsprogramma's in
hierop haar commentaar. Hoewel
penitentiaire inrichtingen. Recent t.a.v. sommige problemen reeds
bloeit het oorspronkelijke geloof
de nodige maatregelen zijn
in behandeling echter weer op.
genomen, wordt vrouwen die in
Meta-analyses van onderzoeken
deze situatie verkeren nog steeds
naar de effectiviteit van penitenniet volledig recht gedaan.
tiaire behandelingsprogramma's
Ongelijke machtsposities en
zijn daar debet aan. Bij dergelijke respectievelijk een dominante of.
analyses worden door anderen
een ondergeschikte rol van de
verrichte studies doorgelicht.
man en de vrouw binnen het
Meta-analyses hebben zgn.
huwelijk, blijken het echtscheidifferentiele behanclelingseffecten
dingsproces voor de vrouw
aan het licht gebracht. Zij hebben negatief te kunnen be1nvloeden:
maw. aangetoond dat de
Deze posities en rollen blijken
effectiviteit van behandeling
zelfs door te kunnen werken lang
afhankelijk is van kenmerken van nadat het huwelijk beeindigd is.
de delinquenten. De auteurs
Het risico om geconfronteerd te
hebben felle bezwaren tegen het in worden met extreem geweld,
hun ogen tautologische karakter
verkrachting of moord door de
van de verrichte meta-analyses.
gewezen echtgenoot blijkt voor de
En zelfs als er wel een
vrouwen juist dan het grootst. .
Literatuuroverzicht

103

Omdat zowel daders als
slachtoffers tijdens het huwelijk
hun problemen vaak strikt geheim
houden voor de buitenwereld, is
het voor de slachtoffers naderhand vaak moeilijk om de
aanklacht tegen hun voormalige
echtgenoot te bewijzen. Beperkende maatregelen die door de
rechtbank worden getroffen t.a.v.
de man weerhouden hem er vaak
niet van de vrouw Le bedreigen;
om zich te revancheren zetten
sommige andere mannen de
betrokken kinderen in als pionnen
in de strijd. In gevallen van coouderschap nadat de scheiding is
uitgesproken, is er soms sprake
van financieel gewin bij de man
en/of blip de controle van de
man over het slachtoffer bestaan.
Ten slotte !evert de verplichte
voogdij-bemiddeling of tussenkomst bij het bepalen van een
bezoekregeling door een neutrale
partij, zoals in sommige Staten is
ingesteld, mogelijk zelfs bijkomende voordelen op voor de
dader in dezen.
Met literatuuropgave.

Criminologic
8
Duyne, P.C. van

Implications of cross-border
crime risks in an open Europe
Crime, law and social change,
20e jrg., nr. 2, 1993, pp. 99-111
Het ligt in de verwachting dat de
ontwikkeling van een open
economic in de Europese
Gemeenschap en de grotere
toegankelijkheid van Oost-Europa
zullen leiden tot nieuwe patronen
van grensoverschrijdende criminaliteit. Hetzelfde geldt voor de
risico's om slachtoffer te worden
van deze vormen van criminaliteit. Niet alle economische
sectoren zullen in dezelfde mate te
lijden hebben: sommige Tespectabele' zakenmannen zullen zelfs
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profiteren van de criminele
praktijken van anderen. Het
corroderende effect hiervan zal
leiden tot wijdvertakte, niet direct
zichtbare slachtoffering. Ondanks
dit serieuze risico zijn de inspanningen van opsporingsinstanties
nog grotendeels gericht op de
drugshandel. Drugshandel en
economische criminaliteit hangen
echter nauw met elkaar samen.
Vanuit het oogpunt van de
criminele ondernemer kan
zondermeer gesproken worden
van grensoverschrijdende
criminele markten in Europese
regio's.
Met literatuuropgave.

9
Esbensen, F-A., D. Huizinga

Gangs, drugs, and delinquency in
a survey of urban youth
Criminology, 31e jrg., nr. 4,
1993, pp. 565-587
Een longitudinale enqueteonderzoek onder jeugdigen uit
kansarme wijken van de
Amerikaanse stad Denver bevestigde nog eens dat jongens en
meisjes die lid zijn van een
criminele jeugdbende gemiddeld
meer misdrijven begaan dan
jongeren die geen deel uitmaken
van zo'n bende. Overigens bleek
slechts een gering percentage van
de jongeren tot een jeugdbende te
behoren en dan slechts gedurende
een gering aantal jaren. Nadere
analyse wees voorts uit dat het
verband in de tijd tussen lidmaatschap en het plegen van criminaliteit een typisch patroon volgt. In
de jaren voorafgaand aan het
lidmaatschap van een jeugdbende
plegen de jongeren steeds meer
delicten. Het aantal delicten
bereikt gedurende (het jaar van)
het lidmaatschap het hoogtepunt
om daarna sterk te dalen. De
vraag of jongeren lid worden van
een bende omdat ze crimineel
zijn, of crimineel worden omdat
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ze lid zijn van een bende, durft de
auteur op grond van deze
gegevens echter nog niet te beantwoorden.
Met literatuuropgave.

directe oorzaak van werkloosheid
bij individuen. In dit artikel wordt
verondersteld dat een theoretisch
ontwerp, gebaseerd op
Granovetter's concept van `sociale
inbedding' (1985) het begrip van
10
delinquentie en werkloosheid
Greenstone, J.L.
tijdens de levensloop kan
Violence in the courtroom;
vergroten. Granovetter heeft
culpability, personal responsaaangetoond dat vroege werkerbility, sensitivity and justice
varing de kans op een vaste baan
The police journal, 66e jrg.,
en latere positie-versterking
nr. 4, 1993, pp. 340-352
vergroot. De keerzijde hiervan is
Het juridische systeem lijkt in
dat jongeren die verstrikt raken in
grote mate ongevoelig te zijn voor criminele activiteiten minder kans
de menselijke kant van de zaken
maken op vast werk als
die worden voorgelegd. Dit heeft
volwassene. Dit heeft belangrijke
tot gevolg dat de bevolking zich
consequenties voor het begrip van
in toenemende mate gefrustreerd
de relatie tussen criminaliteit en
voelt door de wijze waarop men
werkloosheid. Want hoewel in
wordt behandeld, niet alleen in
eerder onderzoek op macrostrafrechtzaken, maar ook in
niveau wordt bevestigd dat
familiezaken. Geweld, zowel in de werkloosheid globaal leidt tot
rechtszaal als gericht tegen de
crimineel gedrag, is het tegenoverrechterlijke macht daarbuiten,
gestelde evenzeer waar op microneemt mede hierdoor toe. In dit
niveau bij adolescenten en jongartikel wordt de nadruk gelegd op volwassenen. Specifiek in een
de preventie en bestrijding
maatschappelijke omgeving
hiervan. Korte termijn lapmidwaarin sprake is van ernstige
delen schijnen thans de meeste
criminaliteit en werkloosheid. De
aandacht te trekken, doch de
implicaties van criminele
echte oplossing dient
`inbedding' van jongeren worden
waarschijnlijk te worden gezocht
onderzocht. De auteur gebruikt
in de vroege opsporing van hen
hiervoor de 'London panel data'
die het meest geneigd zijn tot
bijeengebracht door West en
gewelddadige reacties, pre-crisis
Farringdon. Hij concludeert dat
interventie en het veranderen van er sprake is van een kettingrede manier waarop het justitiele
actie, waarin contacten van
apparaat omgaat met familiejongeren met ouders, leeftijdsgezaken, in het bijzonder bij
noten en rechters een grote rol
echtscheidingen.
spelen in het proces dat leidt tot
Met literatuuropgave.
werkloosheid op volwassen
leeftijd.
11
Met literatuuropgave.
Hagan, J.
The social embeddedness of
12
crime and unemployment
MacKinnon, J., B. Taylor
Criminology, 31e jrg., nr. 4,
Environmental crime
1993, pp. 465-491
RCMP Gazette, 54e jrg.,
Binnen de onderzoeksliteratuur
nr. 5, 1992, pp. 1-14
naar het verband tussen criminaMilieucriminaliteit behelst meer
liteit en werkloosheid ontbreekt
dan illegale dumping en andere
momenteel nog het inzicht in de
incidenten waarvan de uitzaai-
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ingen onmiddelijk gevoeld
warden. Met behulp van enkele
voorbeelden wordt in het artikel
gefflustreerd hoe wijd vertakt het
probleem oak in Canada — het
land van de onuitputtelijke
natuurlijke hulpbronnen — is.
Vervolgens wordt de belangrijkste
wetgeving op dit gebied
besproken en wordt beschreven —
onder andere met behulp van een
case-study — hoe de bestrijding
van milieucriminaliteit in zijn
wcrk gaat. Volgens de auteurs
moeten individuen met behulp
van scholing, voorlichting en
samenwerking bewust gemaakt
warden van het milieu en de
noodzaak het te beschermen.
Afdoende bescherming van het
milieu kan alleen bereikt warden
door samenwerking tussen
industrie-experts, wetenschappers,
overheidsinstanties, de rechterlijke
macht, gemeentelijke organen,
politic en publiek.
Met literatuuropgave.
13
Nagin, D.S., R. Paternoster
Enduring indivndual differences
and rational choice theories of
crime
Law and society review, 27e
jrg., nr. 3, 1993, pp. 467-496
De criminologic heeft zich
ontwikkeld langs twee verschillende sporen. Het ene benadrukt
duurzame persoonlijkheidskenmerken als de belangrijkste determinanten van criminaliteit. Het
andere herleidt criminalitcit tot
externe situaties in de sociale
setting. In het empirische
onderzoek van de auteurs gaat
het am een empirische toets van
een model waarin variabelen van
beide theoretische richtingen zijn
opgenomen. Zij willen daarmee de
verenigbaarheid aantonen van de
socialc controle-theorie, de
routine activiteiten-theorie en de
rationcle keuze-theorie. Aan het
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onderzoek verleenden 699
studenten van de universiteit van
Maryland hun medewerking. De
autcurs hanteerden de scenariomethode. Deze techniek combineert de survey-vragen met het
gebruik van hypothetische
scenario's (verhalen) waarin de
respondent ingaat op een
specifieke misdrijfsituatie. Deze
misdrijven waren rijden onder
invlocd, diefstal en seksuele
misdrijven. De respondent moo.
dan aangeven hoe groat de kans
is dat hij of zij hetzelfde zal doen
als het karakter in het scenario en
waarom. De gegevens werden
verwerkt met schaaltechnieken en
regressie-analyse. Volgens de
auteurs tonen bun uitkomsten aan
dat beide bovengenoemde sporen
in de criminologie elkaar niet
behoeven uit te sluiten. Er was
een significante samenhang tussen
gebrek aan zenontrole en criminaliteit. Oak kwam naar voren
dat calculaties m.b.t. voordelen en
risico's een belangrijke rol spelen
bij het begaan van criminaliteit.
Met literatuuropgave.

