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Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse
politie operationeel toezicht op vreemdelingen uitoefent. Het verslag geeft u
vanuit verschillende optieken een beeld van dit toezicht in de jaren van 1983 tot
en met 1988.

Dit onderzoek kon slechts tot stand komen dankzij de bereidwillige mede-
werking van velen. Zo past een woord van dank aan de burgemeesters en de
politie van Almelo, Amsterdam, Bergen op Zoom, Brummen, Ermelo, Gouda,
Groenlo, Leiderdorp, Lisse, Lochem, Sassenheim, Utrecht en Waddinxveen.
Evenzeer gaan woorden van dank uit naar de ondervraagden, die bereid zijn
geweest tijd vrij te maken om zich te laten interviewen over hun ervaringen met
het toezicht. Deze interviews zijn op zeer adequate wijze uitgevoerd door Bu-
reau Veldkamp. De leden van de begeleidingscommissie ben ik dank verschul-
digd voor de inspirerende wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de totstand-
koming van het onderzoek en het verslag daarover. Mw. mr. E.C.M. de
Steenhuijsen Piters verdient mijn dank voor de wijze waarop zij in de verschil-
lende gemeenten gegevens heeft verzameld. Mw. mr. N. Dijkhoff verdient hier'
een speciale vermelding. Zij heeft zich namelijk in alle fasen van het onderzoek
op onverbeterlijke wijze ingezet en de wijze waarop zij gegevensbestanden be-
heert, maakt haar onmisbaar voor een goed verloop van het onderzoek.
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Samenvatting

In de loop van het vergáderjaar 1983-1984 heeft mw. Van Es, namens de PSP
lid van de Tweede Kamer, een motie ingediend, waarin wordt gevraagd een
onderzoek te doen verrichten naar de rol die huidskleur en etnische kenmerken
spelen bij het operationeel toezicht op vreemdelingen. Deze motie is uiteindelijk
aangenomen. In zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de
Minister van Justitie laten weten dat hij bereid is deze motie uit te voeren in
het kader van een meer algemeen onderzoek naar de wijze waarop de politie
het toezicht op vreemdelingen uitoefent. De probleemstelling van dit meer alge-
mene onderzoek luidt als volgt:
- op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed in het

formele beleid?
- op welke wijze wordt het operationeel vreemdelingentoezicht uitgevoerd?
- welke factoren bieden een verklaring voor de eerste onderdelen van de pro-

bleemstelling?

Het onderzoek is uitgevoerd in zowel gemeenten met gemeentepolitie als ge-
meenten met Rijkspolitie. Allereerst is bij de selectie van de gemeenten de keu-
ze gevallen op Amsterdam. Voor een vergelijking van grote steden op dit punt
is bovendien Utrecht in de studie betrokken. Naast deze twee grote steden zijn
drie middelgrote gemeenten in het onderzoek opgenomen, nl. Almelo, Bergen
op Zoom en Gouda. Ten slotte zijn acht kleinere gemeenten opgenomen, te
weten Bruinmen, Ermelo, Groenlo, Lochem, Leiderdorp, Lisse, Sassenheim en
Waddinxveen. In deze gemeenten zijn naast beleidsnotities en interne richtlijnen
1285 dossiers betreffende vreemdelingentoezicht bestudeerd. Daarnaast zijn 265
politiemensen en 500 vreemdelingen geinterviewd. Bovendien zijn in Amster-
dam en Utrecht 243 interacties tussen de politie en het publiek geobserveerd.

Het onderzoek heeft enige min of meer duidelijke conclusies opgeleverd om-
trent de wijze waarop in Nederland het operationeel toezicht op vreemdelingen
is ingebed in beleid en op welke wijze het in diverse gemeenten wordt uitgeoe-
fend. Voor wat betreft de inbedding van het toezicht in het formele beleid, kan
worden vastgesteld dat de centrale overheid tendeert naar een restrictief toela-
tingsbeleid met daaraan gekoppeld een effectief toezicht op vreemdelingen. Zij
streeft een restrictief toelatingsbeleid en een effectief toezicht na ten einde haar
minderhedenbeleid gestalte te (kunnen) geven. Zij beroept zich hierbij op het
feit dat haar slechts beperkte middelen ten dienste staan. De lokale overheid of
juister geformuleerd de lokale politie geeft het vreemdelingentoezicht slechts
geringe prioriteit. Ook zij verwijst hierbij naar het belang van haar minderhe-
denbeleid, waarbij het belangrijkste argument is dat de politie een goede relatie
dient te onderhouden met de gemeenschap in het algemeen en met de minder-
heden in het bijzonder. Een dergelijke goede relatie zou zich volgens haar
slecht verdragen met herhaalde controles op legaal verblijf. Het is dan ook veel-
zeggend dat diverse korpsleidingen zeggen dat niet enkel uitgegaan mag worden
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van het redelijk vermoeden dat iemand vreemdeling is, maar dat er directe aan-
wijzingen moeten zijn dat iemand illegaal in Nederland verblijft of èn illegaal
èn crimineel is.

Voor wat betreft de wijze waarop het vreemdelingentoezicht wordt uitge-
voerd, kan worden vastgesteld dat dit toezicht vooral door surveillanten wordt
uitgevoerd. Als het vreemdelingentoezicht wordt uitgeoefend, dan is er in de
regel sprake van een niet op voorkennis gebaseerde actie, welke veelal een uit-
vloeisel is van een actie in het kader van de primaire politietaak. In het kort
komt het erop neer dat in zulke gevallen de surveillanten pas naar verblijfs-
papieren vragen als zij op grond van het Wetboek van Strafvordering de be-
voegdheid hebben een burger staande te houden en naar zijn naam te vragen.
Dit gebeurt vooral op straat, in en om winkels, stations of in het openbaar ver-
voer. Wordt operationeel vreemdelingentoezicht echter uitgeoefend door mede-
werkers van de vreemdelingendiensten, dan gaat het doorgaans om op voorken-
nis gebaseerde acties. De hier bedoelde voorkennis heeft dan betrekking op be-
lastende informatie omtrent illegaal verblijf. Het kan hierbij zo zijn dat de infor-
matie het illegale verblijf van een bepaalde vreemdeling betreft, maar het kan
ook zo zijn dat er informatie bestaat omtrent een bedrijf of iets dergelijks. De
hier bedoelde acties spelen zich in de regel in of om een woonhuis of bedrijf af;
het ligt immers voor de hand een vreemdeling op een bekend adres op te spo-
ren en niet af te wachten tot hij eens toevallig op straat wordt aangetroffen.

Indien er sprake is van een, op voorkennis gebaseerde, actie èn er zijn meer
mensen ter plekke aanwezig, dan worden nogal eens meer mensen tegelijkertijd
gecontroleerd. Is de actie niet op voorkennis gebaseerd, dan wordt veelal alleen
de betrokken vreemdeling gecontroleerd.

Er kan worden vastgesteld dat de politie over het algemeen slechts in twee
gevallen tot operationeel vreemdelingentoezicht overgaat. In het eerste geval
gaat zij tot zulk toezicht over als zij op grond van het Wetboek van Strafvorde-
ring over de bevoegdheid beschikt een burger staande te houden en deze naar
zijn naam te vragen. In het tweede geval beschikt de politie over informatie om-
trent illegaal verblijf. Al met al kan dan ook worden geconcludeerd dat de poli-
tie burgers niet zo maar staande houdt, maar alleen wanneer zij op grond van
het Wetboek van Strafvordering over bevoegdheden beschikt dan wel wanneer
zij belastende informatie betreffende illegaal verblijf heeft. Uit het feit dat het
overgrote deel van de vreemdelingen die zijn overgebracht naar een politiebu-
reau, illegaal blijkt te zijn, kan worden afgeleid dat de wijze waarop het toezicht
wordt uitgeoefend, in zekere zin doeltreffend is. Bovendien bevat het onder-
zoeksmateriaal geen aanwijzingen dat de politie grootschalige zoekacties ver-
richt. Integendeel, zij stelt zich terughoudend op.

Opvallend is dat er vooral van op voorkennis gebaseerde acties sprake blijkt
te zijn als het om vreemdelingen met de Turkse nationaliteit blijkt te gaan. Van
niet op voorkennis gebaseerde acties is vooral sprake als het om EG-onder-
danen gaat.

Zeer van belang is de vaststelling dat noch de leeftijd, noch de sekse, noch
het uiterlijk van de vreemdelingen een rol van betekenis blijken te spelen. Het-
zelfde geldt, overigens in iets mindere mate, voor de verblijfstatus, hetgeen
enigszins verbazend is. De nationaliteit van de vreemdelingen blijkt daarentegen
een zeer belangrijke rol te spelen bij het operationeel vreemdelingentoezicht.
Ook kan worden vastgesteld dat het niet regelmatig voorkomt dat gekleurde
Nederlanders het slachtoffer worden van operationeel vreemdelingentoezicht,
in die zin dat zij worden opgehouden of in vreemdelingenbewaring worden
gesteld.
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Wordt een ongedocumenteerde of illegale vreemdeling staande gehouden, dan
volgt meestal ophouding op het politiebureau. De reden voor deze ophouding
kan tweeledig zijn: de identiteit en/of de legaliteit moeten alsnog worden vast-
gesteld of de betrokken vreemdeling kan meteen worden uitgezet. Van de
vreemdelingen die worden opgehouden, wordt meer dan de helft vervolgens in
vreemdelingenbewaring gesteld. In de regel gebeurt dit, omdat de betrokken
vreemdeling geen verblijfstitel heeft. Omtrent deze bewaring kan nog worden
vastgesteld dat in de grote steden vaker vreemdelingen in vreemdelingenbewa-
ring worden gesteld dan in de middelgrote en kleine gemeenten. Voorts is op-
vallend dat Marokkanen vaker in vreemdelingenbewaring worden gesteld dan
alle andere vreemdelingen.

De duur van de vreemdelingenbewaring hangt vooral af van de nationaliteit
van de betrokken vreemdeling en van de vraag of een laissez-passer moet wor-
den verkregen. Dat de nationaliteit van de vreemdeling een rol speelt bij de
duur van de vreemdelingenbewaring, laat zich eenvoudig verklaren. In de regel
is het land waarheen de vreemdeling wordt uitgezet, hetzelfde als het land van
nationaliteit van de vreemdeling. Naarmate dit land dichter bij ligt of er vaker
op gevlogen wordt, kan eerder worden uitgezet. Dat met het aanvragen van een
laissez-passer tijd verloren kan gaan, is op zich al voor de hand liggend. Niet
voor de hand liggend is dat de nationaliteit ook hierbij weer een rol speelt.
Naar blijkt maakt het niet alleen uit of een dergelijk document moet worden
aangevraagd, het maakt ook uit aan welk land het moet worden gevraagd.

Indien een vreemdeling illegaal in Nederland is, volgt in de regel uitzetting.
Deze uitzetting kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest voorko-
mende is dat de vreemdeling op het vliegtuig naar het land van nationaliteit
wordt gezet. Komt de vreemdeling uit een van de naburige landen, dan wordt
deze of naar de grens gebracht of op de trein of op de boot gezet. Het opera-
tioneel vreemdelingentoezicht blijkt binnen de politiewereld weinig prioriteit te
genieten. Dit geldt voor zowel de korps(leiding)en als individuele politiemensen.
De politiemensen onderstrepen een eerdere conclusie dat dit toezicht vooral ge-
zien wordt als een uitvloeisel of nevenactiviteit naast de primaire taak. Zo zegt
een meerderheid van hen dat als een vreemdeling een misdrijf heeft gepleegd,
dit de meest aangewezen aanleiding is om tot vreemdelingentoezicht over te
gaan. Het uiterlijk achten zij niet erg aangewezen, zij het dat een donkere
huidskleur nog minder aangewezen geacht wordt dan een mediterraan uiterlijk.

