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Samenvatting 

Achtergrond 

Elk jaar krijgt een omvangrijke groep migranten een Nederlandse verblijfsver-
gunning vanwege een huwelijk of relatie met een Nederlandse ingezetene. Het 
gaat hierbij zowel om partners van allochtonen als om partners van autochto-
nen. Sinds 1 november 2004 stelt de Nederlandse overheid strengere eisen aan 
dergelijke ‘gezinsvormende migratie’. 
Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen voor een buitenlandse partner: 
1 moeten beide partners ten minste 21 jaar zijn (tot november 2004 was dat 

18 jaar);  
2 moet de al in Nederland verblijvende partner (de ‘referent’) een duurzaam 

en zelfstandig inkomen hebben van ten minste 120% van het wettelijk mini-
mumloon (op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) 
(tot november 2004 was dat 100% op grond van de Wet werk en bijstand).  

 
Het doel van deze maatregelen was een betere integratie van (gezins)migranten 
en een vermindering van de instroom van niet-westerse migranten met een ach-
terstandspositie. 
 
Naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Azough is aan de TK 
toegezegd om deze maatregelen te laten evalueren. Aanvankelijk werd alleen 
een kwantitatief onderzoek door het IND-Informatie en Analysecentrum 
(INDIAC) voorzien. Naar aanleiding van vragen van de Vaste Commissie voor 
Justitie is het onderzoek uitgebreid met een kwalitatief onderzoek door het 
WODC.  

Onderzoeksvragen en methode 

De onderzoeksvragen van het kwantitatieve deel van het onderzoek luidden: 
⎯ Heeft zich een verandering voorgedaan in de omvang van de gezinsvorme-

nde migratie sinds de invoering van de maatregelen op 1 november 2004? 
⎯ Zijn er verschillen in de kenmerken van de betrokkenen, zoals herkomst-

land, geslacht en leeftijd, voor en na de invoering van de maatregelen? 
⎯ Zijn er verschillen in de startpositie van de buitenlandse partners, voor en 

na de invoering van de maatregelen? 
⎯ Zijn er verschillen in de sociaal-economische situatie van de referenten bij 

de aanvraag, voor en na de maatregelen?  
 
Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van analyses van data uit 
het IND-informatiesysteem (INDIS), dat voor dit onderzoek is gekoppeld aan 
verschillende databestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (onder 
andere het Sociaal Statistisch Bestand). De onderzoekspopulatie omvatte 23.407 
stellen, van wie de MVV-aanvraag was ingewilligd in de 16 maanden vóór of de 
16 maanden na de implementatie van de genoemde beleidsmaatregelen. Deze 
perioden zijn gekozen om te voorkomen dat mogelijke effecten van de Wet in-
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burgering in het buitenland (in werking getreden op 15 maart 2006) de resulta-
ten zouden beïnvloeden.  
 
Het kwalitatief onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen: 
⎯ Op welke manieren passen referenten en potentiële referenten hun gedrag 

aan — als het gaat om werk, opleiding en partnerkeuze — aan de verhoogde 
inkomens- en leeftijdeisen op het gebied van gezinsvormende migratie? Zijn 
er wat dat betreft verschillen naar achtergrondkenmerken van de referenten, 
in het bijzonder naar geslacht? Hoe motiveren de referenten deze aanpas-
singen?  

⎯ Zijn er aanwijzingen dat buitenlandse partners zich onder invloed van de 
hogere leeftijdeis anders gaan voorbereiden op de komst naar Nederland? 

⎯ Zijn er aanwijzingen dat de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis de 
partnerkeuze van referenten en potentiële referenten beïnvloedt? Zijn er wat 
dat betreft verschillen tussen mannen en vrouwen? Hierbij gaat het om: 
− de wijze waarop de relatie tot stand gekomen is, en 
− de eventuele druk die daarbij door de familie is uitgeoefend. 

⎯ In hoeverre is het mogelijk om iets te zeggen over onbedoelde resultaten 
van de verhoogde inkomens- en leeftijdeis?  

 
In het kader van dit deelonderzoek zijn interviews gehouden met 50 stellen, 
waarbij de referent van Turkse, Marokkaanse of Nederlandse herkomst was. De 
interviews zijn primair uitgevoerd onder stellen die niet direct aan de verhoogde 
inkomens- en/of leeftijdseis konden voldoen.  