14
Palermo, GIL, D. Simpson e.a.
Modes of defensive behavior in a
violent society
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 37e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 251-261
Het gebruik van geweld in plaats
van het gezond verstand is een
oeroude gewoonte van mensen.
De laatste tijd is er sprake van
een drastische verandering in de
morele en sociale westerse
attituden, waardoor agressief
gedrag opnieuw zeer sterk
toeneemt. Veel scholieren in de
Verenigde Staten hebben tegenwoordig een wapen en naar
schatting warden in dit land
I biljoen misdaden per jaar
gepleegd. De explosieve groei van
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de agressieve criminaliteit heeft te
maken met een fundamentele
onzekerheid bij veel mensen,
gecombineerd met een afbrokkeling van oude morele waarden.
Het steeds meer wegvallen van het
gezin als integrerend onderdeel
van de samenleving speelt hierbij
een belangrijke rol. Een aantal
patienten dat bij een van de
auteurs in psychiatrische behandeling is, wordt besproken. In alle
gevallen gaat het om mensen wier
leven is ontregeld tengevolge van
de angst om slachtoffer te worden
van een misdrijf. De auteurs
menen dat er een moreel reveil
dient plaats te vinden, waarbij de
kerk het voortouw moet nemen.
Er moet een nieuwe evangelisatie
komen van maatschappelijke
normen en waarden.
Met literatuuropgave.
15
Wilson, M., M. Daly
Spousal homicide risk and
estrangement
Violence and victims, 8e jrg.,
nr. 1,1993, pp. 3-16
Vrouwen, die proberen een relatie
met een man te beeindigen, zijn
vaak slachtoffer van moord. De
redenen die de moordenaars
aanvoeren en de omstandigheden
waaronder deze gewelddadige
gebeurtenissen plaatsvinden,
suggereren dat de moordenaar
gedreven werd door seksuele
jaloezie en/of de angst hun vrouw
te verliezen. In het onderhavige
onderzoek is de frequentie van
moord op echtelieden samenwonend of gescheiden, onderzocht
van alle echtelijke moorden die
bekend waren bij de politie in
Canada, in New South Wales,
Australie (1968-1986) en in
Chicago (1965-1990). In deze drie
gebieden bleek de mate waarin de
echtelijke moord gericht was
tegen de vrouw beduidend groter
wanneer het echtpaar gescheiden
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leefde dan wanneer ze nog samenwoonden. Slachtoffertellingen en
populatie-schattingen van samenwonenden en gescheiden
echtparen werden gecombineerd
met geschatte differentiele moordcijfers ontstaan bij samenwonende
en gescheiden echtparen. Er bleek
uit het onderzoek, dat vrouwen in
deze drie landen een substantieel
verhoogd risico liepen wanneer zij
gescheiden leefden van hun man
in vergelijk met wanneer zij ermee
samenwoonden.
Met literatuuropgave.
16
Wolfner, G.D., R.J. Gelles
A profile of violence toward
children; a national study
Child abuse and neglect,
17e jrg., 1993, pp. 197-212
In 1985 werd in de Verenigde
Staten voor de tweede keer een
landelijk onderzoek verricht naar
geweld in het gezin, tien jaar na
de eerste survey. Een telefonische
enquete bestreek ruim 3200
huishoudens met minstens een
minderjarig thuiswonend kind.
Onderscheid werd gemaakt naar
lichamelijk straffen enerzijds en
(zwaarder) geweld anderzijds. Het
meetinstrument bestond uit veel
beproefde conflict-oplossingsschalen. Lichamelijk straffen door
opvoeders blijkt voor te komen in
60% van de gevallen (de
opvoeders werden ondervraagd
over hun gedrag tegenover een
bepaald kind); geweld tegen
kinderen komt in 10% van de
gevallen voor. Na regressieanalyse blijkt fysiek straffen
vooral plaats te vinden door
vrouwelijke opvoeders (doch die
zijn dan ook het meest thuis) van
18-37 jaar, blank of zwart, nog
niet erg lang op dezelfde plaats
wonend, mogelijk drugsgebruiker;
het kind is meestal een jongetje
van 3-6 jaar en heeft een tot drie
broers/zusjes. Bij zwaarder geweld
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tegen kinderen blijkt het profiel
specifieker: het kind is een
kleuter-jongetje met drie tot vijf
broers/zusjes, de opvoeder is
zwart, gebruikt vaker drugs, en
heeft enige middelbare school of
zelfs middelbare school
afgemaakt. Voor dit laatste
grillige patroon hebben de onderzoekers geen verklaring, overigens
evenmin als voor het feit dat
alcoholgebruik geen verschil blijkt
te maken. Tien jaar na de eerste
landelijke survey blijkt niet meer
de Midwest, maar juist het oosten
van het land het hoogst te scoren
op geweld tegen kinderen; ras
maakt minder, en geloofsovertuiging al helemaal geen verschil;
en slachtoffer van geweld is nu
vooral het jongere kind. De
uiteenlopende profielen voor
lichamelijk straffen' en geweld'
ten skitte, doen vermoeden dat
het laatste een kwalitatief andere
vorm van (aangeleerd) gedrag is.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs
17
Bonta, J., P. Gendreau
Reexamining die cruel and
unusual punislunent of prison life

Law and human behavior, 14e
jrg., nr. 4, 1990, pp. 347-372
Alom wordt aangenomen dat het
verblijf in een gevangenis
negatieve gevolgen heeft voor het
psychologisch en emotioneel
welzijn van gedetineerden. Deze
aanname is echter nauwelijks
kritisch getoetst aan de feiten. De
auteurs hebben daarom de
bestaande onderzoeksliteratuur op
dit onderdeel nader bestudeerd.
Zij gaan daarbij in op de effecten
van overbevolking in penitentiaire
inrichtingen, de gevolgen van
detentie voor de algemene
gezondheid van gedetineerden, de
effecten van afzondering, en de
gevolgen van een zeer lange
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gevangenisstraf. Het blijkt dat
penitentiaire overbevolking
weliswaar fysiologische en
psychologische spanningen bij
gedetineerden oproept, maar dat
ernstiger gedragsmatiger gevolgen
(bijv. agressiviteit) ontbreken.
Detentie blijkt verder geen
negatieve gevolgen te hebben voor
de algemene gezondheid, maar
daarop vaak zelfs een positief
effect te hebben doordat delinquenten niet aan de gezondheidsrisico's in hun omgeving buiten
blootstaan. Opvallend is ook dat
een lange detentie geen negatieve
effecten heeft. Langgestraften
weten zich doorgaans goed aan te
passen. Hetzelfde geldt voor
eenzame opsluiting. A fzondering,
mits voor beperkte tijd en ondcr
humane omstandigheden, heeft
geen negatieve effecten. Al deze
resultaten ondergraven de stelling
dat detentie een negatieve
uitwerking heeft. Wel is het zo
dat Cr tussen gedetineerden
verschillen blijken te zijn in de
mate waarin men zich aan de
detentie weet aan te passen.
Met literatuuropgave.