Opvallend is dat tamelijk veel vreemdelingen - ongeveer de helft van hen -
niet weet dat zij, als zij buitenshuis zijn, hun verblijfspapieren bij zich moeten
hebben. Los van deze constatering blijkt bovendien dat het merendeel van de
vreemdelingen deze papieren in de regel niet bij zich heeft. Naar het zich laat
aanzien, worden zij in de praktijk ook zelden gevraagd hun papieren te tonen.
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1 Verantwoording van het onderzoek

In het vergaderjaar 1983-1984 heeft mw. Van Es, namens de PSP lid van de
Tweede Kamer, een motie ingediend. In deze motie wordt gevraagd een onder-
zoek te doen verrichten naar de rol die huidskleur en etnische kenmerken spe-
len bij het operationeel toezicht op vreemdelingen. Deze vraag kwam natuurlijk
niet uit de lucht vallen. Zo klaagden eerst vooral Surinaamse en later ook Turk-
se en Marokkaanse jongeren al enige tijd over hinderlijke controles door de po-
litie. Bovendien is aan het eind van de jaren zeventig in Nederland een discussie
op gang gekomen rond discriminatie in het algemeen en discriminatie door de
politie in het bijzonder. De motie Van Es is uiteindelijk aangenomen. In zijn
brief van 30 juli 1984 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Minis-
ter van Justitie laten weten dat hij bereid is deze motie uit te voeren in het
kader van een meer algemeen onderzoek naar de wijze waarop de politie het
toezicht op vreemdelingen uitoefent. Deze voorkeur voor een meer algemeen
onderzoek valt te verklaren vanuit het ontbreken van systematische kennis om-
trent onderhavige materie.

Het operationeel vreemdelingentoezicht is geworteld in de maatregelen van
vreemdelingentoezicht. Deze maatregelen zijn opgenomen in de vreemdelingen-
wetgeving, waaronder de Vreemdelingenwet, het Voorschrift Vreemdelingen,
het Vreemdelingenbesluit en ten slotte de Vreemdelingencirculaire. De bedoel-
de maatregelen komen er in de kern op neer dat vreemdelingen enkele ver-
plichtingen zijn opgelegd en de politie over bevoegdheden beschikt om te kun-
nen controleren of een vreemdeling legaal in Nederland verblijft en, indien
zulks niet het geval is, de betrokkene te kunnen verwijderen of uitzetten. De
verplichtingen komen in het kort neer op het volgende. Vreemdelingen zijn in
de regel verplicht zich bij binnenkomst in Nederland aan te melden bij het
hoofd van plaatselijke politie. Dit is in gemeenten met gemeentepolitie de
korpschef en in andere gemeenten de burgemeester. Voor deze aanmelding
geldt in het algemeen een termijn - de vrije termijn - van acht dagen. Staat een
vreemdeling echter genoteerd in een hotel- of campingregister, dan kan verdere
aanmelding achterwege blijven. Bij aanmelding bij het hoofd van plaatselijke
politie ontvangt de vreemdeling een aantekening in zijn of haar paspoort of een
aparte kaart. Deze aantekening of kaart vormen het bewijs van legaal verblijf.
De vreemdeling is vervolgens verplicht het paspoort en/of de kaart buitenshuis
immer bij zich te hebben.

De politie is bevoegd een vreemdeling te vragen naar papieren waaruit het
legaal verblijf blijkt. Deze bevoegdheid bestaat echter alleen, indien zij een re-
delijk vermoeden heeft dat de betrokkene vreemdeling is. Indien de politie een
vreemdeling aantreft, die niet de vereiste papieren bij zich heeft of van wie
terstond blijkt dat deze illegaal in Nederland is, heeft zij de bevoegdheid de be-
trokken vreemdeling over te brengen naar een plaats van verhoor. Dit is in de
regel een politiebureau. Aldaar kan de vreemdeling enige tijd worden opgehou-
den. De duur van deze ophouding is maximaal zes uur, de nachtelijke uren niet
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meegerekend. De ophouding kan twee maal worden verlengd met 24 uur. De
vreemdeling kan ook in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit vindt vooral
plaats in die gevallen waarin de illegale vreemdeling kan worden uitgezet, doch
niet binnen de periode van ophouding. De duur van de vreemdelingenbewaring
is in principe ook beperkt en wel tot een maand, tenzij uitzetting van de vreem-
deling is gelast. Gaat de bewaring langer dan een maand duren, dan is daar toe-
stemming van de rechter voor nodig. Inmiddels is de praktijk gegroeid dat de
vreemdelingenbewaring wordt opgeheven als nog geen zicht is op een mogelijk-
heid tot uitzetting en de bewaring al een half jaar duurt. Indien nodig voor het
verkrijgen van gegevens, maar ook als alternatief voor het overbrengen en op-
houden van een vreemdeling, kan diens paspoort worden ingenomen. Wanneer
een vreemdeling illegaal in Nederland is, kan de politie deze vreemdeling een
redelijke termijn gunnen om Nederland op eigen gelegenheid te verlaten. Zij
kan hem of haar echter ook uitzetten. Dit kan op verschillende wijzen geschie-
den. In de regel wordt de vreemdeling ten behoeve van de daadwerkelijke uit-
zetting overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Deze verricht de eigen-
lijke uitzetting.

De probleemstelling van deze algemene studie naar operationeel vreemdelin-
gentoezicht luidt als volgt:
- op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed in het

formele beleid?
- op welke wijze wordt het operationeel toezicht op vreemdelingen uitgevoerd?
- welke factoren bieden een verklaring voor de delen één en twee van de pro-

bleemstelling?

De probleemstelling is om diverse redenen niet eenvoudig te beantwoorden.
Een van die redenen is dat in Nederland niet zonder meer gesproken kan wor-
den van de politie. Er bestaan in dit land nu eenmaal verscheidene soorten
daarvan. De belangrijkste in dezen zijn het Korps Rijkspolitie en de gemeente-
politie. Het eerstgenoemde is werkzaam in alle gemeenten met minder dan
25.000 inwoners. De tweede is in alle andere gemeenten werkzaam, en boven-
dien in enkele gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Overigens zij
gesteld dat dit aantal van 25.000 in 1988 is opgetrokken tot 40.000. Het Korps
Rijkspolitie vormt een geheel en wordt beheerd door en staat onder gezag van
de Minister van Justitie. De gemeentepolitie daarentegen bestaat uit 148 min of
meer autonome plaatselijke korpsen. Zij functioneren, ondanks hun relatieve
autonomie, uiteraard in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Dit is soms
de Minister van Justitie, soms de Minister van Binnenlandse Zaken en soms de
burgemeester. Gezien het feit dat er verschillende soorten politie op onderhavig
terrein te onderscheiden en relevant zijn, dient een onderzoek als dit uiteraard
te worden uitgevoerd in gemeenten met zowel gemeente- als Rijkspolitie. En
aangezien de werkwijze van de politie mede afhangt van plaatselijke gegevenhe-
den, zoals bij voorbeeld de omvang van de gemeente, de omvang en samenstel-
ling van de vreemdelingenpopulatie, de omvang en structuur van de plaatselijke
politie en de visie van de korpsleiding en/of de korpsbeheerder, ligt het ook
voor de hand het onderzoek niet te beperken tot slechts twee gemeenten. Bo-
vendien dienen in de te onderzoeken gemeenten voldoende vreemdelingen te
wonen om een goede representatie voor de vreemdelingenpopulatie van Neder-
land te vormen. Allereerst is bij de selectie van gemeenten natuurlijk de keus
op Amsterdam gevallen. Deze stad is niet alleen de grootste en internationaal
meest bekende stad van Nederland, waardoor zij specifieke vreemdelingen aan-
trekt, zij heeft ook de grootste en daarmee de meest geschakeerde vreemdelin-
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genpopulatie van dit land en zet bovendien per jaar de meeste vreemdelingen
uit. Om een vergelijking tussen grote steden mogelijk te maken is naast Amster-
dam gekozen voor Utrecht. Naast de twee grote steden zijn drie middelgrote
gemeenten in het onderzoek betrokken. Alle drie zijn ongeveer even groot en
hebben ongeveer even veel vreemdelingen binnen hun gemeentegrenzen wonen.
Ter wille van de geografische spreiding is gekozen voor een gemeente in het
westen, een in het oosten en een in het zuiden van het land. Deze gemeenten
zijn Gouda, Almelo en Bergen op Zoom. Ten slotte zijn nog acht gemeenten
met Rijkspolitie opgenomen. Deze acht gemeenten liggen verspreid in twee dis-
tricten van deze politie en wel de districten Apeldoorn en 's-Gravenhage. Bij de
selectie van deze districten en de gemeenten daarbinnen is vooral gekeken naar
de omvang van de vreemdelingenpopulatie aldaar en uiteraard ook naar de geo-
grafische spreiding. De aldus gekozen gemeenten zijn: Brummen, Ermelo,
Groenlo, Lochem, Leiderdorp, Lisse, Sassenheim en Waddinxveen.

Er zijn diverse onderzoekmethoden te onderscheiden. De uiteindelijke keuze
voor een onderzoekmethode wordt idealiter bepaald door de aard van de te ver-
zamelen gegevens. Zo kan iemands mening of gevoelen het meest adequaat via
een interview worden achterhaald, terwijl bij voorbeeld de frequentie waarmee
een bepaalde overtreding wordt gepleegd, het meest doeltreffend via analyses
van bestanden of dossiers kan worden bepaald. In dit onderzoek worden zeer
verschillende soorten gegevens verzameld: frequenties, meningen, ervaringen en
feitelijk verloop van interacties. Er is in dit onderzoek dan ook gekozen voor
een combinatie van methoden. Deze zijn dossieranalyse, interviews met politie-
mensen en vreemdelingen en participerende observatie. Het operationeel
vreemdelingentoezicht wordt dus vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd;
dossieranalyse geeft een feitelijk beeld van toezicht dat heeft geleid tot over-
brenging naar een politiebureau; de interviews tonen de meningen en ervarin-
gen van zowel politiemensen als vreemdelingen; de observaties laten zien hoe
het toezicht in de dagelijkse praktijk gestalte krijgt. Daarnaast zijn beleidsplan-
nen, nota's, circulaires en dergelijke omtrent het vreemdelingentoezicht bestu-
deerd. In totaal zijn 1285 dossiers bestudeerd, zijn 265 politiemensen en 500
vreemdelingen geïnterviewd en zijn 243 interacties tussen de politie en het pu-
bliek uitgebreid geobserveerd.

In de dertien gemeenten zijn, zoals reeds is aangegeven, dossiers nagetrokken
en bestudeerd. De wijze waarop deze dossiers zijn verkregen, verschilt per ge-
meente. Om te beginnen valt hier op te merken dat is uitgegaan van een of an-
dere vorm van registratie van vreemdelingen die met vreemdelingentoezicht in
aanraking zijn gekomen in de jaren 1983, 1984 of 1985. Deze wijze van benade-
ren leidt ertoe dat zo alleen die gevallen nagetrokken worden, waarin iets niet
in orde was en de vreemdeling is overgebracht naar het politiebureau. Terloop-
se controles waarbij alles in orde bleek te zijn, worden in het algemeen niet op-
genomen in politieregistraties. Daarin komen in de regel alleen die zaken te-
recht die nader onderzoek of enige actie vergen. Afhankelijk van plaatselijke
gewoonten kunnen bedoelde registraties ook namen bevatten van vreemdelingen
die op eigen initiatief en gelegenheid naar het politiebureau zijn gekomen en
zichzelf, om welke reden dan ook, bij de vreemdelingendienst hebben gemeld,
alwaar bleek dat zij niet (langer) legaal in Nederland verbleven. In deze geval-
len is geen sprake van operationeel maar van administratief toezicht. Derhalve
zijn zij buiten beschouwing gebleven. Kortom, de dossieranalyse omvat gevallen
van operationeel toezicht in de jaren 1983 tot en met 1985 waarin iets niet in
orde bleek en de betrokken vreemdeling naar het politiebureau is overgebracht.
Er valt nog een derde beperking te maken. In de middelgrote en kleine
gemeenten zijn alle relevante dossiers in de analyse opgenomen. Zulks zou in
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Utrecht en zeker in Amsterdam ondoenlijk zijn geweest. Er is dan ook besloten
in deze gemeenten steekproeven te trekken uit de registraties. Een en ander
heeft in totaal 1285 gevallen van operationeel toezicht opgeleverd, waarvan 17
uit Almelo, 556 uit Amsterdam, 25 uit het district Apeldoorn, 48 uit Bergen op
Zoom, 46 uit Gouda, 52 uit het district 's-Gravenhage en 541 uit Utrecht. Al
deze gevallen zijn, zoals gezegd, nagetrokken aan de hand van de bijbehorende
dossiers. Indien nodig, zijn daarnaast dag- en nachtrapporten, strafdossiers en
dergelijke geraadpleegd om nog ontbrekende informatie te verzamelen. De
dossiers zijn bestudeerd aan de hand van een speciaal ontworpen formulier. Dit
formulier bevat vragen op het gebied van:
- de betrokken vreemdeling, te weten leeftijd, sekse, nationaliteit, uiterlijk, type

grensoverschrijdingsdocument, duur van het verblijf in Nederland, de ver-
blijfstatus, inkomensbron en woon-/leefsituatie;

- de controle zelf, te weten de betrokken politiedienst, de aard van de controle,
de plaats ervan, de aard van de samenwerking met andere diensten, de mo-
tieven voor de controle, het gedrag van de vreemdeling èn de politie, het tijd-
stip van de controle, het aantal vreemdelingen dat is gecontroleerd;

- de verdere afhandeling, te weten de reden voor ophouding, de duur daarvan,
de reden voor het al dan niet in bewaring stellen, de duur daarvan, de inscha-
keling van een advocaat, tolk, hulpverleningsinstantie en/of een consulaire
vertegenwoordiging, de reden voor het al dan niet uitzetten, de wijze van uit-
zetten, het beroep op de rechter en nog wat randvragen.