Gedragsaanpassingen in verband met de strengere eisen 

Onder de respondenten in het kwalitatieve deelonderzoek zijn de volgende ge-
dragsaanpassingen aangetroffen in verband met de aangescherpte inkomens-
eisen: (1) onderhandelen met de werkgever over de hoogte van het inkomen, 
soms onder terugbetaling van het hogere inkomen aan de werkgever, (2) ‘swit-
chen’ naar een baan die in overeenstemming is met de inkomenseis dan wel 
tegen de eigen wens in werkzaam blijven in een dergelijke baan (3) meer gaan 
werken (4) werken ten koste van aanvullende scholingsactiviteiten. In de sociale 
netwerken van de respondenten kwamen de volgende alternatieve gedragsaan-
passingen voor: (1) emigratie van de referent, naar een ander Europees land in 
het kader van de Europa-route, of naar het herkomstland van de buitenlandse 
partner, (2) beëindiging van de internationale relatie en (3) illegale vestiging  
van de buitenlandse partner. Voorts is incidenteel melding gemaakt van (4) uit-
wijken naar een ander Nederlands visumtype.  
In verband met de verhoogde leeftijdseis zijn de volgende gedragsaanpassingen 
aangetroffen: (1) het uitstellen van de legale vestiging van de partner waarbij de 
buitenlandse partner na het huwelijk in het land van herkomst blijft, of het ille-
gale verblijf van de buitenlandse partner wordt voortgezet tot het stel aan de 
leeftijdseis en andere toelatingseisen voldoet; 2) emigreren naar het land van 
herkomst van de buitenlandse partner. In de sociale netwerken van de respon-
denten kwamen ook beëindiging van de relatie, illegale vestiging van de partner 
in Nederland en leeftijdsfraude een enkele keer voor. 
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Resultaten met betrekking tot de bedoelde gevolgen 

Een betere integratie? 
 
Het onderzoek laat zien dat de relatie tussen de verhoging van de inkomens-  
en leeftijdseis enerzijds en aspecten van integratie anderzijds aanmerkelijk 
complexer is dan in de beleidstheorie is verondersteld. Soms lijken de hogere 
inkomens- en/of leeftijdseis inderdaad een structurele bijdrage te leveren aan  
de genoemde aspecten van integratie. In andere gevallen is het effect echter 
tijdelijk of lijkt zelfs sprake te zijn van een negatieve invloed. 
De verhoging van de inkomenseis heeft geen effect gehad op de mate van ar-
beidsparticipatie van de referent: zowel voor als na deze maatregel nam de 
graad van arbeidsparticipatie van referenten toe in de periode voorafgaand aan 
de inkomenstoets. Wel is gebleken dat de maatregel invloed heeft op de hoogte 
van het verdiende inkomen, doordat referenten worden gestimuleerd om meer 
te gaan verdienen. Soms is dit effect structureel, soms tijdelijk en soms op de 
lange termijn mogelijk negatief, bijvoorbeeld wanneer aanvullende scholing 
hierdoor uitblijft. Het veronderstelde stimuleringsmechanisme lijkt vooral ef-
fectief te zijn bij groepen die een hoger inkomen ook zelf ambiëren (en aan-
kunnen) en geen positieverbetering ambiëren via onderwijs.  
De arbeidsmarktparticipatie onder buitenlandse partners die na de maatregel 
een verblijfsvergunning hebben gekregen was hoger dan onder de partners die 
voor de maatregel in Nederland werden toegelaten. De uitkeringsafhankelijk- 
heid van buitenlandse partners bleef gelijk. Te concluderen valt dat meer part-
ners die voorheen door de referent onderhouden werden, zelf ook werk zijn 
gaan zoeken. De interviews suggereren dat de gewijzigde inkomenseis de ar-
beidsparticipatie van vooral mannelijke buitenlandse partners in Nederland 
stimuleert. 
 