18
Charlie, M.K.
Prison reform in England; an
overview

International journal of
offender therapy and comparative criminology, 37e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 197-219
Het artikel biedt een overzicht
van de organisaties die in
Engeland terugdringing en/of
verbetering van de vrijheidsstraf
voorstaan. Deze organisaties,
voor het merendeel al dan niet
gesubsidieerde particuliere instellingen, zetten zich in voor hervormingen van het geldend strafrecht. Zij richten zich daarbij op
de periode voor, tijdens en na de
detentie en komen op voor de
belangen van (ex-)gedetineerden.
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De auteur constateert dat het in
Engeland ontbreekt aan
'minimum-standaard regels' voor
het beheer en de regimevoering
van gevangenissen en tevens aan
een geheel van geformaliseerde
rechten voor gedetineerden. Deze
twee zaken vormen de
voornaamste bestaansgrond van
de organisaties, maar zijn volgens
de auteur tegelijk de grootste
belemmeringen bij het nastreven
van hun doel.
Met literatuuropgave.

frequentie van geslachtsverkeer
met mannen, prostitutie, en het
hebben van kennissen met Aids.
De eerstgenoemde vier variabelen
bleken bij een multivariate
analyse het meeste gewicht in de
schaal te leggen. De betekenis van
deze resultaten voor het penitentiaire beleid is groot. De auteurs
pleiten in dat verband onder meer
voor zelfhulp-groepen van
vrouwelijke gedetineerden met als
doel veiliger homo- en heteroseksueel gedrag te ontwikkelen.
Met literatuuropgave.

19
Magura, S., S.Y. Kang, e.a.
20
HIV risk among women
Pugh, D.N.
injecting drug users who are in
The effects of problem-solving
jail
ability and locus of control on
Addiction, 88e jrg., nr. 10,
prisoner adjustment
1993, pp. 1351-1360
International journal of
Om vast te stellen op welke wijze
offender therapy and compariskant seksueel gedrag en druggerative criminology, 37e jrg.,
bruik van invloed zijn op
nr. 2, 1993, pp. 163-176
besmetting met het HIV-virus, is
Een langdurige detentie wordt
een onderzoek gedaan onder
verondersteld gedetineerden
gedetineerde vrouwen. Het ging
afhankelijk te maken van
om 165 vrouwelijke gedetineerden anderen. Hierdoor vermindert
die recent, dan wel in het verdere
hun aanpassingsvermogen.
verleden intraveneus drugs
Gedetineerden die een `geinternahadden gebruikt. De gedetiliseerde competentie' hebben,
neerden verbleven in de centrale
zouden zich daarentegen goed
vrouwengevangenis van New
staande weten te houden, zowel
York. In een interview van een
binnen als buiten de gevangenis.
uur werden allerlei gegevens
Er is weinig methodologisch
verzameld over druggebruik,
verantwoord onderzoek gedaan
seksueel gedrag en seropositiviteit. naar de juistheid van deze veron43% van de geinterviewde
derstelling. In de onderhavige
vrouwen was seropositief. De
studie is het effect nagegaan van
volgende variabelen bleken met
een kortdurend programma dat
seropositiviteit te correleren: de
beoogt de probleem-oplossende
frequentie waarmee cocaine werd vaardigheden van gedetineerden
geinjecteerd, de mate waarin
te vergroten. Het programma
tiberhaupt drugs werden geInjecomvatte tien sessies van anderhalf
teerd, orale seks met mannelijke
uur. De onderzoeksgroep bestond
crack-gebruikers, Spaanse
uit 168 gedetineerden die willeetniciteit, het gemeenschappelijk
keurig werden toegedeeld aan een
gebruik van injectienaalden, het
behandelingsgroep en aan een
gedrag en de normen binnen de
controlegroep. Door middel van
groep waarvan men deel
metingen voorafgaande aan en
uitmaakt, de mate van seksueel
volgende op de vaardigheidstrairiskant gedrag in het algemeen, de ningen werd vastgesteld of de
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interne competentie, de probleemoplossende vaardigheden en de
aanpassing aan het inrichtingsleven waren verbeterd. Er bleken
echter geen significante verschillen
te zijn tussen de onderzockgroep
en de controlegroep. Tegen de
verwachting in hadden de gedetineerden ook zonder training al
een hoog intern competcntieniveau en bleken zij heel goed in
staat te zijn om problemen op te
lossen. Verschillende verklaringen
hiervoor worden besproken. Ecn
daarvan is dat de gedetineerden in
de onderzoek- en de controlegroep een niet-representatieve
steekproef uit de totale gedetineerdenpopulatie hebben
gevormd.
Met literatuuropgave.

21
Scott, E.M.
Prison group therapy with
mentally and emotionally
disturbed offenders
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 37 jrg.,
nr. 2, 1993, pp. 131-145
De auteur heeft in een
Amerikaanse staatsgevangenis
langdurig groepstherapie gegeven
aan drie groepen gedetineerden
die op een bijzondere afdeling
verbleven. Doe van de groepstherapie was om de gedetineerden te
leren hun problemen uit te praten
en daar niet met negatief gedrag
op te reageren. De groepssessies
vonden wekelijks plaats en
hadden een ongestructureerd
karakter. Allerlei onderwerpen
konden aan de orde komen. Aan
de therapeutische bijeenkomsten
werd door bewaarders van de
afdcling deelgenomen. Daardoor
kondcn gebeurtenissen die zich in
de loop van de week hadden
voorgedaan, aan de orde komen.
Het duurt ongeveer vier tot zes
maanden voordat de weerstand
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binnen de groep om vaak
persoonlijke zaken aan de orde te
stellen, kan worden doorbroken.
Dc bewaarders oordeelden
positief over de veranderingen die
zich tengevolge van de groepstherapie bij de gedetineerden
voltrokken. Zij Icerden beter met
elkaar en met het personeel te
interacteren. Onbeantwoord blijft
de vraag in hoeverre de
bescheiden positieve attitudeveranderingen bij de gedetineerden
een blijvend effect hebben op het
gedrag. Het betrekken van
bewaarders bij de groepstherapie,
heeft in ieder geval positief
gewerkt.
Met literatuuropgave.

22
Shichor, D.
The corporate context of prirate
prisons
Crime, law and social change,
20e jrg., nr. 2, 1993,
pp. 113-138
Onder invloed van een toegenomen algemene belangstelling
voor privatisering van publieke
diensten, komt ook het gevangeniswezen steeds meer in particufiere handen. Kenmerkend daarbij
is dat het management van hele
inrichtingen wordt overgedragen
aan speciaal daartoe in het leven
geroepen bedrijven. Argument
voor deze privatiseringsgolf in de
Verenigde Staten en Engeland is
dat het bedrijfsleven bijna per
definitie efficienter functioneert
dan de overheid. Deze efficiencyverbetering wordt bereikt onder
invloed van het concurrentiebeginsel. De'auteur tekent daarbij
echter aan dat dit argument van
economische competitie niet
opgaat als de klant een andere
partij is dan de categoric aan wie
de diensten worden geleverd, i.e.
de gedetineerdenbevolking. De
auteur plaatst een groot aantal
andere kritische kanttekeningen
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bij de privatisering van penitentiaire inrichtingen. Vooral is hij
bevreesd dat zich een omvangrijke
penitentiaire industrie ontwikkelt
die vanuit het motief tot winstmaximalisatie een politieke factor
wordt. Door middel van lobbying
kan de penitentiaire regelgeving in
voor die bedrijven gunstige zin
worden bijgesteld. De schrijver is
ook bevreesd dat het winstmotief
ongewenste effecten heeft op het
beleid die in de praktijk door de
overheid nauwelijks adequaat te
corrigeren zullen zijn.
Met literatuuropgave.
23
Simon, L.M.J.
Prison behavior and the victimoffender relationship among
violent offenders
Justice quarterly, 10e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 489-506
Bekend is dat gedetineerden die
zijn veroordeeld wegens een
gewelddadig misdrijf, relatief
grote disciplinaire problemen in
penitentiaire inrichtingen
opleveren. In aanvulling hierop
heeft de auteur onderzocht in
hoeverre bekendheid met het
slachtoffer van het misdrijf van
invloed is op het latere institutionele gedrag. De veronderstelling daarbij is dat gewelddadigheid ten opzichte van •
onbekenden een geringe zelfbeheersing indiceert. Geringe zelfbeheersing verhoogt vervolgens de
kans op disciplinaire problemen
binnen de penitentiaire inrichting.
De onderzoeksgroep bestond uit
273 gedetineerden uit Arizona die
een gewelddadig misdrijf hadden
gepleegd. Van deze gedetineerden
werden allerlei achtergrondgegevens verzameld en werd het
disciplinaire gedrag vastgesteld
aan de hand van inrichtingsdossiers. Bovendien werden de
gedetineerden binnen de onderzoeksgroep genterviewd. Daarbij
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kwam onder meer aan de orde of
men het slachtoffer van het
misdrijf waarvoor men was
veroordeeld, kende of niet. Door
middel van multivariate analyses
werd vastgesteld dat leeftijd de
belangrijkste voorspeller is van
disciplinair gedrag: hoe jonger,
hoe lastiger. Het verloop van de
voorgaande criminele carriere
bleek ook relevant te zijn: hoe
meer delicten, des te groter het
disciplinaire probleem. Ten slotte
bleek volgens verwachting dat
onbekendheid met het slachtoffer
van het geweldsmisdrijf de kans
op regelovertredingen in de
inrichting vergroot.
Met literatuuropgave.