Met het oog op de zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en validiteit van de verza-
melde gegevens zijn vrijwel alle dossiers door twee verschillende codeurs bestu-
deerd. Het is gebleken dat dit vooral van belang is in de grote gemeenten, waar
de gevallen nogal eens complex bleken te zijn en de dossiers dik en niet altijd
even goed geordend waren. Het uiterlijk van de vreemdelingen is bepaald aan
de hand van de in de dossiers opgenomen pas- of politiefoto's. Overigens zij
hierbij vermeld dat lang niet alle dossiers zulke foto's bevatten. Bij de bepaling
van het uiterlijk is het steeds vereist geweest dat twee codeurs het met elkaar
eens waren over het uiterlijk. Indien geen overeenstemming kon worden be-
reikt, werd het uiterlijk - of onderdelen daarvan - niet bepaald. Dit gebeurde
ook als slechts een slechte zwart-witfoto voorhanden was of een fotokopie van
een foto.

In de zomer van 1987 zijn in de dertien gemeenten politiemensen onder-
vraagd over hun mening over het operationeel vreemdelingentoezicht en over
hun ervaringen ermee. Ten behoeve van het interviewen zijn aselecte steekproe-
ven getrokken uit de lijsten met dienstnummers van alle executieve politiemen-
sen. Deze werkwijze leidt ertoe dat politiemensen in alle rangen en van alle
politiediensten een gelijke kans hebben in de steekproef terecht te komen. Zij
leidt er eveneens toe dat alleen politiemensen in de steekproef terecht kunnen
komen, daar burgerambtenaren geen dienstnummer hebben. In totaal zijn 440
politiemensen benaderd, en wel 180 in Amsterdam, 90 in Utrecht, 30 in zowel
Almelo, Bergen op Zoom als Gouda en 10 in alle kleine gemeenten. De res-
pons is voldoende tot goed te noemen zij is namelijk gemiddeld 70%. Amster-
dam wijkt hiervan af met een respons van maar 50%, terwijl de respons binnen
enkele groepen van de Rijkspolitie op 100% ligt. Over de aard en samenstelling
van de non-respons valt hier helaas zo goed als niets op te merken. Ter be-
scherming van de privacy van politiemensen kon slechts worden beschikt over
lijsten met dienstnummers van politiemensen. Na de steekproeftrekking is de
onderscheiden personeelsadministraties medegedeeld welke `dienstnummers'
een vragenlijst zouden moeten ontvangen. De politiemensen is gevraagd bij in-
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vulling van de vragenlijst hun dienstnummer in te vullen, zodat zou kunnen wor-
den nagegaan van wie wel en van wie niet een ingevulde vragenlijst werd ont-
vangen. Helaas hebben lang niet alle politiemensen hun nummer ingevuld, zo-
dat de administratieve controle slechts zeer ten dele mogelijk bleek te zijn. Het
betekent tevens dat de beschrijving van de non-respons niet mogelijk is.

Dit onderzoek is voortgekomen uit de vraag of huidskleur en etnische ken-
merken een rol spelen bij het operationeel vreemdelingentoezicht. Het ligt dan
voor de hand niet alleen vreemdelingen naar hun ervaringen op dit terrein te
vragen, doch ook Nederlanders die op grond van hun huidskleur of etnische
kenmerken voor vreemdeling zouden kunnen worden aangezien. Er is dan ook
besloten de steekproef ten behoeve van de interviews met vreemdelingen niet
te trekken uit de vreemdelingenbestanden van de diverse vreemdelingendiens-
ten, maar uit de bevolkingsbestanden van de onderscheiden gemeenten. Deze
steekproeven zijn aselect getrokken en wel op de geboorteplaats van de betrok-
kene. Deze geboorteplaats behoorde buiten Nederland te liggen. Deze werkwij-
ze heeft ertoe geleid dat in de steekproef een aantal mensen terecht is gekomen
die weliswaar buiten Nederland zijn geboren, maar de Nederlandse nationaliteit
hebben en er zeer `Nederlands' uitzien. Aan de andere kant zijn er mensen uit-
gesloten die in Nederland geboren zijn, maar niet de Nederlandse nationaliteit
hebben en derhalve vreemdeling zijn. Dit is echter de prijs geweest voor het op=
nemen van mensen die op grond van hun uiterlijk geconfronteerd kunnen wor-
den met vreemdelingentoezicht. Er is gestreefd naar een gerealiseerde steek-
proef van 500 vreemdelingen, als volgt verdeeld over de gemeenten: 300 in Am-
sterdam, 100 in Utrecht, 20 in zowel Almelo, Bergen op Zoom als Gouda en 5
in alle kleine gemeenten. Met het oog op de uitval zijn in plaats van 500 zo'n
1500 namen uit de bevolkingsbestanden getrokken, waaruit door ons weer een
steekproef van 500 namen is getrokken. Bij uitval diende vergelijkbare vervan-
ging te worden gezocht in de overige namen. De in eerste instantie getrokken
steekproef is als volgt verdeeld naar land van geboorte: Suriname 22%, Marok-
ko 21%, Turkije 18%, Indonesië 7%, Antillen 5%, Italië en Groot-Brittannië ie-
der 3%, Joegoslavië, Bondsrepubliek Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten
van Amerika ieder 2%, Portugal, Algerije en België ieder 1% en alle overige
landen te zamen nog eens 10%. De verdeling naar geboorteland van de uitein-
delijk gerealiseerde steekproef ziet er als volgt uit: 23% in Suriname, 18% in
Marokko, 27% in Turkije, 6% in Indonesië, 4% op de Antillen, 3% in Italië,
2% in Groot-Brittannië, 1% in Joegoslavië, 2% in de Bondsrepubliek Duitsland,
2% in Spanje, 1% in Portugal, 1% in Algerije, 1% in België en nog eens 9% in
een van de overige landen. De gerealiseerde steekproef komt dus goeddeels
overeen met de getrokken steekproef, met uitzondering van het feit dat er spra-
ke is van een forse oververtegenwoordiging van de mensen die in Turkije zijn
geboren en een geringe ondervertegenwoordiging van mensen die in Marokko
geboren zijn.

Het interviewen van de vreemdelingen is na ampel beraad uitbesteed aan een
bureau met ruime ervaring op het terrein van onderzoek onder leden van min-
derheidsgroeperingen en dat beschikt over zo'n 350 meertalige interviewers, ver-
spreid over Nederland. In overleg met medewerkers van dit bureau is de con-
ceptvragenlijst in een definitieve vorm gegoten. Deze vragenlijst is als volgt
opgebouwd. In de eerste vragenset worden achtergrondgegevens van de respon-
dent verzameld. In de tweede vragenset wordt de taalvaardigheid van de respon-
dent nagegaan. In de derde set zijn vragen opgenomen waarin wordt nagegaan
in hoeverre de respondent op de hoogte is met het feit dat vreemdelingen ver-
plicht zijn hun verblijfspapieren bij zich te hebben. Vervolgens wordt in de vier-
de set de mening van de respondent over de politie gepolst. In de daaropvolgen-
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de set wordt nagegaan of de respondent ervaring heeft met operationeel vreem-
delingentoezicht. Ten slotte worden enige slotvragen gesteld waarin de mening
van de respondent over het toezicht wordt gepeild. Aan de interviewers is ge-
vraagd na afloop van het interview enige vragen omtrent het uiterlijk van de
geïnterviewde te beantwoorden. Ten behoeve van een goed verloop van de in-
terviews met mensen die de Nederlandse taal nauwelijks of niet machtig zijn, is
de vragenlijst vertaald in acht talen, nl. Turks, Marokkaans, Frans, Duits, En-
gels, Spaans, Italiaans en Joegoslavisch. Alle respondenten ontvingen vooraf-
gaand aan het interview een introductiebrief van het onderzoeksbureau. In deze
brief werd in het kort iets verteld over het onderzoek. Uiteraard is ook deze
introductiebrief in acht talen vertaald.

Voor het voeren van de 500 gesprekken zijn 1110 adressen bezocht. Dit
brengt het responspercentage op 45. Bij verdiscontering van de oneigenlijke
non-respons ('respondent verhuisd' of `niet bestaand adres') daalt de non-res-
pons over het geheel genomen naar 40%. Dat de gemeenten op dit punt van
elkaar verschillen, zal niet verbazen. De respons is het hoogste in het district
Apeldoorn en bereikt daar 92% van de aldaar benaderde mensen. In Amster-
dam bedraagt zij slechts 56%. Utrecht zit er iets boven met 60% en de andere
gemeenten schommelen om de 70%. De totale non-respons is als volgt samen-
gesteld: in 4% van de gevallen bestaat het adres niet, in 21% van de gevallen is
de respondent verhuisd, in 5% van de gevallen bleek de respondent onbereik-
baar te zijn, in 1% van de gevallen bleek de respondent ziek te zijn, in 14% van
de gevallen bleek de respondent drie maal niet thuis te zijn en in 10% van de
gevallen heeft de respondent geweigerd mee te doen.

In de laatste fase van de dataverzameling zijn observaties verricht. Aangezien
zowel de dossieranalyse als het interviewen van politiemensen en vreemdelingen
in de dertien betrokken gemeenten heeft plaatsgevonden, zou het voor de hand
liggen ook in dertien gemeenten te observeren. Dit is ook steeds de bedoeling
geweest, doch na afronding van de eerdere delen van dit onderzoek is daarvan
afgezien. Hiervoor kunnen de volgende redenen worden aangevoerd. Zowel uit
de dossierstudie als uit de interviews met politiemensen en vreemdelingen is
naar voren gekomen dat operationeel vreemdelingentoezicht geen dagelijks ver-
schijnsel is. Zo heeft de dossierstudie bij voorbeeld laten zien dat in Almelo
over een periode van drie jaar 17 maal zulk toezicht is uitgevoerd, terwijl ook
het aantal ondervraagde vreemdelingen dat ooit te maken kreeg met operatio-
neel vreemdelingentoezicht, zeer gering is. Een en ander betekent dat het ob-
serveren in alle gemeenten een forse tijdsinvestering zou vergen om een enkel
geval van toezicht te kunnen observeren. De observaties zijn dan ook beperkt
tot de gemeenten Amsterdam en Utrecht. Ook valt uit de dossieranalyse en de
interviews af te leiden dat er geen sprake is van specifieke plaatsen, zoals bij
voorbeeld stations of koffiehuizen, waar de politie min of meer regelmatig
vreemdelingentoezicht zou uitoefenen. Observaties in een vorm waarbij obser-
veerders zich lange tijd ophouden op dit soort plaatsen om de gang van zaken
aldaar te observeren, is derhalve niet de meest aangewezen manier. Bovendien
is uit eerdere onderdelen van het onderzoek naar voren gekomen dat opspo-
ringsacties in het kader van de Vreemdelingenwet in veel, zo niet het merendeel
van de gevallen gekoppeld zijn aan allerlei acties, waarbij de politie haar be-
voegdheden ontleent aan het Wetboek van Strafvordering. Ten slotte kan op
grond van de eerder verkregen onderzoeksresultaten worden vastgesteld dat als
de politie - anders dan de vreemdelingendiensten - iets doet aan het operatio-
neel vreemdelingentoezicht, dit geschiedt door de surveillancedienst. Op grond
van bovenstaande onderzoeksresultaten is besloten de observaties niet alleen te
beperken tot de gemeenten Amsterdam en Utrecht, maar ook tot de surveillan-
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cediensten in die gemeenten. Om de kans iets te observeren te optimaliseren is
besloten dat de observeerders met de surveillanten mee de straat op zouden
gaan. Ten einde een zo betrouwbaar en valide mogelijk beeld van de werkelijk-
heid te krijgen, is er hierbij vanuit gegaan dat de dagelijkse werkzaamheden van
één Amsterdamse en één Utrechtse ploeg zoveel mogelijk zouden worden ge-
volgd. Hiertoe hebben de observeerders (gedeelten van) dezelfde roosters ge-
draaid als-de betrokken surveillanten. Dat gekozen is voor het observeren bij
slechts twee ploegen, heeft te maken met het feit dat het voor een normale
gang van zaken belangrijk is dat de politiemensen gewend raken aan de aanwe-
zigheid van een derde. Door slechts in twee ploegen mee te draaien, zal de
gewenning eerder optreden dan wanneer steeds weer andere politiemensen wor-
den gevolgd.