Bij 13% van de stellen die voor 1 november 2004 een MVV-aanvraag indienden, 
was een of beide partners jonger dan 21 jaar. Met ingang van die datum werd  
de leeftijdseis van 21 jaar gesteld. De 14 geïnterviewde stellen die daaraan nog 
niet konden voldoen op het moment dat zij in Nederland wilden gaan samen-
wonen, hebben de vestiging van de buitenlandse partner gemiddeld 2,5 jaar 
uitgesteld. Meestal was de jongste partner echter niet 18, maar 19 of 20 jaar op 
het moment dat de wens tot gezinsvorming ontstond. In bijna alle gevallen was 
het uitstel bij de jongere stellen vooral het gevolg van de (hogere) inkomenseis. 
Slechts in enkele gevallen werd de relatievorming zelf uitgesteld. Ten behoeve 
van een spoedige overkomst van de buitenlandse partner gingen jonge referen-
ten zich toeleggen op het kunnen voldoen aan de inkomenseis. In enkele geval-
len leidde dit tot het staken of opschorten van een studie. In dergelijke gevallen 
werkt de inkomenseis het bedoelde effect van de leeftijdseis tegen. De leeftijds-
eis heeft naast de inkomenseis in de onderzoeksgroep dan ook nauwelijks een 
zelfstandig effect op de integratie van de referent. Sommige buitenlandse part-
ners gebruikten de periode voorafgaand aan hun migratie naar Nederland om 
een opleiding af te ronden of een cursus te volgen. In dergelijke gevallen lijkt de 
maatregel een positief effect te hebben op de startpositie van buitenlandse 
partners in Nederland. 
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De veronderstelling dat veel jonge Turkse en Marokkaanse referenten onder 
druk van hun familie een partner uit het buitenland laten komen wordt, voor 
zover hier kon worden onderzocht, door dit onderzoek niet ondersteund. Zo- 
wel onder de jongere als de oudere Turkse en Marokkaanse stellen in de onder-
zoeksgroep lijkt druk van de familie bij de partnerkeuze weinig voor te komen. 
Veeleer lijkt sprake te zijn van meer moderne varianten van huwelijksarrange-
ring en romantische huwelijken.  
 
Immigratiebeperking? 
 
Het aantal ingewilligde aanvragen voor gezinsvormende migratie in de periode 
na de maatregel was 37% lager dan in de periode ervoor. Er zijn aanwijzingen 
dat de daling vooral is gerelateerd aan de hogere inkomenseis en niet zozeer  
aan de hogere leeftijdseis. De genoemde daling heeft zich voorgedaan bij zowel 
allochtone als autochtone groepen, bij mannen en vrouwen, en zowel bij jonge-
re als bij oudere referenten. De daling was het sterkst bij Marokkaanse, Turkse 
en Surinaamse referenten. Het aantal gehonoreerde aanvragen van vrouwen is 
sterker gedaald dan van mannen. Dit sekseverschil doet zich voor in alle her-
komstgroepen, maar is bij autochtone referenten en de referenten uit de cate-
gorie ‘overige niet-westerse landen’ beduidend groter dan bij de referenten uit 
Turkije, Marokko en Suriname. Bij oudere referenten (28+), is de daling kleiner 
dan bij relatief jonge referenten (21-27 jaar). Dit alles wijst erop dat de daling  
in het algemeen het sterkst is geweest bij groepen met een relatief zwakke in-
komenspositie.  

Resultaten met betrekking tot de onbedoelde gevolgen 

Wat betreft de mogelijke verlenging van het gescheiden wonen als gevolg van de 
aangescherpte eisen, blijkt dat de verhoging van de inkomenseis deze periode in 
sommige gevallen wel en in andere gevallen niet heeft verlengd, afhankelijk van 
de persoonlijke situatie. De leeftijdseis heeft deze periode in de meeste onder-
zochte gevallen maar beperkt verlengd.  Als partners langere tijd ‘gedwongen’ 
gescheiden leven blijken er de nodige relatieproblemen te kunnen ontstaan.  
Op de vraag of vrouwen onevenredig worden getroffen door de strengere eisen 
is het antwoord dat er aanwijzingen zijn dat vrouwelijke referenten meer moeite 
hebben om te voldoen aan de hogere leeftijds- en inkomenseis dan mannelijke 
referenten. 
Een deel van de geïnterviewden heeft vanwege de inkomenseis een opleiding  
of arbeidsmarktgerelateerde cursus uitgesteld of afgebroken, al dan niet met de 
bedoeling deze later alsnog te starten of te voltooien. Het is aannemelijk dat dit 
ook vóór de verhoging van de inkomenseis voorkwam, maar de interviews sug-
gereren dat de maatregel dit effect onder bepaalde groepen referenten heeft 
versterkt. Vooral het in deeltijd studeren lijkt door de hogere inkomenseis te zijn 
bemoeilijkt. 
Het gebruik van de Europa-route lijkt op meer dan incidentele schaal voor te 
komen in de netwerken van de geïnterviewde stellen. Hetzelfde geldt voor twee 
vormen van regelovertreding: inkomensfraude en (tijdelijke) illegale vestiging 
van de buitenlandse partner. Het is mogelijk dat de verhoging van de eisen de 
kans hierop heeft vergroot. 
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Een laatste onbedoeld gevolg betreft stress en gezondheidsklachten die een deel 
van de geïnterviewden naar eigen zeggen in verband met de gezinsvormings-
procedure ervaren heeft. 
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