Reclassering
24
Clear, T.R., E.J. Latessa
Probation officers' roles in
intensive supervision; surveillance versus treatment
Justice quarterly, 10e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 441-462
Als gevolg van de negatieve resultaten van programma's om delinquenten te resocialiseren is in de
Verenigde Staten een verharding
ontstaan in de reclasseringsaanpak. Onder meer zijn zgn.
Intensive Supervision programs
ontwikkeld, waarbij een grotere
nadruk wordt gelegd op toezicht
en controle. De vraag daarbij is
of de traditionele hulpverlenersrol
van de reclassering wel
verenigbaar is met die van
toezichthouder op de delinquent.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een studie verricht
onder 31 reclasseringsfunctionarissen. De helft daarvan kwam uit
Georgia waar de officiele
organisatiefilosofie sterk op
controle is georienteerd. De
andere helft van de onderzoeksgroep was aflcomstig uit Ohio,
waar hulpverlening centraal in het
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reclasseringsvaandel staat. Met
behulp van een vragenlijst is
vastgesteld in hoeverre de reclasseringsfunctionarissen een
controle- dan wel een hulpverleningsattitude hebben. Vervolgens
is aan de hand van vijc casusbeschrijvingen vastgesteld welk
gedrag de functionarissen in de
praktijk prefereren. De onderzoeksresultaten wezen uit dat de
officiele organisatiefilosofie van
doorslaggevende betekenis is voor
zowel de houding als het feitelijke
gedrag ten opzichte van justitiabelen. In Georgia was de
controle-gerichtheid dominant; in
Ohio was dat de hulpverleningsorientatie. Bovendien bleek dat
een sterker accent op toezicht, de
mate waarin ook aandacht wordt
gegeven aan hulpverlening, niet
onderdrukt. Beide rollen zijn dus
niet onverenigbaar.
Met literatuuropgave.

hadden betrekking op de geestelijke gezondheid minderwaardigheidscomplex, emotioneel disfunctioneren, en fysiek en seksueel
misbruik als kind, op eventuele
gezinsproblemen (druggebruik en
criminaliteit binnen het gezin), op
eigen gebruik van alcohol en
drugs, en op delinquent gedrag.
Door middel van multivariate
analyses zijn de samenhangen
tussen deze variabelen onderzocht. Daarbij bleek onder meer
dat het gebruik van alcohol en
drugs ten tijde van het tweede
interview significant samenhing
met de demografische variabelen
leeftijd en etniciteit, alsmede met
probleemindicatoren, zoals
emotioneel disfunctioneren,
gevoelens van minderwaardigheid,
fysiek en seksueel misbruik als
kind en druggebruik binnen het
gezin. Delinquent gedrag tijdens
het eerste interview bleek
significant samen te hangen met
druggebruik later, maar het
Jeugdbescherming en
omgekeerde bleek niet het geval te
-delinquentie
zijn. Met andere woorden,
25
druggebruik tijdens het eerste
Dembo, R., L. Williams c.a.
interview hing niet samen met
The relationship of substance
delinquentie later.
abuse and other delinquency over Met literatuuropgave.
time in a sample of juvenile
detainees

Criminal behaviour and mental
health, 3e jrg., nr. 3,1993,
pp. 158-179
Dat er een relatie bestaat tussen
druggebruik en andere vormen
van delinquent gedrag, is bekend.
Het is echter de vraag wat de
aard van deze relatie is. Wat
beffivloedt wat? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is een
longitudinaal onderzoek verricht
onder ruim 300 mannelijke en
vrouwelijke gedetineerden uit een
jeugdinrichting in Florida. De
gedetineerden in de onderzoekgroep werden tijdens de detentie
en 11-14 maanden later geffiterviewd. De verzamelde gegevens
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26
Rhodes, J.E., K. Fischer
Spanning the gender gap; gender
differences in delinquency among
inner-city adolescents

Adolescence, 28e jrg., nr. 112,
1993, pp. 879-889
Met dit onderzoek willen de
auteurs de relatie bestuderen
tussen sekse en delinquent gedrag
onder adolescenten uit het
centrum van een grote stad in het
Midwesten van de Verenigde
Staten. Deze jongeren namen deel
aan een hulpverleningsprogramma
dat erop gericht is te voorkomen
dat zij uiteindelijk in aanraking
komen met justitie. Officiele
rapportages en gegevens
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afkomstig van de 64 deelnemers
aan het onderzoek zelf werden
geanalyseerd, om te bepalen wat
de invloed is van sekse op
verwijzing naar bovengenoemd
programma, het aantal arrestaties,
druggebruik, delinquentie en
betrokkenheid bij jeugdbendes. Er
blijken inderdaad verschillen te
zijn in redenen voor verwijzing en
de gedragspatronen van de
betreffende jongeren. In z'n
algemeenheid werden jongens
vaker naar het programma
verwezen omdat ze een wetsovertreding hadden begaan, ze werden
vaker gearresteerd en waren vaker
betrokken bij vergrijpen die
gepaard gingen met agressief
gedrag en de verkoop van verdovende middelen. Meisjes daarentegen werden veelal naar het
programma verwezen, omdat ze
spijbelden van school, weggelopen
waren van huis of omdat ze
persoonlijke problemen hadden.
Lid zijn van een jeugdbende ten
slotte, had een versterkend effect
op delinquent gedrag van zowel
jongens als meisjes. Mannelijke
bendeleden werden veel vaker
aangehouden dan jongens die
geen lid waren, en vrouwelijke
bendeleden droegen vaker dan
andere meisjes een wapen bij zich.
Met literatuuropgave.

Functional affective aggression
model als middel om functionele
en waar te nemen componenten te
schetsen. Met deze componenten
als basis worden diverse mogelijkheden om te komen tot wijziging
van agressief gedrag bij adolescenten nagegaan.
Met literatuuropgave.

Politie

28
Crank, J.P., B. Regoli e.a.
An assessment of work stress
among police executives
Journal of criminal justice, 21e
jrg., nr. 4, 1993, pp. 313-324
De auteurs onderzochten wat de
achtergrond is van stress bij
politiefunctionarissen. Op theoretische gronden vermoedden zij een
zestal factoren. Stress kan in de
eerste plaats te maken hebben met
positie. In het onderzoek werd
daarom een onderscheid gemaakt
tussen districthoofden ('county
sheriff') en hoofden van de stedelijke politie ('municipal chief").
Een tweede factor is opleiding: de
auteurs veronderstellen dat hoe
meer vaardigheden en kennis
aanwezig is, des te minder stress
een rot speelt. De derde onderzoeksvariabele was of de functionaris van buiten de organisatie
kwam of een insider was. De
27
vierde factor was zeggenschap in
Wells, D., M.J. Miller
het personeelsbeleid. Ten vijfde
Adolescent affective aggression;
kan autonomie in besluitvorming
an intervention model
van belang zijn. Ten zesde
Adolescence, 28e jrg., nr. 112,
vermoeden de auteurs een
1993, pp. 781-791
verband met diensttijd: in de
In dit artikel wordt een definitie
eerste vier jaren is de stress hoger
en een nadere beschrijving
dan daarna. De onderzoeksgroep
gegeven van affectieve agressie
was een nationale steekproef van
onder adolescenten. Straf achteraf 1427 personen. De auteurs
hanteerden de logit modeling
wordt door leraren en ouders
vaak gekozen als middel om
methode. Het bleek dat politieagressie te verminderen. De
mensen met lagere opleidingsauteur beveelt een alternatief, de
niveau's meer vatbaar waren voor
cognitieve gedragsbenadering,
stress. Districthoofden rapporaan. Beschreven wordt het
teerden meer stress dan leiders
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van municipale organisaties. Hoe
groter de autonomie en hoe meer
de inspraak in selectieprocedures
des te lager de stress. Bij de
andere twee van de zes variabelen
konden de auteurs geen verband
ontdekken.
Met literatuuropgave.

30
•
Pogrebin, MR., E.D. Poole
Vice isn't nice; a look at the
effects of working undercover