Bij de observaties is gebruik gemaakt van een observatieschema. Dit schema
sluit voor een belangrijk deel aan bij het codeformulier dat gehanteerd is bij de
dossieranalyse. Aan de hand van het observatieschema zijn gegevens vastgelegd
omtrent het aantal aanwezige politiemensen, de aard van de surveillance, de
aanwezigheid van medewerkers van andere overheidsdiensten of hulpverlenende
instanties, de plaats waar de interactie tussen de politie en de burger(s) plaats-
vond, het tijdstip en de duur van de interactie. Voorts zijn gegevens genoteerd
omtrent de sekse, de leeftijd, het uiterlijk en de gesproken taal van de burgers.
Van de interactie zelf zijn gegevens vastgelegd omtrent de aanleiding, de voor-
gaande gebeurtenis, het feitelijke verloop, het gedrag van beide partijen en de
afloop ervan.

Om een goed beeld te krijgen van de plaats van de toezichthoudende taak in
het kader van de vreemdelingenwetgeving tussen alle andere politietaken, zijn
tijdens de observaties alle interacties tussen de politie en burgers vastgelegd,
ongeacht of de betrokken burger als vreemdeling oogde en los van de vraag of
daadwerkelijk vreemdelingentoezicht werd uitgeoefend. Per slot van rekening
is het ook interessant te weten wanneer géén toezicht wordt uitgeoefend. Uiter-
aard is alleen een observatieschema ingevuld, indien er sprake was van interac-
tie tussen politiemensen en burgers. Indien niemand werd aangetroffen of aan-
gesproken, werd geen schema ingevuld. Evenmin werd een schema ingevuld,
indien de interactie niet meer om het lijf had dan bij voorbeeld een losse op-
merking dat het ter plekke verboden is te fietsen of auto te rijden dan wel een
zijdelingse opmerking dat de aangesprokene bij gebrek aan een brandende lamp
verder moet lopen. Dit soort zaken is wel apart bijgehouden, zodat een beeld
kan worden gegeven van het verloop van een doorsnee dienst. In beide gemeen-
ten is gekozen voor het observeren in de binnenstad. Hier is namelijk in de
regel een groter werkaanbod voor de politie dan in de stille buitenwijken. In
totaal zijn 48 diensten van ieder acht uren meegedraaid. Dat komt neer op zo'n
370 uren in totaal. Niet van al deze uren is verslag gemaakt. Zo gaan er uren
verloren door dienstsport, vergaderingen of kon de observeerder bij voorbeeld
door wisseling van de assistentiesurveillancekoppels een uur niet mee de straat
op. Zodoende is van maar 265 uren een verslag gemaakt: dit is 72% van de
meegedraaide diensten. Tijdens deze 265 uren werden in totaal 825 gebeurtenis-
sen genoteerd. Maar, zoals al gezegd, niet van alle gebeurtenissen is een schema
ingevuld. Dit gebeurde alleen, indien er van interactie sprake was. Zo blijven er
van de 825 gebeurtenissen 243 over. Bij deze gebeurtenissen zijn 293 burgers
betrokken geweest. Van al deze gebeurtenissen en mensen zijn zoveel mogelijk
gegevens genoteerd.
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2 Beleid en toezicht

Zoals reeds eerder is gesteld, wortelen de maatregelen van toezicht in de
Vreemdelingenwet van 1965. Zij worden in de bijbehorende Memorie van Toe-
lichting echter slechts summier gemotiveerd. Dit doet vermoeden dat er in die
tijd consensus werd voorondersteld op het terrein van nut en rechtvaardigheid
van het toezicht. In de toelichting bij artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit,
betreffende het toezicht op vreemdelingen, staat in aanvulling op de Memorie
van Toelichting te lezen dat het toezicht op vreemdelingen er allereerst op ge-
richt is vreemdelingen die clandestien in Nederland verblijven, snel te kunnen
opsporen, maar ook op gedragingen van legaal hier verblijvende vreemdelingen
zou regelmatig toezicht moeten worden uitgeoefend. Ten einde een vreemdelin-
genbeleid te kunnen voeren, zou het noodzakelijk zijn te beschikken over be-
trouwbare gegevens omtrent het aantal hier verblijvende vreemdelingen, de
plaatsen waar zij zich bevinden, de omstandigheden waaronder zij leven, hun
gedragingen en hun middelen van bestaan. Bovendien wordt vastgesteld dat,
naarmate de grensbewaking vermindert, het binnenlands toezicht meer intensief
zou moeten worden uitgeoefend. Wel zou er hierbij voor gewaakt moeten wor-
den de vreemdeling meer verplichtingen op te leggen dan voor toezicht nodig
is. Voor wat betreft de identiteitscontrole zelf, wordt bij artikel 64 van het
Vreemdelingenbesluit nog opgemerkt dat nadere aanwijzingen zullen worden
gegeven, opdat niet nodeloos gegevens worden gevraagd van houders van ver-
gunningen tot verblijf en vestiging of toegelaten vluchtelingen die zich aanstonds
als zodanig kunnen legitimeren. Dit laat overigens onverlet dat ook zij zich
moeten kunnen legitimeren. Wat derhalve met deze aanwijzingen kan zijn be-
oogd, is niet duidelijk. De bevoegdheid om vreemdelingen meldingsplicht op te
leggen wordt gemotiveerd met de stelling dat in veel gevallen bewaring van de
vreemdeling niet noodzakelijk is, doch dat wel degelijk een meer intensief toe-
zicht vereist is om te voorkomen dat de betrokken vreemdeling zich geheel aan
toezicht zal onttrekken. Indien géën speciaal toezicht nodig is - bij voorbeeld
in geval de betrokken vreemdeling vanwege zijn gezondheidstoestand niet kan
worden verwijderd - kan echter ontheffing van de meldingsplicht plaatsvinden.
Ten einde een duidelijk onderscheid te maken tussen in verzekering gestelde
verdachten en in bewaring gestelde vreemdelingen, hebben laatstgenoemden
recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor en heeft de advocaat ook
vrije toegang tot de vreemdeling. De vreemdeling moet hierover worden inge-
licht. Bovendien wordt gesteld dat het regime tijdens de inbewaringstelling an-
ders dient te zijn dan tijdens de inverzekeringstelling en worden naaste familie
en de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van
de verlenging van de vrijheidsbeneming.

Nadat hierboven de meer principiële aspecten van het toezicht op vreemde-
lingen zijn weergegeven, is het hier op zijn plaats na te gaan welke concrete
aanwijzingen omtrent het verrichten van dit toezicht worden gegeven in de
Vreemdelingencirculaire, de handleiding voor de executieve politiemensen. In
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de Vreemdelingencirculaire wordt vastgesteld dat regelmatige controles - die
niet het karakter van grote zoekacties dienen te hebben - vooral op die plaat-
sen waar veel vreemdelingen plegen te vertoeven, zoals koffiehuizen, de omge-
ving van stations, havenkwartieren en ook bedrijven waar veel buitenlandse
werknemers arbeid verrichten, noodzakelijk zijn. Bij deze controles behoort er
een nauwe samenwerking te bestaan tussen de ambtenaren van de Loontechni-
sche Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
toezichthoudende politie-ambtenaren. Daarnaast zou moeten worden samenge-
werkt met andere overheidsinstanties, zoals gemeentelijke bevolkingsadministra-
ties, gewestelijk arbeidsbureaus en de gemeentelijke huisvestingsinstanties. Vol-
gens de tekst van de Vreemdelingencirculaire is het toezicht op vreemdelingen
niet alleen opgedragen aan ambtenaren van de vreemdelingendienst, maar aan
alle politie-ambtenaren. Voor wat betreft deze laatsten wordt ervan uitgegaan
dat zij het vreemdelingentoezicht uitvoeren tijdens de uitoefening van hun pri-
maire taak.

Uit deze tekst omtrent de uitoefening van het toezicht vallen twee lessen te
leren. In de eerste plaats is men ook hier kort van stof als het gaat om de wijze
waarop het toezicht moet worden uitgevoerd. Eigenlijk wordt alleen medege-
deeld dat het een taak voor de gehele politie is en dat zij geen grootschalige
zoekacties mag opzetten. Een tweede les betreft de prioriteitsstelling van het
toezicht. Dit wordt kennelijk niet gezien als een prioriteit genietende politietaak.

Dat in de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelin-
gencirculaire zo kort is ingegaan op het hoe en waarom van het operationeel
toezicht op vreemdelingen, heeft er niet toe geleid dat dit toezicht ook anders-
zins onbesproken is gebleven. De Tweede Kamer en de Minister van Justitie
hebben er meer dan eens bij stilgestaan. Zo werd in 1980 de Stuurgroep Orga-
nisatie en Werkwijze Vreemdelingendiensten - later bekend als de Stuurgroep
Boertien - door de verantwoordelijke minister ingesteld. Deze stuurgroep had
een tweeledige taak. In de eerste plaats moest zij voorstellen doen om de doel-
matigheid van de organisatie en taakuitoefening van de betrokken diensten te
verhogen. In de tweede plaats moest zij nagaan of er termen aanwezig zouden
zijn om de administratieve en executieve taken van elkaar te scheiden. In het
kader van haar werkzaamheden heeft de Stuurgroep zich gebogen over de uit-
voering van het toezicht, zij het dat zij zich hierbij beperkt heeft tot de vraag
wat voor activiteiten en formulieren er aan zo'n toezicht te pas komen. Een van
de conclusies van de Stuurgroep is dat er een scheiding aangebracht zou moeten
worden tussen de beslissing over de toelating enerzijds en de uitvoering van het
toezicht op vreemdelingen anderzijds. Dit laatste wordt door de Stuurgroep uit-
drukkelijk als een politietaak gezien. In een scheiding tussen administratieve en
executieve taken ziet de Stuurgroep geen heil. Daarvoor lopen deze taken te
veel in elkaar over. De Stuurgroep ondersteunt hiermee het standpunt van de
Staatssecretaris van Justitie. Bovendien is de Stuurgroep van mening dat een
politiecel niet de meest geëigende plaats is voor vreemdelingenbewaring en
voorts dat het beleid en de voorschriften te complex en ondoorzichtig zijn. Wel-
licht ten overvloede zij hier vermeld dat het voorstel tot herziening van de
Vreemdelingenwet deels een gevolg is van de bevindingen van de Stuurgroep
Boertien.

In 1984-1985 is in de Tweede Kamer uitgebreid ingegaan op het hoe en
waarom van de vreemdelingenbewaring. Dit naar aanleiding van vragen hierover
uit de Kamer. In haar notitie over dit onderwerp zet de staatssecretaris uiteen
dat de vreemdelingenbewaring een integraal bestanddeel uitmaakt van de
vreemdelingenwetgeving en van de toepassing van het restrictieve toelatingsbe-
leid. Dat beleid zou erop gericht zijn de toelating van daartoe in aanmerking
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komende vreemdelingen te waarborgen. Daar staat tegenover dat vreemdelin-
gen die niet in aanmerking komen voor toelating, doch hier wel verblijven, zo
snel mogelijk het land moeten verlaten. Vertrekken zij niet zelf, dan worden zij
uitgezet. Trachten zij zich te onttrekken aan uitzetting, dan zullen zij in bewa-
ring gesteld moeten worden, ten einde uitzetting mogelijk te maken. Hierbij zal
ernaar gestreefd moeten worden de periode van bewaring zo kort mogelijk te
houden. Bovendien moet terughoudend worden omgesprongen met de maatre-
gel. Dit geldt met name als het gaat om jeugdige vreemdelingen. Op basis van
enkele interne onderzoekjes ter zake stelt de staatssecretaris vast dat de gemid-
delde duur van de bewaring enkele dagen bedraagt. Op basis van ander onder-
zoek wordt geconcludeerd dat bij uitzondering jeugdigen onder de 16 jaar in
bewaring worden gesteld. De reacties uit de Tweede Kamer hierop zijn ge-
mengd. In enkele ervan werd gevraagd de restrictieve condities voor vreemde-
lingenbewaring in de wet op te nemen. In andere reacties werd vastgehouden
aan het standpunt dat vreemdelingen en criminelen niet in dezelfde ambiance
dienden te worden ondergebracht. In weer andere werd verzocht pogingen te
ondernemen de bewaring van zo kort mogelijke duur te laten zijn. Principiële
bezwaren tegen vreemdelingenbewaring blijken in de Tweede Kamer niet te be-
staan.