Journal of criminal justice, 21e
jrg., nr. 4,1993, pp. 383-394
In dit artikel worden de gevolgen
van het undercover werken bij
politieagenten onderzocht.
29
Diepte-interviews werden
Norris, C., N. Norris
gehouden met veertig (ex)underDefining good policing; the
coveragenten, die drie federale en
instrumental and moral in appro- acht gemeentelijke politiebureaus
aches to good practice and
uit de stad Denver, Colorado,
competence
vertegenwoordigden. Nagegaan
Policing and society, 3e jrg.,
werd welke invloed het under1993, pp. 205-221
cover werken heeft op de
De vraag is: Wat is goed
verhouding tot informanten en
politiewerk? Vier benaderingen
verdachten, de relaties met familie
voor de definiering van goed
en vrienden en het weer wennen
politiewerk worden
aan politieroutinewerk. Anders
geidentificeerd: de doelstellingen,
dan gewone politieagenten werken
professionele ethiek, algemene
undercoveragenten voornamelijk
bekwaamheden en interactie. Er
binnen criminele netwerken. Het
wordt betwist of deze zijn
vermogen van de agent om te
gedifferentieerd naar de mate
gelijken op en geaccepteerd te
waarin zij zich concentreren op
worden door criminelen is van
enerzijds instrumentale en
cruciaal belang bij iedere undertechnische aspecten van het
cover operatic. De undercoverpolitiewerk of anderzijds de
agent moet een andere identiteit
sociaal politieke inwerking van de aannemen en anderen overtuigen
resultaten. Door middel van een
van zijn — valse — identiteit.
gedetailleerd onderzoek van een
Gedurende zijn opdracht dient de
routinegeval beargumenteren de
undercoveragent regelmatig
auteurs dat iedere analyse die
contact met zijn meerderen te
technische vragen over middclen
onderhouden om eventuele
en morele vragen over de eindreproblemen te bespreken en na
sultaten gescheiden houden
beeindiging van een opdracht
slechts gedeeltelijk tot resultaat
dient hij weer begeleid te worden
leidt. Ten slotte wordt bearguom afstand te nemen van de rol
menteerd dat de ontwikkeling van die hij heeft gespeeld en weer
goed politiewerk een persoonlijke zichzelf te kunnen worden.
prestatie is van de politiemensen,
Met literatuuropgave.
die alleen systematisch ontwikkeld
kan worden als de organisatie
31
voldoende ruimte biedt voor
Vries, S. de
ethiek, zodat politiemensen de
Multi-ethnic work groups in the
praktijk kritisch kunnen
Dutch police; problems and
evalueren.
potential
Met literatuuropgave.
Policing and society, 3e jrg.,
1993, pp. 177-188
Jaren geleden introduceerde de
Nederlandse politic een positief
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actieprogramma voor etnische
minderheden, waarin agenten met
verschillende etnische achtergronden, de zogenaamde multietnische groepen, samenwerkten.
Uit Amerikaans onderzoek is
gebleken, dat minderheden in
multi-etnische groeperingen vaak
met speciale problemen te
kampen hebben, waardoor zij
minder goed presteren en zich
minder voelen dan hun collega's
die de meerderheid vormen.
Onderzocht werd, of dit ook het
geval was bij de multi-etnische
groepen in de Nederlandse politie.
Inderdaad bleken agenten uit
minderheidsgroepen speciale
problemen te hebben, doch deze
hadden geen negatief effect op
hun prestaties of welzijn. Agenten
uit minderheidsgroepen presteren
net zo goed als gelijk opgeleide
collega's en voelen zich net zo
goed. Wet worden zij geconfronteerd met discriminatie en lijken
zij minder gemakkelijk te worden
geaccepteerd wanneer zij bij het
positieve actieprogramma komen.
Verder bleek uit het onderzoek
dat de meeste respondenten graag
in multi-etnische groepen werken
en de aanwezigheid van agenten
uit minderheidsgroeperingen een
positief effect op de kwaliteit van
het politiewerk heeft.
Met literatuuropgave.

methoden van sociale controle.
Vervolgens wordt een overzicht
gegeven van de verschillende
typen wetgeving die worden
ingezet in de strijd tegen de drugs.
Aangegeven wordt wat de beperkingen zijn van het bestrijden van
drugsgebruik door middel van
wetgeving. De auteurs zijn van
mening dat het huidige drugsbeleid te eenzijdig gebruik maakt
van wetgeving als middel om
drugsgebruik te bestrijden.
Alternatieven die wellicht op een
effectievere en/of minder kostbare
wijze de schade die drugsgebruik
toebrengt kunnen beperken,
worden genegeerd.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

33
Fitzpatrick, K.M., M.E. La
Gory e.a.
Criminal victimization among
the homeless
Justice quarterly, 10e jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 353-368
Eerder onderzoek naar thuisloze
criminaliteitsslachtoffers geeft aan
dat er gegronde redenen zijn om
te geloven dat thuislozen meer
kans lopen om slachtoffer te
worden van criminaliteit dan
anderen. Met deze studie willen
de auteurs drie samenhangende
onderwerpen onderzoeken: de
mate waarin 150 thuislozen in
Verslaving
Birmingham, Alabama, het
32
slachtoffer worden van criminaErickson, P.G.
liteit; de socio-demografische
The law, social control, and drug factoren, omgevingsfactoren,
policy; models, factors and
levensomstandigheden en de
processes
psychologische verschillen tussen
The international journal of the slachtoffers en niet-slachtoffers en
addictions, 28e jrg., nr. 12,
de gevolgen van criminaliteit op
1993, pp. 1155-1176
de geestelijke gezondheid van
De studie onderzoekt de relatie
thuislozen. Het blijkt inderdaad
tussen drugsgebruik en wetgeving. zo te zijn dat thuislozen veel
De functies van wetgeving worden vaker slachtoffer worden van
beschreven en tevens wordt een
criminaliteit dan anderen. Tevens
overzicht gegeven van alternatieve blijken er significante verschillen

Literatuuroverzicht

115

35
Lake, E.S.
An exploration of the violent
victim experiences offemale
offenders
Violence and victims, 8e jrg.,
nr. I, 1993, pp. 41-51
Floewel vrouwelijke regelovertreders vaak worden geportretteerd als slachtoffers van geweld,
zijn er weinig studies gedaan die
een antwoord hebben gegeven op
de aard van deze victimisatie en
het verband hiermee met criminaliteit. Voor haar explorerende
onderzoek analyseerde de auteur
eerst twee typen literatuur over
dit onderwerp. Het eerste type
staat stil bij de rol die slachtofferervaring spelen bij de etiologie
van criminaliteit van vrouwen.
Het tweede type geeft inzicht in
hoe criminaliteit van vrouwen
hun kwetsbaarheid verhoogt voor
criminele victimisatie en misbruik
34
door intimi. Aim deze selfreportGrace, S.
Resisting sexual assault; a
studic werkten 83 vrouwen mee
review of the literature
alien gedetineerden uit een gevanResearch bulletin, nr. 34,
genis in Washington. Zij waren
1993, pp. 18-25
veroordeeld wegens gewelddadige
criminaliteit. eigendomsmisdrijven
De discussie over de effectiviteit
van verweer met betrekking tot
en aan druggerelateerde criminaaanranding hceft onlangs een
liteit. De auteur onderzocht zes
groeiende aandacht gekregen in
soorten victimisatie en negen
de media. Het BBC televisieprotypen onwettige activiteiten. Circa
gramma Eve strikes hack, dat eind 30% van de vrouwen rappor1992 werd uitgezonden, had een
teerden dat zij slachtoffers waren
serie krantenartikelen tot gevolg
van fysiek geweld in hun
over de manieren waarop een
kindertijd. Bijna 70% was
vrouw zich fysiek zou kunnen
slachtoffer geweest van een
verweren tegen een aanrander.
gewelddadige partner. Ook victiEen van de hoofdonderwerpen
misatie buitenshuis kwam zeer
was of fysieke weerstand een
vaak voor (38%). Het ondcrzoek
effectieve manier is om letsel te
bracht geen statistisch significante
voorkomen. Er is geen eenduidig
resultaten aan het licht wat
antwoord op die vraag. De
betreft het verband tussen
effectiviteit van weerstand hangt
specifieke vormen van victimisatie
van vele factoren al Echter, uit
en specifieke vormen van criminade literatuur op dit gebied blijkt,
liteit. De resultaten, meent de
dat slachtoffers die weerstand
auteur, versterken het beeld van
boden, over het algemeen niet
vrouwelijke regelovertreders als
meer letsel opliepen.
slachtoffers.
Met literatuuropgave.
Met literatuuropgave.

te bestaan tussen thuislozen die
het slachtoffer werden van een
misdrijf en thuislozen die dit niet
werden. De slachtoffers hadden
hogere inkomsten, waren
angstiger op straat, hadden meer
last van depressiviteit, waren in
het verleden vaker opgenomen
gewcest in een psychiatrische
instelling en hadden een slechtere
lichamelilke conditie. Ten slotte
blijkt het feit slachtoffer te zijn
van cen misdrijf bij thuislozen
niet significant samen te hangen
met depressiviteit, zoals bij andere
groepen. De auteurs verklaren dit
uit het feit dat het thuisloos-zijn
op zichzelf al so ingrijpend is, dat
dergelijke gebeurtenissen hierdoor
minder invloed hebben op de
geestelijke gezondheid van de
betrokkenen.
Met literatuuropgave.
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36
Morgan, J., L. Zedner
Researching child victims; some
methodological difficulties
International review of
victimology, 2e jrg., nr. 4, 1993,
pp. 295-308
De toon in slachtofferstudies
onder kinderen wordt gezet door
publiciteit over en maatschappelijk/politieke beroering rond
seksueel misbruik. Bovendien
worden jeugdige slachtoffers van
incest en misbruik ook in GrootBrittanie veelal opgevangen in het
circuit van de jeugdbescherming.
Criminologen en victimologen zijn
hier in de regel niet goed thuis. Er
zijn echter vele andere manieren
waarop kinderen slachtoffer
kunnen worden van misdrijven,
direct of indirect (als getuige of
via de beleving van de opvoeders).
Zo schatten de auteurs dat in
Groot-Brittanie kinderen in maar
liefst 70.000 huishoudens jaarlijks
indirect gebukt gaan onder
geweld in het gezin. Om het
(indirecte) slachtofferschap onder
kinderen nader in kaart te
brengen, bestudeerden de onderzoekers politiedossiers en landelijke slachtoffer-overzichten en
spraken ze met moeders en
kinderen in opvanghuizen en met
maatschappelijk werkers. Methodologische problemen betreffen
onder meer het vermogen tot
verwoording van hun gevoelens
door (jonge) kinderen, de
gekleurde herinnering en het
sociale-wenselijkheidsgedrag
tegenover de ouder. Een ethische
kwestie is of de interviews niet de
bij het kind reeds aanwezige
trauma's versterken. Ook luistert
nauw hoe men om dient te gaan
met de schokkende ervaring voor
het kind dat voor het eerst
meemaakt dat zijn ouder niet
almachtig is, doch ook — als
slachtoffer — kwetsbaar kan zijn.
Met literatuuropgave.
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Morris, A., G.M. Maxwell e.a.
Giving victims a voice; a New
Zealand experiment
The Howard journal of
criminal justice, 32e jrg., nr. 4,
1993, pp. 304-321
In Nieuw-Zeeland werd onlangs
een nieuw jeugdrecht-systeem
geintroduceerd. Het meest belangrijke uitgangspunt hiervan is dat
iedere (straf)maatregel die
getroffen wordt bij wetsovertreding door kinderen tussen de
tien en zeventien jaar, recht moet
doen aan de belangen van hun
slachtoffers. Confrontatie en
gesprek van de dader met het
slachtoffer (of een vertegenwoordiger) is het voornaamste middel
om te komen tot een passende
(straf)maatregel. Hierbij zijn
tevens familieleden van de dader
en een politieambtenaar aanwezig.
Deze bijeenkomsten worden
Family Group Conferences
(FGC's) genoemd en vinden
plaats in alle gevallen waarin
kinderen en jongeren een
wetsovertreding begaan, behalve
als er sprake is van moord of
doodslag. Met een dergelijke
aanpak wordt verondersteld dat
slachtoffers meer tevreden zullen
zijn met het (straf)proces en de
resultaten daarvan, dat de kans
op verzoening tussen slachtoffer
en dader zal worden vergroot en
dat het een meer effectief middel
zal blijken t.a.v. schadeloosstelling en (psychisch) herstel bij
het slachtoffer. De auteurs gaan
na of deze doelstellingen worden
gehaald, door 117 slachtoffers en
zeven vertegenwoordigers te interviewen d.m.v. open vragen. Het
blijkt dat ongeveer de helft van
deze slachtoffers tevreden was met
de afloop van de FGC, de andere
helft was om uiteenlopende
redenen ontevreden. Een betere
voorbereiding van de slachtoffers
op het gesprek zou meer realis-
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tische verwachtingen kunnen
bewerkstelligen.
Met literatuuropgave.
38
Winkel, F.W., A. Vrij
Rape reporting to the police:
exploring the social psychological impact of a persuasive
campaign on cognitions,
attitudes, normative expectations
and reporting intentions

International review of victimology, 2e jrg., nr. 4, 1993,
pp. 277-294
Uit slachtofferenquetes blijkt dat
seksuele delicten een laag aangiftepercentage hebben. Verondersteld
wordt dat publiciteitscampagnes
een positief effect hebben op de
aangiftebereidheid. De auteurs
stellen de vraag of dergelijke
campagnes inderdaad een geschikt
instrument zijn om zulke beslissingen te beinvloeden. De determinanten die uit empirische studies
naar voren zijn gekomen worden
nogmaals bestudeerd, evenals de
factoren die volgens de vrouwenbeweging bijdragen aan de
bereidheid tot aangifte. Deze
herbestudering resulteert in een
model dat dienst kan doen bij het
ontwerpen en evalueren van
publiciteitscampagnes. Door
middel van een experiment onder
155 .studenten van de Vrije
Universiteit Amsterdam, werd de
invloed van een speciaal
ontworpen programma getest. In
het artikel worden enkele opvallende resultaten besproken en
'Norden suggesties gedaan om
ongewenste neveneffecten te
voorkomen.
Met literatuuropgave.

118

Preventie van criminaliteit
39
Willemse, H.M., J. de Waard
Crime analysis and prevention;
perspectives from experience in
the Netherlands

Security jounal, 4e jrg., nr. 4,
1993, pp. 193-204
De praktijk van criminaliteitspreventieprojecten lijkt nog steeds
te worden gekarakteriseerd door
onvoldoende voorbereiding,
implementatie en evaluatie. Met
name de voorbereiding is te vaak
gebaseerd op incidenten en
beperkte kennis van effectieve
maatregelen. [let onderhavige
artikel argumenteert dat initiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie effectiever zouden
zijn wanneer ze waren gebaseerd
op een grondige analyse van alle
relevante factoren en als de resultaten van op handen zijnde
projecten op een nauwkeurige en
wetenschappelijke wijze werden
vastgelegd. De aanbevelingen van
de auteurs worden gefllustreerd
met een literatuuronderzoek naar
woninginbraak.
Met literatuuropgave.
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Boeken/rapporten

Onderstaande publikaties kunnen
te leen worden gevraagd bij het
Wetenschapelijk Onderzoek- en
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tel. 070-370 65 53/54.
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Mededelingen

geven op de problematiek van
haar gevarieerde bevolking?
Behalve een rondleiding door
Eikenstein staan de volgende
Regelmatig worden, bij
inleidingen op het programma:
voorbeeld ten behoeve van het
introductie van drs. C.H. van
onderwijs, grote aantallen exemplaren van Justitiele VerkenDijk (directeur van Eikenstein-De
Lindenhorst); prof. dr. J.E. Rink
ningen nabesteld. Voor de
(orthopedagoog RU Groningen)
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte over de padagogische aanpak in
een zich wijzigende opvanginte zijn van de mogelijke vraag.
richting; mw. drs. E. van
Om die reden geven wij, onder
voorbehoud, de thema's die de
Laarhoven en drs. P.P. Wentink
redactie op dit moment in voorbe- (psychologen van respectievelijk
reiding heeft. Over de inhoud van De Lindenhorst (meisjes) en
Eikenstein (jongens)) over de
de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook delictsbeleving van jeugdigen;
personen die een bijdrage willen
centraal element in de pedagoleveren aan een van de aangekon- gische praktijk van de detentie.
digde nummers worden verzocht
De middag wordt georganiseerd
contact op te nemen met de
door de Vereniging voor
Penitentiair Recht en Penologie.
redactie.
JV4, mei: Resocialisatie revisited
Datum: 15 april 1994 vanaf
12.45u.
JV5, juni: Registratieproblemen
JV6, juli/augustus: Rechtvaardige Plaats: Rijksinrichting
`Eikenstein-De Lindenhorst'
staat
Inlichtingen: mw. S.M. WurzerJV7, september: Overzicht
Leenhouts, tel.: 071-277524.
onderzoek op justitieel terrein
JV8, oktober/november: ScenarioVeranderingen in de samenstudies en Justitie
leving, criminaliteit en het strafrecht in Europa; een uitdaging
Congressen
voor criminologisch onderwijs en
onderzoek
Onder deze titel zal de internaJeugddetentie en de opvanginrichting
tionale cursus van de InternaJeugddetentie tot maximaal
tional Society of Criminology
twee jaar zal binnenkort werkegehouden worden. Verspreid over
lijkheid worden. Verwordt de
een aantal dagen zullen workgesloten opvanginrichting steeds
shops worden gehouden. Crime
and insecurity in the city (The
meer tot een vergaarbak? Of kan
Phenomenology of the problems:
ze een pedagogisch antwoord

Themanummers Justitiele
Verkenningen
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dr. P.O. Wiekstram, prof. dr. J.
Goethals; The influence of the
urban policy on crime and
insecurity: prof dr. Donnison,
prof. dr. C. Kesteloot; Social and
economic aspects of crime and
insecurity in the city: prof. dr. J.
Vranken, prof dr. F. Dubet;
Researching urban crime and
insecurity, perspectives and
problems: dr. R. Kinsey, prof dr.
J. van Kerckvoorde). International

organized and corporate crime
(Manifestations of bordercrossing crime: dr. W.
Bruggeman, prof dr. B. De
Ruyver, prof dr. E. Kube;
Corporate crime in the European
community: prof dr. J. Vervaele,
prof. dr. H. van de Bunt;
Democracy, economy and
organized crime: prof. dr. P.
Arlacchi, prof. dr. A. Schmidt;
Researching organized and
corporate crime, methodological
and ethical problems: prof. dr. M.
Punch, prof. dr. F. Bovenkerk).