Tijdens de behandeling van de Notitie Herziening Vreemdelingenwetgeving
in de Tweede Kamer werd uitgebreid stilgestaan bij de splitsing van toelating
en toezicht en meer nog bij de wijze waarop dit toezicht gestalte zou gaan krij-
gen. Dat toen alom werd gesproken van pasjeswet, is in dit opzicht sprekend.
De eerste partij die tijdens de behandeling aan het woord kwam, was het CDA.
Deze partij toonde zich ongelukkig met het voorstel om de toelating en toezicht
te concentreren bij de politie. Hierbij werd erop gewezen dat juist de situatie in
de grootere gemeenten, waar beide reeds door dezelfde ambtenaren worden
geregeld, voorwerp van veel kritiek is geweest. Deze partij pleit dan ook voor
splitsing, echter wel met de aantekening dat de politie ten behoeve van het
toezicht, betrokken blijft bij de toelating. Van de zijde van de PvdA werd opge-
merkt dat Nederland voor sommige overheidsdiensten legitimatieplicht kent en
dat dit ook juist is. Daarbij zou er volgens deze partij dan wel van uitgegaan
moeten worden dat de legitimatieplicht voor een ieder hetzelfde is. De aanpak
van de staatssecretaris zou echter, naar het vermoeden van de PvdA, leiden tot
een andere behandeling van vreemdelingen. Bovendien wordt opgemerkt dat
steeds meer ambtenaren toezicht zouden gaan houden, zonder dat dit tot hun
eigenlijk taak behoort. Ook de VVD wees erop dat er, in de lijn van de Stuur-
groep Boertien, een scheiding zou moeten worden aangebracht tussen de toela-
ting en het toezicht. Voor wat betreft dit laatste werd door deze partij opge-
merkt dat dit tot het normale basispakket van de politie behoort. Om te voorko-
men dat illegale vreemdelingen gebruik maken van overheidsvoorzieningen, gaat
de VVD ervan uit dat er sprake moet zijn van gegevensuitwisseling tussen de
vreemdelingendiensten en andere overheidsinstellingen. D66 huldigt eveneens
het standpunt dat er een scheiding moet plaatsvinden tussen toelating en toe-
zicht. Bovendien wijst deze partij het toezicht door ambtenaren van allerlei
overheidsdiensten af. De PPR was zeer fel gekant tegen de voorstellen van de
staatssecretaris. Zo werd gesuggereerd dat gepoogd wordt het illegalenvraagstuk
over de ruggen van legale buitenlanders op te lossen. Een en ander zou, volgens
deze partij, leiden tot institutioneel racisme. De PSP liet zich in soortgelijke
bewoordingen uit en wees er bovendien op dat, alhoewel volstrekt onbekend is
hoeveel illegalen er in Nederland zijn, hun veronderstelde aanwezigheid toch
steeds als argument gebruikt wordt. Terzijde zij hier opgemerkt dat voorafgaand
aan de behandeling van de notitie een lijst met vragen is opgesteld. Deze lijst
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bevat in totaal 34 vragen, waarvan er twee betrekking hebben op de vreemdelin-
genbewaring en niet één op het toezicht in het algemeen. Voorts hebben de be-
raadslagingen 15 moties opgeleverd. Hiervan heeft er één betrekking op de wij-
ze waarop de controle op de legaliteit van het verblijf dient te geschieden. De
tweede motie heeft betrekking op de inrichting van regionale civiele bureaus.
De derde motie betreft het opdragen van de decentrale uitvoering van het toela-
tingsbeleid aan andere dan politie-instanties.

Zoals reeds vermeld, ligt er inmiddels een Voorstel van Wet, ter herziening
van de Vreemdelingenwetgeving. In dit voorstel wordt het toezicht op vreemde-
lingen behandeld in hoofdstuk 3, de artikelen 44 t/m 70. De inhoud van deze
artikelen verschilt niet substantieel,van de huidige artikelen. In de Memorie van
Toelichting wordt hierbij opgemerkt dat, evenals nu gebruikelijk is, bij het uit-
oefenen van het vreemdelingentoezicht gebruik zal worden gemaakt van ambte-
naren van verschillende overheidsdiensten: de Rijkspolitie, de gemeentepolitie,
de Koninklijke Marechaussee en de dienst der Invoerrechten en Accijnzen. De-
ze laatste dienst zal zich overigens uitsluitend met de grensbewaking bezighou-
den en niet met binnenlands vreemdelingentoezicht. De Minister van Justitie is
verantwoordelijk voor het toezicht. Ten einde aan deze verantwoordelijkheid
gestalte te geven zal deze minister aanwijzingen geven, waaraan de ambtenaren
gebonden zijn. Dit verschilt van de huidige wetgeving, waarin slechts sprake is
van beleidsregels. Een ander verschil tussen het Voorstel en de huidige wetge-
ving is, dat de bevoegdheid om de bewegingsvrijheid van een vreemdeling te be-
perken zal komen te vervallen. De overige bepalingen inzake de algemene ver-
plichtingen en bevoegdheden in verband met het toezicht zijn dezelfde gebleven.
In de Memorie van Toelichting wordt het handhaven èn het wettelijk regelen
van de verplichtingen en bevoegdheden gerechtvaardigd met het argument dat
beide zeer fundamenteel zijn. Voorts wordt opgemerkt dat de (kritische) vragen
omtrent de al bestaande identificatieplicht voor vreemdelingen, veeleer betrek-
king hebben op de wijze waarop de bevoegdheden worden gebruikt, dan op de
plichten en de bevoegdheden zelf. Ten slotte wordt gesteld dat de toezicht hou-
dende ambtenaren slechts personen van wie zij redelijkerwijze kunnen vermoe-
den dat zij vreemdeling zijn, naar papieren mogen vragen. Hierbij zou dan on-
nodige overlast vermeden moeten worden.

Over het nut van het toezicht wordt opgemerkt dat een effectief toezicht
noodzakelijk is voor het voeren van een restrictief toelatingsbeleid. Voorts
wordt erop gewezen dat het openstellen van grenzen binnen de EG verplichtin-
gen schept jegens omringende landen. Opvallend is dat in de Memorie van Toe-
lichting wederom wordt vastgesteld dat toezicht houdende ambtenaren slechts
personen mogen controleren, indien zij over een redelijk vermoeden beschik-
ken met een vreemdeling van doen te hebben, zonder aan te geven wat de basis
van zo'n vermoeden zou kunnen zijn. Toch bestaan er kennelijk wel enige idee-
en over. Zo stelt de Minister van Justitie dat het redelijk vermoeden ten hoog-
ste aanvullend mag steunen op etnische kenmerken als spraak en huidskleur.

In 1988 is het operationeel toezicht op vreemdelingen volop in de belangstel-
ling gekomen van zowel politieke bewindslieden als ambtenaren ten departe-
mente. Deze belangstelling kan als volgt worden verklaard. Nederland heeft de
laatste jaren te maken met een niet onaanzienlijke stroom asielzoekers, welke
nauwelijks beheersbaar lijkt. Het aantal asielzoekers dat in Nederland een lega-
le verblijfstatus krijgt, blijft verre achter bij het aantal ingediende verzoeken en
blijkt ook relatief steeds geringer te worden. Het vermoeden bestaat nu dat een
deel der afgewezen asielzoekers na afwijzing niet het land verlaat, noch daaruit
verwijderd wordt. Het daarop volgende illegale verblijf en ook de vrees dat dit
verblijf op kosten van de Nederlandse Staat plaatsvindt, heeft er in 1988 toe
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geleid dat de Directie Vreemdelingenzaken een hogere prioriteit heeft gegeven
aan het verwijderen van illegale vreemdelingen. Bovendien wordt er, op instiga-
tie van de Regering en om wille van algemene bezuinigingen, gestudeerd op
mogelijkheden om te voorkomen dat illegale vreemdelingen gebruik kunnen
maken van sociale voorzieningen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een verscher-
ping en vooral een verbreding van het vreemdelingentoezicht.

Naast het hierboven weergegeven formele centrale beleid rond de uitvoering
van het toezicht is er uiteraard ook sprake van plaatselijk formeel beleid. Het
gaat hierbij uiteraard om het beleid zoals dat door het korps is geformuleerd en
niet om de taakuitoefening van de individuele politieman of -vrouw.

Het plaatselijk beleid
De motie Van Es - de aanleiding tot dit onderzoek - werd ingediend in 1984.
In datzelfde jaar ontstond ook bij enkele grote korpsen meer belangstelling voor
de wijze waarop het vreemdelingentoezicht zou moeten worden uitgevoerd. Het
eerste grote korps dat met een eigen beleidsplan dienaangaande kwam, was dat
van Utrecht in 1984. In dit plan wordt gesteld dat het aantal illegalen wordt
geschat op 3 à 5% van het totale aantal vreemdelingen in Utrecht en voorts dat
de aanwezigheid van deze illegalen geen grote problemen geeft. Binnen het
korps wordt aan de opsporing van deze illegalen derhalve geen grote prioriteit
gehecht. Het aantal medewerkers dat is belast met opsporing, onderzoek en
maatregelen ter verwijdering, is dan ook vastgesteld op acht. Alle andere poli-
tiemensen mogen slechts opsporingsactiviteiten verrichten op uitdrukkelijk ver-
zoek van de vreemdelingendienst. Het geuniformeerde personeel van de surveil-
lancedienst - in Utrecht algemene politiedienst - dient als onderdeel van haar
algemene politietaak toezicht te houden op vreemdelingen. Daarbij moet zij er-
van uitgaan dat uiterlijke kenmerken onvoldoende basis vormen voor een rede-
lijk vermoeden. Gedrag, omstandigheden of informatie zouden daarnaast ook
een rol moeten spelen. Mocht bij staandehouding blijken dat de betrokken
vreemdeling geen papieren bij zich heeft, doch waarschijnlijk wel legaal is, dan
kan hem, net als bij een rijbewijs, meldingsplicht worden opgelegd. In het geval
dat de vreemdeling waarschijnlijk niet legaal is, kan deze naar het politiebureau
worden overgebracht. Daar dient dan de politie actief onderzoek te verrichten
en niet de vreemdeling nodeloos lang op te houden. Controles waarbij meer
vreemdelingen zijn betrokken, mogen alleen worden uitgevoerd, indien de chef
van de vreemdelingendienst er kennis van draagt. Bij dergelijke controles is het
alleen toegestaan alle betrokken vreemdelingen over te brengen naar het poli-
tiebureau, indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van verscheide-
ne illegalen. Ten slotte zij vermeld dat in het algemeen geen proces-verbaal zal
worden opgemaakt, indien de vreemdeling geen papieren bij zich heeft. Zo op
het oog een zeer terughoudend beleid rond toezicht. Opsporingsacties zijn voor-
behouden aan de vreemdelingendienst en de overige politiemensen controleren
slechts als onderdeel van hun algemene politietaak. De vreemdelingen mag het
daarbij niet onnodig moeilijk of vervelend worden gemaakt.

Na Utrecht, maar toch ook nog in 1984, is Rotterdam gekomen met een
beleidsnota omtrent het vreemdelingentoezicht. Ook in deze nota wordt erop
gewezen dat het aantal illegalen in Rotterdam te gering is - en bovendien nog
dalende - om frequent toezicht te rechtvaardigen. Daarnaast wordt gesignaleerd
dat de ervaring heeft geleerd dat het toezicht weinig effect heeft gehad, als het
gaat om het bestrijden van illegaal verblijf. Bovendien wordt erop gewezen dat
door het toezicht vaak legale vreemdelingen getroffen worden. Dit woordge-
bruik is overigens zeer saillant en duidt erop dat de Rotterdamse korpsleiding
ervan uitgaat dat legale vreemdelingen niet gecontroleerd (zouden) moeten
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worden. Binnen het Rotterdamse korps liggen de taken op het terrein van het
operationeel toezicht primair bij de vreemdelingendienst. Deze taken dienen
door de medewerkers van deze dienst `als een goed huisvader' te worden ver-
richt. Over het toezicht uitoefenen door politiemensen van de geuniformeerde
of surveillancedienst wordt in deze nota opgemerkt dat politiemensen bij het
aantreffen van een vreemdeling uit dienen te gaan van legaal verblijf van deze
vreemdeling. Alleen als gedrag, omstandigheden of informatie duiden op illegaal
verblijf, mag de betrokken vreemdeling worden gecontroleerd. Bij deze controle
gelden dan dezelfde richtlijnen als in Utrecht, d.w.z. meldingsplicht indien de
vreemdeling geen papieren bij zich heeft, géén proces-verbaal en indien nodig
zo snel mogelijk een onderzoek instellen door de vreemdelingendienst. Indien
andere diensten - bij voorbeeld de recherche - met illegale vreemdelingen van
doen hebben, dan dienen deze vreemdelingen door deze diensten na afhande-
ling van hun eigen zaken zo snel mogelijk te worden overgedragen aan de
vreemdelingendienst. Er kan dus gesteld worden dat ook in Rotterdam sprake
is van terughoudendheid als het gaat om vreemdelingentoezicht. In een latere
brief van de korpschef wordt hieromtrent opgemerkt dat een terughoudende
wijze van toezicht uitoefenen past binnen het algemene beleidsplan van de Rot-
terdamse politie. Dit plan is er namelijk op gericht de relatie tussen de politie
en minderheden te verbeteren en discriminatie te bestrijden.