Policies to control urban crime and
insecurity (Public and private
policing in the city: prof. dr. J.
van Dijk, prof. dr. L. van
Outrive; Social policy and social
prevention of crime and
insecurity: prof. dr. C. Lazerges,
prof. dr. L. Walgrave; From
instant justice till restorative
justice, in search of new avenues
in judicial dealing with crime: dr.
E. Weitekamp, prof dr. T.
Peters); Policies to control interna-

tional organized and corporate
crime (International police cooperation and mutual legal
assistance in the European
community: prof. dr. Ch. van den
Wyngaert, prof. dr. C. Fijnaut;
Social and administrative
measures against organized crime:
dr. G.J. Veerman. mr . N. Martyn;
Criminal and administrative
sanctions in the matter of
corporate crime: mr. L.
Huybrechts; prof. dr. H. De
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Doe!der); Conclusions: Changes in
society, crime and criminal
justice: a challenge for criminological research (prof dr. Hi.
Kerner); Changes in society,
crime and criminal justice: a
challenge for education and
training in criminology (prof. dr.
M. Cusson)
Datum: 16-20 mei 1994
Plaats: Leuven, Belgie
Inlichtingen: The international
course 1994, do Timshel
Conference Service, LB. van
Monsstraat 8, B-3000 Leuven,

Belgie. Telefoon: 32-16-29.00.10.
Vijfde Bonger-lezing
De vijfde Bonger-lezing, die zal
worden gehouden door Jac. van
Wehring, zal gaan over over het
bilaterale karakter van het strafrecht. In de publieke opinie en
ook in veel officiele beleidsplannen wordt er van uitgegaan
dat samenleving en criminaliteit
twee verschillende zaken zijn. Van
Wehringh bespreekt hoe criminaliteit verankerd is in en verweven
met sociaal-politieke en
maatschappelijke samenlevingsvormen. De meeste willen wel die
samenleving, maar sluiten hun
ogen voor de consequenties. De
vraag die Van Weringh in zijn
lezing zal stellen is welke gevolgen
deze inconsequentie heeft.
Datum: 16 mei 1994
Plaats: Aula van de Universiteit
van Amsterdam, Oude Lutherse
Kerk, Singel 411, hock Spui,
Amsterdam

Inlichtingen: mw. J. Aekin,
Criminologisch Instituut Bonger,
tel. 020-5253928.
De toekomst van de rechtsmiddelen
In het kader van de herziening
van de rechterlijke organisatie
staat een herijking van de
verschillende rechtsmiddelen op
stapel. In het civiele en het straf-
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proces bestaat thans in beginsel
Generaal Hoge Raad en bijzonder
de mogelijkheid voor partijen om hoogleraar internationaal strafeen uitspraak in tweede en derde
recht) en Quant (bijzonder
instantie te verkrijgen. In het
hoogleraar Advocatuur).
bestuursproces is onlangs het
Datum: 27 mei 1994
beginsel van rechtspraak in twee
Plaats: Aula Katholieke Univer(feitelijke) instanties door de
siteit Brabant
wetgever omarmd. Hoe zal het de Inlichtingen: Nederlandse
civiele, strafrechtelijke en
Vereniging voor Rechtspraak,
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen mr. W.H.J. Stemker Koster,
vergaan tijdens de verdere fasen
tel.: 070-3813712.
van de herziening van de rechterlijke organisatie? Wie een
Internationale conferentie geweld
procedure ontwerpt terzake van
binnen het gezin
toegang tot de rechter in tweede
In veel landen is een publieke
en derde instantie, ziet zich al snel bezorgdheid ontstaan ten aanzien
geplaatst voor de vraag of het
van geweld binnen gezinnen.
recht op toegang tot de hogere
Hoewel beleid wordt ontwikkeld
rechter ongeclausuleerd dient te
om dit soort geweld tegen te
zijn. Moet van elke uitspraak van gaan, wordt het belang ervan
een rechter in eerste aanleg een
door de meeste beleidsmakers nog
beroep op de rechter in tweede en steeds onderschat. Doel van deze
derde instantie openstaan?
conferentie is om degenen die
Beantwoordt men die vraag (al
werkzaam zijn binnen de verschildan niet geclausuleerd) beveslende gebieden van gezinsgeweld,
tigend, dan zal in ieder geval ook hulpverleners en onderzoekers
rekening moeten worden
gegevens te laten uitwisselen. Zo
gehouden met de mogelijkheid
kunnen onderzoekers gegevens
dat de gerechten in tweede en
presenteren met betrekking tot
derde instantie met een veel
het voorkomen, de aard en de
grotere werklast te maken krijgen. gevolgen van gezinsgeweld en
Meer in het algemeen kan de
kunnen hulpverleners en vrijwilvraag worden gesteld of de
ligers verslag doen van hun interverschillende procedures van
venties binnen gezinnen waarin
rechtsmiddelen aan vernieuwing
geweld een rot speelt. Te behantoe zijn. Daar gaat het zowel om
delen vragen tijdens deze confede toegang als de procedure zelf.
rentie zijn: Hoe vaak komt kinderOver deze en andere vragen zal
misbruik, seksueel misbruik,
op het symposium worden
misbruik van echtgenotes etc. in
gesproken. Sprekers en inleiders
verschillende landen voor; Wat
zullen onder anderen zijn: mr.
zijn de lange-termijn gevolgen;
E.H.M. Hirsch Ballin (minister
Brengt geweld geweld voort; Hoe
van Justitie), de hoogleraren
behandel je en voorkom je geweld
Fokkens (Advocaat Generaal bij
binnen de familie; Hoe behandel
de Hoge Raad en hoogleraar
je de psychologische gevolgen van
straf(proces)recht), Vranken
geweld, etc. De conferentie is
(Advocaat Generaal bij de Hoge
bedoeld voor onderzoekers,
Raad en hoogleraar burgerlijk
professionele hulpverleners,
(proces)recht), Leijten (Advocaat
vrijwilligers, de rechterlijke macht,
Generaal Hoge Raad), Corstens
beleidsmakers.
(hoogleraar straf(proces)recht),
Datum: 13, 14 en 15 oktober 1994
Snijders (hoogleraar burgerlijk
Plaats: RAI Congresgebouw,
recht), Meijers (Advocaat
Amsterdam
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Bureau PAOGAmsterdam, Tafelberg 25, 1105
BC Amsterdam, 020-5664801.
Inlichtingen:

Hoe punitief is Nederland
De puniticf wordcnde samenleving van 1994 staat in schril
contrast tot die van — pakwcg —
twintig jaar geleden, toen
discussies gevoerd werden om de
rol van het strafrecht terug te
dringen. Tegenwoordig zijn alternatieve afdoeningen slechts te
verkopen, zolang ze effectiever
zijn in termen van kosten-batenanalyses en recidivecijfers, terwifi
de tenuitvoerlegging van
gevangenisstraffen meer dan ooit
op beveiliging is gericht. Binnen
de criminologie staat de theorievorming steeds meer ten dienste
van justitie om een effectiever
optreden mogelijk te maken, en in
de strafrechtstheorie krijgt het
instrumentele denken met meer
repressie steeds meer de overhand
boven col aanpak waarin rechtswaarborgen worden gegarandeerd. Ter verklaring en ter rechtvaardiging van deze situatie wordt
veelal een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen aangevoerd. Vaak
gehoorde redeneringen cq. vcronderstellingen zijn: de groei van
zware. georganisecrde, op internationale schaal voorkomende,
criminaliteit, die om een harde
aanpak zou `vragen'; het morele
verval van dc samenleving, dat
een nieuwe versmelting van
moraal en strafrecht, burgerschap
en norm, zou vereisen; de
culturele verschillen in een pluriforme samenleving, die 'pluriforme' oplossingen voor inter- en
intraculturele problemen zou
vergen; de opkomst van massamedia en -cultuur, die moraal,
ethiek en esthetiek zouden ondermijnen. Onduidelijk blijft echter
op welke schaal deze fenomenen
daadwerkelijk voorkomen, in
welke mate de causale verbanden

124

die zo makkelijk worden gelegd
wel bestaan, en of en waarom zij
per se tot een `straffere' aanpak
(zouden moeten) leiden. Len ieder
die een strafrechtelijke of criminologische bijdrage aan dit congres,
dat wordt georganiseerd door het
Willem Pompe instituut en de
Nederlandse Vereniging voor
Kriminologie, zou willen leveren,
wordt verzocht dit te melden bij
de secretaris van de congrescommissie, Frank van Galen:
030-537299. De congresbijdragen
worden gebundeld in een
congresboek, dat voor het congres
zal verschijnen.
Datum: 20 en 21 oktober 1994
Plants: Aula Academiegebouw,
Domplein, Utrecht
Inlichtingen: Frank van Galen,
Willem Pompc Instituut,
Janskerkhof 16, 3512 BM
Utrecht, tel.: 030-537299.
Vereniging voor Forensische
Seksuologie
Onfangs is de Vereniging voor
Forensische Seksuologie
opgericht. De vereniging beoogt:
het bevorderen van onderzoek en
informatie-uitwisseling op het
terrein van strafbaar seksueel
gedrag, waarbij de nadruk ligt op
plegers daarvan; het ontwikkelen
en verbeteren van methoden voor
diagnostiek en behandeling van
seksuele delinquenten; nascholing
en deskundigheidsbevordering van
hulpverleners van seksuele delinquenten. De activiteiten van de
vereniging, die is voortgekomen
uit de Werkgroep Forensische
Seksuologie, hebben de afgelopen
tijd bestaan uit het organiseren
van een reeks-symposium over
ondere andere: etiologische
aspecten van verkrachting;
typologieen van seksuele geweldplegers en behandelingsimplicaties; het gebruik van psychofarmaca in de behandeling;
psychologische profielen van
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verkrachters; terugvalpreventiemethodieken; het delictscenario
als element in de diagnostiek en
behandeling. Daarnaast hebben
enkele leden zich beziggehouden
met het vertalen, normeren en
valideren van enkele veelbelovende engelstalige forensisch
seksuologische meetinstrumenten
en behandelingsprotokollen.
Voorts bestaan er plannen een
continue up-to-date literatuurservice te openen en een test-otheek in te richten ten behoeve
van diagnostiek en behandeling
van seksuele delinquenten.
Contacten worden onderhouden
met Belgisch, Engelse en NoordAmerikaanse zusterverenigingen
en samenwerking wordt gezocht
met verwante Nederlandse
beroepsverenigingen. Om haar
basis te verbreden stelt de VFS
zich nu open voor nieuwe leden:
mensen met een academische of
hogere beroepsopleiding die
werkzaam zijn op het terrein dat
de vereniging bestrijkt
(medewerkers van Riagg's,
poliklinieken, reclasseringsinstellingen, Rutgersstichting, tbsklinieken, forensisch-psychiatrische klinieken en -afdelingen,
justitiele jeugdinrichtingen, APZen en universiteiten. Contributie
bedraagt 40 gulden per jaar.
Inlichtingen: drs. Th. Verhagen,
tel.: 080-527600, prof. dr.
J. Frenken, tel.: 030-946246.

gebeurt aan de hand van een
verzendlijst die afhankelijk van
het onderwerp van het rapport
opgesteld wordt.
Vanaf 1 januari 1989 worden de rapporten in de reeks
Onderzoek en Beleid uitgegeven
door Gouda Quint BV.
Rapporten die rid deze datum zijn
verschenen, zijn voor belangstellenden, die niet voor een
kosteloos rapport in aanmerking
komen, te bestellen bij Gouda
Quint BV, postbus 1148,
6801 MK Arnhem, telefoon: 08545 47 62. De WODC-rapporten,
verschenen in 1988 en daarvoor,
zijn te bestellen bij de
Staatsuitgeverij, afdeling
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een
complete lijst van de WODCrapporten is te verkrijgen bij het
WODC (tel.: 070-370 65 54).
Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de in 1992, 1993
en 1994 verschenen rapporten.