Het beleid van het Amsterdamse korps is, evenals dat van Utrecht en Rotter-
dam, terughoudend. Hierbij baseert de korpsleiding zich goeddeels op dezelfde
overwegingen en geeft zij overeenkomstige richtlijnen. Zo tracht men ook in
Amsterdam te komen tot een verbetering van de relatie tussen de politie en
minderheden c.q. vreemdelingen. Bovendien wordt opgemerkt dat veelvuldige
controles het vertrouwen in de politie zouden kunnen schaden. Ook in Amster-
dam mag bij de controles géén onderscheid gemaakt worden op uiterlijk alléén:
er moeten feiten en omstandigheden zijn die wijzen op illegaal verblijf, alvorens
men een vreemdeling mag controleren. Bovendien mag een vreemdeling niet
onnodig worden lastig gevallen en zal in voorkomende gevallen ook géén pro-
ces-verbaal worden opgemaakt. Maar voor wat de Amsterdamse situatie betreft,
komen er nog enige overwegingen bij. Deze hebben vooral betrekking op het
gebrek aan capaciteit - in de zin van menskracht en celruimte - om het totale
aantal illegalen beheersbaar te houden. Van deze doelstelling is de Amsterdam-
se korpsleiding dan ook afgestapt. De voornaamste taak ligt volgens haar vooral
op het terrein van het opsporen en verwijderen van criminele illegale vreemde-
lingen. Het is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling dat medewerkers van an-
dere diensten dan de vreemdelingendienst gewone illegalen overdragen aan de
vreemdelingendienst. Indien een politie-ambtenaar een illegale vreemdeling
heeft aangetroffen, dient hij deze een afmeldkaart te overhandigen. Daarmee
maakt hij de vreemdeling duidelijk dat hij het land dient te verlaten. In 1987
heeft de korpsleiding het personeel bovendien onder de aandacht gebracht dat,
bij de controle van horeca-inrichtingen, aanwezige buitenlanders niet mogen
worden gecontroleerd op legaal verblijf.

Ook de korpsleiding van Eindhoven staat op het standpunt dat het toezicht
op vreemdelingen geringe prioriteit dient te genieten. Zij sluit zich aan bij de
korpsleidingen van Utrecht en Rotterdam voor wat betreft de constatering dat
het aantal illegalen gering is. Bovendien verwijst zij daarbij naar alle overige
taken van de politie. Ook de richtlijnen welke in Eindhoven gegeven worden,
zijn gelijk aan die van de hier reeds beschreven korpsen.

Ten slotte kan hier het beleid op het gebied van het vreemdelingentoezicht
in het Haagse korps niet onvermeld blijven. In twee opzichten wijkt dit af van
dat van de andere grote korpsen. In de eerste plaats is het beleid aangaande het
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.operationeel toezicht jaren later geformaliseerd dan in de eerder genoemde
korpsen. In de tweede plaats wijkt het beleid inhoudelijk af van dat van de
andere korpsen. Zo gaat men in Den Haag nog steeds uit van het redelijk ver-
moeden met een vreemdeling van doen te hebben. Bovendien wordt niet gerept
over het opleggen van een meldingsplicht noch over het achterwege blijven van
een proces-verbaal. Expliciet wordt vastgesteld `dat het geen betoog behoeft dat
men het redelijke vermoeden in belangrijke mate krijgt door het uiterlijk van
betrokkene. Vreemdelingen, bij voorbeeld afkomstig uit lidstaten van de EG,
zullen daarom nauwelijks of niet in dit kader worden gecontroleerd. Ten einde
ieder vermoeden van discriminatie door de politie te vermijden, dient de be-
voegdheid tot staandehouding met terughoudendheid te worden gehanteerd'.

De gemeenten Almelo, Bergen op Zoom en Gouda hebben geen van drieën
een beleidsplan of formeel neergelegde richtlijnen op het terrein van vreemde-
lingen. Wel wordt in de jaarverslagen van de politie in Almelo de opmerking
aangetroffen dat het operationeel toezicht slechts een zeer bescheiden plaats
heeft binnen de taken van de vreemdelingendienst. In het beleidsplan van het
korps in Bergen op Zoom valt slechts te lezen dat de controle op het gebied
van de vreemdelingen een regelmatig karakter dient te hebben en ervoor ge-
waakt dient te worden dat deze niet ontaardt in een heksenjacht. Van Gouda
valt op te merken dat er niets omtrent beleid op papier staat, maar uit gesprek-
ken met de korpschef en het hoofd van de vreemdelingendienst is gebleken dat
het toezicht aldaar nauwelijks of niet wordt uitgeoefend en men zelfs vreesde
dat onderhavig onderzoek zou leiden tot het uitoefenen van toezicht op vreem-
delingen.

Binnen de districten Apeldoorn en 's-Gravenhage bestaan evenmin beleids-
plannen noch formele richtlijnen. Wel wordt er binnen het eerste district gepleit
voor een meer regelmatig en ook planmatig executief vreemdelingentoezicht.
Hieronder wordt echter ook verstaan: hulpverlening, het verbeteren van het
inzicht in de vreemdelingenpopulatie en het signaleren van gevoelens van discri-
minatie. Binnen het district 's-Gravenhage is men zo mogelijk nog korter. In
een map gesorteerd materiaal op het gebied van het vreemdelingenrecht en
informatie omtrent bijzondere groepen werden twee overwegingen omtrent het
toezicht aangetroffen. De ene heeft betrekking op de Wet Arbeid Buitenlandse
Werknemers - het verrichten van arbeid door een illegale vreemdeling is in
strijd met de WABW - en de andere heeft betrekking op het overheidsstand-
punt dat illegale immigratie moet worden tegengegaan. Uit een en ander valt
wel op te maken dat het vreemdelingentoezicht binnen de kleinere gemeenten
geen centrale plaats in het werk inneemt, noch als problematiek wordt ervaren.

Uiteraard is aan de geïnterviewde politiemensen ook gevraagd of er binnen
hun korps of district richtlijnen en/of gewoonten op het terrein van vreemdelin-
gentoezicht bestaan. Ter herinnering, in totaal werden in de dertien gemeenten
265 executieve politiemensen ondervraagd. Van deze politiemensen meent iets
meer dan 40% dat er binnen hun korps of district sprake is van richtlijnen en/
of gewoonten omtrent het toezicht op vreemdelingen. Zo'n 25% denkt dat er
geen richtlijnen en/of gewoonten bestaan en ten slotte weet 30% niet of er wel
of geen richtlijnen en/of gewoonten bestaan. Bij nadere bestudering blijkt dat
er significante verschillen bestaan tussen de twee grote gemeenten enerzijds en
de kleinere gemeenten anderzijds. Zo zeggen politiemensen uit Amsterdam en
Utrecht beduidend vaker dan anderen dat er binnen hun korps richtlijnen en/of
gewoonten omtrent het toezicht bestaan. Opvallend is dat Utrechtse politiemen-
sen ook beduidend vaker dan anderen zeggen niet te weten of er richtlijnen en/
of gewoonten bestaan. Utrecht is dus weliswaar het eerste korps in Nederland
dat een beleid op dit punt formuleerde, doch is er kennelijk intern minder dui-
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delijk over dan andere korpsen, want meer politiemensen dan elders weten niet
of er richtlijnen zijn. Daar staat tegenover dat ook meer politiemensen dan el-
ders wel van het bestaan van richtlijnen op de hoogte zijn.

Op de vraag naar het bestaan van richtlijnen en/of gewoonten volgt logi-
scherwijze de vraag naar de inhoud ervan. Een greep uit de antwoorden geeft
een indicatie van de inhoud van de richtlijnen: `er mogen geen onnodige c.q.
willekeurige controles plaatsvinden, alleen bij een redelijk vermoeden van ille-
gaal verblijf; `we mogen niet zonder aanleiding controleren, alleen bij bij voor-
beeld een geconstateerde overtreding'; `het mag geen heksenjacht zijn'; `niet
alleen op grond van uiterlijk of spraak mogen controleren op legaal verblijf`; `er
mag alleen gecontroleerd worden als de illegaliteit ervan afstraalt'; `het liefst na
een gepleegd misdrijf; `er mag geen actief opsporingsbeleid t.a.v. illegalen wor-
den gevoerd'; `er moet menselijk worden opgetreden'; 'er moet zorgvuldig wor-
den omgegaan met familie-omstandigheden'; `er mogen's nachts geen vreemde-
lingenpensions worden betreden'; `we mogen niet uit eigener beweging in pan-
den op controle', enz. Naast deze meer algemene antwoorden zijn er ook ant-
woorden gegeven waarin geduid wordt op het feit dat het toezicht vooral een
taak is voor de vreemdelingendiensten: `de vreemdelingendienst heeft de regis-
tratie en de controle'; `het toezicht is specifiek opgedragen aan de vreemdelin-
gendienst'; `opsporingsactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op uitdrukkelijk
verzoek van de vreemdelingendienst'. In weer andere antwoorden wordt weerge-
geven welke de richtlijnen zijn, indien een vreemdeling zonder papieren wordt
aangetroffen: `geen papieren betekent niet automatisch aanhouden, overbrengen
en insluiten'; `er moet altijd worden doorverwezen naar de vreemdelingen-
dienst'; `indien de vreemdeling geen papieren heeft en er geen celruimte is, dan
wordt de vreemdeling weggestuurd'; `indien er geen plaatsgebrek is, dan moet
de vreemdeling worden doorgestuurd naar de vreemdelingendienst': `indien de
vreemdeling geen papieren heeft en hij ook geen misdrijf heeft gepleegd, dan
moet hij worden weggestuurd met een afmeldkaart'. In totaal werden bijna 70
verschillende antwoorden betreffende richtlijnen geregistreerd. Een aantal daar-
van is meer dan eens genoemd, het overgrote deel echter slechts een enkele
maal. Dit deel is dus minder interessant dan dat deel van de richtlijnen dat va-
ker werd genoemd. Richtlijnen die door meer dan één politie-ambtenaar zijn
genoemd, zijn de volgende:

1. Het aanhouden, insluiten en overdragen van illegalen aan de vreemdelin-
gendienst geschiedt alleen als de illegaal tevens een misdrijf heeft gepleegd
of gesignaleerd staat inzake de Vreemdelingenwet (negen maal genoemd).

2. Er mag niet zonder aanleiding worden gecontroleerd, maar alleen naar aan-
leiding van bv. een geconstateerde overtreding (zes maal genoemd).

3. Als een vreemdeling geen identiteitspapieren bij zich heeft, dan betekent
dat niet automatisch dat hij moet worden aangehouden, overgebracht en
overgedragen aan de vreemdelingendienst (zes maal genoemd).

4. Er mogen geen razzia's plaatsvinden tegen eventueel samengeschoolde bui-
tenlanders (vijf maal genoemd).

5. Er wordt geen actief opsporingsbeleid ten aanzien van illegalen gevoerd
(vier maal genoemd).

6. Indien de vreemdeling wel papieren heeft, maar zich nog niet heeft aan-
gemeld, dan worden de papieren ingenomen en krijgt de vreemdeling mel-
dingsplicht (vier maal genoemd).

7. Er mag niet onnodig of willekeurig worden gecontroleerd, alleen indien een
redelijk vermoeden van illegaal verblijf bestaat (drie maal genoemd).

8. Er mag niet alleen op uiterlijk of spraak worden afgegaan (drie maal ge-
noemd).
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9. Het toezicht op vreemdelingen is specifiek opgedragen aan de vreemdelin-
gendienst (drie maal genoemd).

10. De gegevens over al dan niet illegale vreemdelingen worden overgedragen
aan de vreemdelingendienst (drie maal genoemd).

Om nu na te gaan in hoeverre de hier weergegeven richtlijnen aansluiten bij de
beleidslijnen van de diverse korpsen, wordt hier allereerst nog even in herinne-
ring geroepen wat deze beleidsplannen behelzen. In de eerste plaats heeft het
toezicht binnen de diverse plannen geen of slechts een lage prioriteit. Bovendien
wordt ervan uitgegaan dat het toezicht primair de taak van de vreemdelingen-
diensten is. Daarnaast hanteren de diverse korpsleidingen niet zozeer het rede-
lijk vermoeden van vreemdeling als grondslag voor controle, maar meer het
redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Gedrag, omstandigheden, feiten of
informatie zouden dan moeten duiden op illegaal verblijf. Indien de vreemdeling
geen papieren bij zich heeft, betekent dat niet automatisch dat een proces-ver-
baal moet worden opgemaakt en/of de vreemdeling naar het politiebureau
moet worden overgebracht. Indien dit wel gebeurt, dient de behandelende poli-
tieman of -vrouw de zaak zo snel mogelijk actief te onderzoeken. Bekijken we
nu de richtlijnen zoals door de ondervraagde politiemensen genoemd, dan blijkt
dat slechts in één antwoord wordt aangegeven dat een terughoudend beleid
gevoerd wordt. In verschillende bewoordingen wordt acht maal gezegd dat de
vreemdelingendienst primair de taak heeft toezicht te houden. Dat controle
slechts dient plaats te vinden op grond van vermoeden van illegaal verblijf,
wordt door zes politiemensen genoemd. Richtlijnen betreffende het procedurele
vervolg van een controle worden door drie politiemensen genoemd.

Nemen we in acht dat noch in de kleinere korpsen van gemeentepolitie, noch
binnen de districten beleidsplannen bestaan en binnen het Amsterdamse en het
Utrechtse korps gezamenlijk 134 politiemensen werden ondervraagd, dan is de
conclusie gerechtvaardigd dat het lokale beleid rond operationeel vreemdelin-
gentoezicht nauwelijks of niet gekend wordt.

Op de vraag of er binnen het korps of district naast of in plaats van richtlij-
nen gewoonten zijn omtrent het vreemdelingentoezicht, zijn zo'n 50 verschillen-
de antwoorden gekomen. Ook wat deze gewoonten betreft, volgt hier eerst weer
een greep uit de antwoorden: 'we doen er niets meer aan'; `we zoeken niet':
`slechts één of twee personen binnen de groep zijn ermee belast, de rest be-
moeit er zich niet mee'; `onbekende buitenlanders worden gecontroleerd'; `in
het bollenseizoen vinden controles bij bollenbedrijven plaats'; `er is geregeld
toezicht op de automarkt, in koffiehuizen e.d.'; `we nemen en passant de contro-
le mee'; `we werken persoonsgericht met speciale aandacht voor hulpverlening',
enz. Ook voor de gewoonten geldt natuurlijk dat enkele meer dan eens ge-
noemd zijn en andere niet. Er zijn overigens slechts drie gewoonten die meer
dan eens worden genoemd. Deze zijn:
1. De controle vindt plaats naar aanleiding van een geconstateerde overtreding.
2. Andere dan vreemdelingendiensten houden zich niet bezig met het toezicht.
3. De inschrijving van vreemdelingen vindt plaats op het politiebureau.
Dit laatste is uiteraard géén gewoonte zoals hier bedoeld doch een wettelijk
voorgeschreven werkwijze. Toch lijkt het goed dit antwoord hier weer te geven.
Het doet namelijk vermoeden dat de feitelijk kennis over het vreemdelingen-
recht onder politiemensen niet al te groot is.

Gegeven het feit dat de hier weergegeven aantallen zo klein zijn, is een ver-
dere uitsplitsing naar gemeenten niet zinvol.

Vervolgens is de politiemensen de vraag voorgelegd of er binnen hun eigen
afdeling, ploeg of sectie sprake was van richtlijnen en/of gewoonten op het
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gebied van het vreemdelingentoezicht. Uit de beantwoording van deze vraag valt
af te leiden dat zulks overwegend niet het geval is. Slechts 15% van de onder-
vraagden geeft aan dat er richtlijnen en/of gewoonten zijn, zo'n 66% geeft aan
dat zij binnen hun afdeling, ploeg of sectie geen richtlijnen en/of gewoonten
hebben en 19% weet het niet. Vergelijken we de gemeenten op dit punt met el-
kaar, dan valt ook hier weer op dat zij significant van elkaar afwijken. Zo
bestaan er binnen het Utrechtse korps beduidend vaker dan elders ook binnen
afdelingen richtlijnen en/of gewoonten. De kleinere gemeenten met gemeente-
politie wijken af in die zin dat zij veel vaker dan elders géén richtlijnen en/of
gewoonten binnen de afdelingen creëren. Ook wat betreft deze richtlijnen en
gewoonten is natuurlijk vooral de inhoud ervan interessant. Wel, deze komen
overeen met die op het korpsniveau. De meest genoemde richtlijn - overigens
slechts drie maal genoemd - heeft betrekking op het feit dat niet zonder aanlei-
ding mag worden gecontroleerd. De tweede - twee maal genoemd - houdt in
dat er geen actief opsporingsbeleid gevoerd wordt. Uitsplitsing naar gemeenten
heeft hier natuurlijk geen zin. Voor wat betreft de gewoonten valt op te merken
dat er slechts één gewoonte twee maal genoemd wordt. Het betreft hier de
gewoonte om bij de vreemdelingendienst te controleren of een vreemdeling
legaal in Nederland verblijft.

Overzien we dit hoofdstuk, dan lijkt er sprake te zijn van enige ontwikkeling op
het terrein van het formele beleid omtrent vreemdelingen als ook de plaats van
het toezicht binnen dit beleid. Zo heeft het toezicht op centraal niveau meer
aandacht gekregen. Op dit centraal niveau wordt allengs meer prioriteit toege-
kend aan operationeel vreemdelingentoezicht. Een veel gehanteerd argument
hierbij is dat een adequaat minderhedenbeleid een restrictief toelatingsbeleid
noodzakelijk maakt. Dit restrictieve toelatingsbeleid zou nodig zijn, omdat de
regering slechts beperkte middelen ten dienste staan om een adequaat minder-
hedenbeleid te voeren. Vervolgens wordt dan geconstateerd dat een restrictief
toelatingsbeleid niet zonder operationeel vreemdelingentoezicht kan. Heel op-
merkelijk is dat sinds enige jaren ook plaatselijk beleid rond de uitvoering van
operationeel vreemdelingentoezicht wordt ontwikkeld. Deze beleidsontwikkelin-
gen vinden in de regel plaats in het kader van lokaal minderhedenbeleid. Dit
minderhedenbeleid is echter niet zozeer gericht op restrictie vanwege beperkte
middelen, maar meer op een behoedzaam omgaan met leden van minderheids-
groeperingen binnen de gemeenschap. Voor zover er formele beleidslijnen zijn,
komt daarin deze behoedzaamheid tot uitdrukking. Zo richt men zich niet zo-
zeer op vreemdelingen in het algemeen, maar veeleer op illegalen, en in Am-
sterdam zelfs alleen op criminele illegalen. Een en ander leidt ertoe dat het
centrale beleid en het lokale beleid niet altijd congruent zijn. Een andere con-
clusie is dat het operationeel vreemdelingentoezicht niet gezien wordt als een
primaire taak van de politie, maar meer als een taak voor vreemdelingendiens-
ten. Tot slot kan vermeld worden dat voor zover het richtlijnen betreft, die het
gehele korps betreffen, deze richtlijnen zich niet in een grote bekendheid
mogen verheugen.
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3 Toezicht in de praktijk

3.1 Inleidende opmerkingen

In dit hoofdstuk zal worden getracht het tweede deel van de probleemstelling
te beantwoorden. Om op dit punt een zo afgerond mogelijk beeld te geven, zal
eerst worden beschreven welke politiediensten of politiemensen zich vooral - of
meer dan hun collega's - met het bedoelde toezicht bezighouden. Daarna zal
worden nagegaan welke de aard is van de acties in het kader van of uitmondend
in operationeel vreemdelingentoezicht. Daarbij is vooral van belang de vraag of
deze het karakter dragen van acties, waarbij op systematische wijze illegale
vreemdelingen - of meer algemeen verdachten - worden opgespoord, of dat het
bij deze acties vooral gaat om zogenaamde nevenactiviteiten, gekoppeld aan een
meer primaire politietaak. Vervolgens worden de omstandigheden waaronder
toezicht plaatsvindt, aan de orde gesteld. Te denken valt hierbij aan de plaats
waar het toezicht wordt uitgevoerd, het tijdstip waarop dit plaatsvindt en ten
slotte of tijdens dit toezicht één of juist meer mensen aanwezig zijn. Voorts
wordt ruim aandacht geschonken aan de vreemdelingen die met operationeel
vreemdelingentoezicht te maken hebben gehad. Er zal worden nagegaan welke
vreemdelingen meer kans lopen om te worden gecontroleerd op de legaliteit
van hun verblijf dan andere vreemdelingen. Hierbij wordt vooral gekeken naar
de verdeling van de gecontroleerde vreemdelingen naar nationaliteit, leeftijd,
sekse, uiterlijk en verblijfstatus. Daarna zal worden ingegaan op de (combinatie
van) criteria welke ertoe leiden dat de politie overgaat tot het uitoefenen van
operationeel vreemdelingentoezicht. Aansluitend hierop zal de vraag aan de
orde komen in hoeverre politiemensen ervaring hebben met de uitvoering van
operationeel vreemdelingentoezicht en wat hun mening erover is. Eveneens zal
een beschrijving worden gegeven van de ervaringen en meningen van vreem-
delingen en die Nederlanders die ooit als zodanig zouden kunnen worden aan-
gezien. Ter completering van het beeld zal een beschrijving worden gegeven van
de verdere afhandeling van zaken op het politiebureau. Daarbij zal worden in-
gegaan op de wijze waarop, indien nodig, de identiteit en legaliteit van de be-
trokken vreemdeling alsnog worden vastgesteld, de duur van de ophouding, de
duur en de plaats van de vreemdelingenbewaring en de mogelijke inschakeling
van advocaten, tolken en/of consulaire vertegenwoordigers.

In dit hoofdstuk zal steeds worden getracht de analyse zo breed mogelijk op
te zetten, in die zin dat zoveel mogelijk onderdelen van het onderzoek erbij zul-
len worden betrokken én de gegevens eveneens met elkaar worden vergeleken.
Daar waar een of meer onderdelen onvoldoende informatie bieden, zal de ana-
lyse steeds gebaseerd zijn op de dossierstudie, tenzij anders vermeld wordt. De
tabellen waarnaar verwezen wordt, zijn opgenomen in een apart tabellenboek.
Dit is opvraagbaar bij het WODC.
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3.2 De politie

De gemeentepolitie bestaat - enkele uitzonderingen daar gelaten - uit diverse
diensten of afdelingen. Deze diensten of afdelingen verrichten min of meer spe-
ciale taken. De meest bekende van deze politiediensten - en in ieder geval de
meest herkenbare - is de surveillancedienst, ook wel de uniformdienst of alge-
mene politiedienst genaamd. De voornaamste taak van surveillanten is het sur-
veilleren, het toezicht houden op straat. Aldaar houden surveillanten zich met
uiteenlopende zaken bezig: verkeer, openbare orde, hulpverlening en (kleine)
criminaliteit. Een andere bekende, doch niet zo herkenbare, politiedienst is de
recherche. Deze dienst houdt zich vooral bezig met het bestrijden, opsporen en
oplossen van misdrijven. In tegenstelling tot de surveillanten werken recher-
cheurs niet in de eerste plaats op straat. In de praktijk is deze tegenstelling
overigens minder groot dan men op het eerste oog zou denken. Afhankelijk van
onder meer de omvang van het korps en de visie van de korpsleiding bestaan
er binnen diverse korpsen ook aparte diensten als bijzondere wetten, narcotica
en jeugd- en/of zedenpolitie. Naast deze diensten kent de gemeentepolitie ook
de vreemdelingendienst. Deze dienst houdt zich bezig met zowel het administra-
tieve als het operationeel toezicht op vreemdelingen. De omvang van deze dien-
sten hangt vooral af van de omvang van de vreemdelingenpopulatie binnen de
gemeente. In het algemeen wordt de richtlijn aangehouden dat er voor iedere
1000 geregistreerde vreemdelingen één medewerker bij de vreemdelingendienst
werkzaam is. Deze medewerkers kunnen zowel tot het executieve politieperso-
neel als tot het burgerpersoneel behoren.