Hecke, T. van, J. Wemmers
Schadebemiddelingsproject
Middelburg
1992, WODC 116
Polder, W., F.J.C. van
Vlaardingen
Preventiestrategieen in de praktijk;
een meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten
1992, WODC 117
Laan, P.H. van der, C. Verwers en
A.A.M. Essers
Moeilijk plaatsbare jongeren; een
onderzoek naar plaatsingeh en
De WODC rapporten
pogingen tot plaatsing in tehuizen
van OTS-pupillen in de leeftijd van
Om zo veel mogelijk belangheb- 12 tot 17 jaar
1992, WODC 118
benden te informeren over de
onderzoeksresultaten van het
Junger-Tas, J., M. Kruissink en
WODC wordt een beperkte
P.H. van der Laan
Ontwikkeling van de jeugscriminaoplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functio- liteit en de justitiele jeugdbenarissen, werkgroepen en instelscheming: periode 1980-1990
lingen binnen en buiten het
1992, WODC 119
Ministerie van Justitie. Dit
-
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Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W.
Waelen

1992, WODC 121
Nelen, J.M., J.J.A. Essers

De door het WODC in eigcn
betwer uitgegeven rapporten,
evenals de rapporten die zijn
verschenen onder auspicien van
de CWOK, zijn zolang de
voorraad strekt gratis te
verkrijgen bij het WODC (mw. A.
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot
15.00u). In 1992, 1993 en 1994
verschenen de volgende
rapporten:

Veelvoorkonzencle crintinaliteit op
de Nederlandse AntiIlen

Naborn, E.M.

1993, WODC 122
Bol, M.W., B.J.W. DocterSchamhardt

Gezinsheretaging,. de overkomst
van gezinsleden van migranten en
Nederlanden-

Politic, en openbaar ministerie
tegen rassendiscriminatie; over de
naleving van richtlijnen

1992, WODC, K20
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en
G.J. Terlouw

1993, WODC 123
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring

Aanzet tot ontwikkeling van een
output/effectrapportage ran de
politic

Politic, partners en milieu;
wooden en daden

1992, WODC 120
Leuw, Ed., M. Brouwers
Evaluatie van de Alcohol Verkeer
Cursussen

Prestige, professie en wan/mop;
een onderzock ander gedetineerde
overvcdlers

1992, WODC K2I
Barendse-Hoornweg, E.J.M.

1993, WODC 124
Bedem, R.F.A. van den

Hoe worden civiele zaken
glkehandeld?

Motieven Poor naturalisatie;
waarom vreemdelingen uit diverse
mitukrheidsgroepen wet of niet
kiezen voor naturalisatie

1992, WODC, K22
Wemmers, J.M., T. van Hecke
Srafrechtelijke dueling

1993. WODC 125
Polder, W.

1992, WODC K23
Veerman, G.J. m.m.v. G.J.
Paulides

Prestatieverschillen tussen arrondissemen ten

Over jaarverslagen en wetsevaluatie

1993, WODC 126
Leuw, Ed.

1992, WODC, K24
Doornhein, L.

Tbs met aanwijzingen

Een eigen rechtsgang voor minderjarigen

1993, WODC 127
Junger-Tas, J.

1992, WODC,

Alternatieven voor de vrijheidsstral. lessen uit het buitenland

Spaans, E.C.

1993, WODC 128
Kommer, M.M.

1993, WODC,

Heenzendingen

1994, WODC 129
Spaans, E.C.

1(25

'I Nieuwe Lloyd

K26

Mertens, N.M.
De ots en andere maatregelen van
kinderbescherming

1993, WODC, K27

Appels en pencil; een onderzoek
Bedem, R.F.A. van den
naar de recidive van dienstverleners Naturalization/naturalisation/Einbii
en kortgestraften
rgerungsmotire

1994, WODC 130

1993, WODC, K28
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg
A VP Drenthe
1993, WODC, 1(29
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P.H. van der Laan en M. Smit
Jongens en meisjes in een gesloten
jeugdinrichting; de eerste
ervaringen met coeclucatie In Het
Poortje
1993, WODC, K30
Hesseling, R.B.P.
Huismeesters
1993, WODC, K31
Gemert, F.H.M. van
Fatale fantasie; een onderzoek
naar moorden op prostituees
1994, WODC, K32
Berg, E.A.I.M. van den
Openbaar Ministerie en milieu;
terugblik op 1992; tweede meting
'Planning & Control
Milieuwethandhaving'
1994, WODC, K33
Netburg, C.J. van
Terbeschikkingstelling ( van de
regering); geannoteerde
bibliografie 1986 On juni 1992
1992, WODC, literatuurrapport

justitiele organisatie, strafrechtspleging, straffen, gevangeniswezen, en reclassering. Deze
hoofdgroepen worden diepgaand
gedocumenteerd, voornamelijk
vanuit sociaal-wetenschappelijk
oogpunt. Per 1 september 1987 is
gestart met een geautomatiseerde
invoer van literatuurgegevens. Dit
betekent dat nu zes jaar lang
documentatie is ingevoerd inzake
de hiervoor genoemde onderwerpsgebieden. Momenteel
bestaat het documentatiebestand
uit ca. 25.000 documentbeschrijvingen.
In 1986 werd besloten een
gecontroleerd standaard trefwoordensysteem (een thesaurus) te
bouwen dat geautomatiseerd kon
worden toegepast. De WODCthesaurus bestaat uit een hoofdgedeelte en een hierarchisch register.
Het hoofdgedeelte bevat in
alfabetische volgorde alle vastgestelde termen op het hiervoor
beschreven onderwerpsgebied van
WODC thesaurus
het documentatiebestand. De
thesaurus is, zowel inhoudelijk als
Onlangs is de eerste uitgave van qua produktie, het resultaat van
de WODC-thesaurus gepublisamenwerking tussen
medewerkers van de afdeling ,
ceerd. Het documentatiebestand
van het WODC bestaat uit
Documentatie en Publikaties van
bibliografische en inhoudelijke
het WODC. Na ruim zes jaar is
informatie met betrekking tot
het monnikenwerk, waarmee een
boeken, rapporten, grijze
sterke inhoudelijke impuls aan de
literatuur (bijvoorbeeld: congresdocumentatie werd gegeven,
bijdragen), jaarverslagen,
voorlopig geklaard.
bibliografieen, literatuurlijsten,
Bestellingen of nadere inlichafzonderlijke bijdragen in verzatingen: Ministerie van Justitie,
melbundels, kamerstukken (alleen WODC, Afdeling Documentatie
nota's en brieven) en boekbespre- en Publikaties, ter attentie van
kingen. Informatie in de talen
Hans van Netburg, Postbus
Nederlands, Engels, Duits en
20301, 2500 EH Den Haag, tel.
Frans wordt in het documentatie- 070-3706553, fax 070-3707948.
bestand opgenomen. Het
documentatiebestand bestrijkt het
binnenlandse- en buitenlandse
terrein van het criminaliteitsvraagstuk. Concreet bevat de
documentatie literatuur over:
criminologie, victimologie,
preventie, delictsvormen, politie,
-
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht
c.q. de uitgever van deze uitgave,
door de rechthebbende(n)
gemachtigd namens hem (hen) op
te treden, niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of
anderzins, hetgeen ook van
toepassing is op de gehele of
gedeeltelijke bewerking. Het
verlenen van toestemming tot
publikatie in dit tijdschrift houdt
in:
I. dat de auteur de uitgever
machtigt om de door derden
verschuldigde vergoeding voor
kopieren conform artikel 17, lid 2,
Auteurswet 1912 en het KB van
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex
artikel 16B 1912 te doen geldend
maken door en overeenkomstig
de statuten en reglementen van de
Stichting Reprorecht te
Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex
artikel 16 sub A ten vierde
Auteurswet 1912 (bloemlezingen)
geldend te maken volgens
dezelfde beginselen als die van de
Stichting Reprorecht. Een en
ander behoudens uitdrukkelijk
voorbehoud zijdens de auteur.