Bij de Rijkspolitie kent men een afwijkende structuur. Dit korps is verdeeld
in 17 districten. Deze districten bestaan uit één districtsbureau - enigszins ver-
gelijkbaar met een hoofdbureau van politie - en voorts uit diverse landgroepen
en posten. Het aantal groepen en posten is afhankelijk van het aantal gemeen-
ten, woonkernen en ook van de omvang van deze gemeenten en woonkernen
binnen het district. Op het niveau van het districtsbureau kent men bij de Rijks-
politie in grote lijnen vergelijkbare specialistische politiediensten als recherche
en jeugd- en/of zedenpolitie. Een vreemdelingendienst, vergelijkbaar met die bij
de gemeentepolitie, kent men (nog) niet. Wel kent men sinds enige jaren secties
vreemdelingenzaken. Deze secties houden zich, in tegenstelling tot de vreemde-
lingendiensten van de gemeentepolitie, slechts bezig met het operationeel toe-
zicht op vreemdelingen en niet met het administratieve toezicht op hen. Dit
laatste berust in de districten van de Rijkspolitie namelijk meestal nog bij de
gemeentesecretarieën. Op het niveau van de groepen zijn in voorkomende ge-
vallen één of meer politiemensen aangewezen die zaken betreffende vreemde-
lingen dienen af te handelen.

33 De uitvoering

Uit de inleidende zinnen hierboven moge blijken dat van alle politiediensten
vooral de vreemdelingendiensten - kortheidshalve worden hieronder ook de
secties vreemdelingenzaken en de aangewezen politiemensen op de groepen be-
grepen - betrokken zijn bij het toezicht op vreemdelingen. Des te opmerkelijker
is het dat uit dit onderzoek blijkt dat het in verreweg de meeste gevallen sur-
veillanten zijn geweest die operationeel vreemdelingentoezicht hebben uitgeoe-
fend; tot deze surveillanten worden gemakshalve ook die politiemensen gere-
kend die op de landgroepen en posten surveillancewerk verrichten èn niet zijn
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aangewezen als `vreemdelingenspecialist'. Zo laten zowel de dossiers als de in-
terviews met de politie en vreemdelingen zien dat in om en nabij de 60% - vol-
gens de vreemdelingen zelfs 80% - van alle gevallen het toezicht is uitgevoerd
door surveillanten. Op basis van de dossiers kan voorts worden vastgesteld dat
iets meer dan 25% van de toezichthoudende acties is uitgevoerd door medewer-
kers van vreemdelingendiensten. Volgens de interviews zou dit slechts zo'n 5%
zijn. Nog eens zo'n 15% van alle acties zou voor rekening van medewerkers van
alle overige politiediensten te zamen komen, althans volgens de dossiers en de
interviews met vreemdelingen. De interviews met politiemensen leiden tot een
veel hoger percentage, namelijk 40%. -

Overigens geldt niet voor alle gemeenten dat het vooral de surveillanten zijn
die zich bezighouden met het operationeel toezicht op vreemdelingen en niet
zozeer de medewerkers van vreemdelingendiensten. Sterker nog, er zijn op dit
punt aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten. Een vergelijking van de ge-
meenten leert namelijk dat zowel in Amsterdam als in de kleine gemeenten bij-
na 75% van de acties in het kader van het operationeel vreemdelingentoezicht
wordt uitgevoerd door surveillanten en slechts 10% respectievelijk 16% door
vreemdelingendienstmedewerkers. In Utrecht daarentegen wordt ruim 40% van
de acties uitgevoerd door surveillanten en 50% door vreemdelingendienstmede-
werkers. De middelgrote gemeenten nemen een tussenpositie in. Hier komt na-
melijk 50% van de acties voor rekening van de surveillanten en 20% van de me-
dewerkers van vreemdelingendiensten. Opmerkelijk is hier echter dat de overige
politiediensten zoveel acties hebben uitgevoerd, nl. zo'n 30% van alle acties.

Dat het, uitgezonderd in Utrecht, vooral de surveillanten zijn die zich met
het operationeel toezicht bezighouden, lijkt een tamelijk stabiel gegeven te zijn.
Er is in dit opzicht namelijk geen significant verschil tussen de jaren 1983 t/m
1985 te bespeuren. Er zij op dit punt nog gemeld dat slechts in twee gemeenten
is geobserveerd en daar alleen bij de surveillance. het ligt dus niet voor de hand
deze gegevens te vergelijken met die uit de andere onderdelen van de studie.
Wel vermeldenswaard is dat tijdens 243 interacties waarbij 293 burgers betrok-
ken waren, in drie gevallen naar een paspoort is gevraagd (zie ook de tabellen
la t/m lc).

Dit deel van het hoofdstuk kan hier worden afgesloten met de conclusie dat
het vooral de surveillanten zijn, die zich met operationeel vreemdelingentoezicht
bezighouden.

3.4 Aard en wettelijk kader

Om na te gaan of er bij het operationeel vreemdelingentoezicht sprake is van
een gericht opsporen van illegalen dan wel van een min of meer toevallig tot
stand gekomen nevenactiviteit in het kader van de uitvoering van de meer pri-
maire politietaak, is bekeken in hoeverre er sprake is geweest van min of meer
gerichte acties. Daartoe is nagegaan of de politie over enigerlei voorkennis
beschikte op het moment dat zij tot staandehouding overging. Deze voorkennis
kan van alles betreffen. Soms is het ambtelijke informatie, bij voorbeeld in geval
een overheidsorganisatie een vreemdelingendienst belastende informatie ver-
strekt over een vreemdeling. In andere gevallen kan voorkennis gebaseerd zijn
op allerlei soorten tips, afkomstig uit het publiek en soms ook heeft de politie
al enige tijd op iemand gepost alvorens tot staande- en aanhouding kan worden
overgegaan. Hier is echter vooral de vraag van belang of de politie al `iets wist'
over de te controleren vreemdeling. Naar blijkt is in bijna 70% van de acties lei-
dend tot overbrenging géén sprake van voorkennis. In ongeveer 15% beschikte
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de politie over informatie omtrent de plaats van controle. Het kan hier gaan om
een plek waarvan bekend is dat er veel gedeald wordt tot de wetenschap dat in
een bepaald bedrijf illegalen werkzaam zijn. In nog eens 15% van de acties be-
schikte de politie over informatie over de betrokken persoon zelf en in enkele
gevallen beschikte de politie kennelijk wel over informatie, maar is onduidelijk
gebleven welke eigenlijk.

De gemeenten verschillen significant van elkaar als het gaat om het beschik-
ken over voorkennis. Zo is er in Amsterdam beduidend vaker dan elders sprake
van een actie zonder voorkennis. In Utrecht heeft men daarentegen beduidend
vaker dan elders voorkennis over een persoon, terwijl in de middelgrote en klei-
ne gemeenten weer vaker dan elders sprake is van voorkennis met betrekking
tot specifieke plaatsen. Een vergelijking van de jaren laat zien dat er sprake is
van significante verschillen tussen de jaren. Toch kan niet van een stijging of da-
ling worden gesproken. Daarvoor is het verloop te grillig (zie tabel 2a en 2b).

Na de conclusie dat het operationeel toezicht op vreemdelingen vaker kan
worden opgevat als een nevenactiviteit in het kader van de primaire politietaak
dan als een op informatie gebaseerde opsporingsactie, dringt zich nu de vraag
op in welk wettelijk kader het toezicht wordt uitgeoefend. Het zal bekend zijn
dat de politie in uiteenlopende gevallen een burger kan aanspreken, staande
houden en aanhouden - de Vreemdelingenwet spreekt overigens over ophouden,
in plaats van aanhouden - mits tegen deze burger een redelijk vermoeden van
schuld aan het plegen van een strafbaar feit bestaat. De wettelijke kaders voor
dit vermoeden zijn bij voorbeeld de Wegenverkeerswet, de Drank- en Horeca-
wet, de Vuurwapenwet of het Wetboek van Strafrecht. Welnu, in alle gevallen
waarin sprake is geweest van operationeel toezicht op vreemdelingen, is nage-
gaan of dit toezicht geheel op zich stond of dat dit toezicht gekoppeld is aan
een andere vorm van controle of opsporing. Zo kan het bij voorbeeld gebeuren
dat de politie een chauffeur van een auto staande houdt in verband met een
verkeersovertreding en vervolgens uit het getoonde rijbewijs afleidt dat de be-
trokken chauffeur een niet-Nederlandse nationaliteit bezit. Zo zijn veel combi-
naties denkbaar. Om een en ander toch overzichtelijk te houden, zijn enige
samenvoegingen toegepast, zodat voor wat betreft het wettelijk kader van de
acties de volgende categorieën resteren: het Wetboek van Strafrecht, de Vreem-
delingenwet en alle overige wetgeving te zamen. Uit de cijfers omtrent het wet-
telijk.kader van de acties valt op te maken dat het operationeel vreemdelingen-
toezicht uitmondend in overbrenging, vaker gekoppeld is aan een actie in het
kader van de meer primaire politietaak dan dat het geheel op zich staat. Als het
toezicht gekoppeld is aan een meer primaire politietaak, dan betreft dat veelal
een actie in het kader van het Wetboek van Strafrecht: volgens de dossiers in
44% van de gevallen en volgens de interviews met politiemensen circa 41%. Het
toezicht stond geheel op zich in respectievelijk 40% en 30% van de gevallen,
terwijl het in om en nabij de 15% gekoppeld is aan een actie in het kader van
alle overige wetgeving te zamen. In het algemeen valt dus vast te stellen dat het
operationeel toezicht vaker gekoppeld is aan een andere actie dan dat het op
zich staat.

In het voorgaande hoofdstuk is al aan de orde gekomen dat de Amsterdamse
politie alleen illegalen mag opsporen en verwijderen, indien zij ook crimineel
zijn of althans ervan verdacht worden crimineel te zijn. Dit beleid blijkt ook wel
uit de cijfers. Zo is in Amsterdam meer dan 50% van al het operationeel
vreemdelingentoezicht leidend tot overbrenging naar een politiebureau, gekop-
peld aan acties in het kader van het Wetboek van Strafrecht. Dit is beduidend
vaker dan in de andere gemeenten. In Utrecht en meer nog in de overige ge-
meenten staat het toezicht beduidend vaker op zichzelf dan in Amsterdam.
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Ten slotte kan worden vastgesteld dat er door de drie jaren heen op dit punt
niets veranderd is. Feit blijft dat de meeste gevallen van toezicht gekoppeld zijn
aan een actie in het kader van de uitvoering van de meer primaire politietaak
ofwel aan een actie in het kader van een andere wet dan de Vreemdelingenwet
(zie de tabellen 3a t/m 3c).

In principe bestaat de mogelijkheid dat de politie op het terrein van het ope-
rationeel vreemdelingentoezicht samenwerkt met andere overheidsinstanties, zo-
als bij voorbeeld de Loontechnische Dienst, de Sociale Dienst of de Bevolkings-
administratie. Om na te gaan of en in welke mate de politie ook daadwerkelijk
samenwerkt met dergelijke instanties, is van alle gevallen welke via de dossier-
studie zijn nagetrokken, onderzocht of er sprake is geweest van contact of sa-
menwerking. Uit de analyse blijkt dat dit in nog geen 5% van de gevallen zo is.
Dit aantal is zo gering dat een precieze beschrijving van de samenwerking hier
gevoeglijk achterwege kan blijven. Dat bij de uitoefening van operationeel
vreemdelingentoezicht sprake is van relatief geringe samenwerking tussen de
politie en andere overheidsinstanties, heeft waarschijnlijk te maken met de wijze
waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Als namelijk dit toezicht veelal gekop-
peld is aan acties in het kader van de primaire politietaak, ligt het niet voor de
hand een andere instantie in te schakelen.

Ter afronding zullen de reeds besproken gegevens nog eens met elkaar in ver-
band worden gebracht. Daarbij is de belangstelling vooral gericht op de vraag
hoe het nu zit met die acties waarbij men wel over voorkennis beschikt en die
acties die niet gebaseerd zijn op informatie vooraf. Dit zal worden bekeken van-
uit de uitvoerende politiediensten en het wettelijk kader van de acties. Welnu,
allereerst valt op te merken dat acties van vreemdelingendiensten beduidend va-
ker gebaseerd zijn op voorkennis dan die van de andere politiediensten. Zo is
80% van alle acties uitgevoerd door vreemdelingendiensten, gebaseerd op voor-
kennis. Voor de surveillancediensten ligt dit percentage op nog geen 20 en dat
van de overige politiediensten op bijna 40. Hieruit kan worden afgeleid dat van
alle politiediensten de vreemdelingendiensten het meest gericht werken, in die
zin dat meestal over informatie wordt beschikt. Dat er bij surveillancediensten
zo weinig gericht gewerkt wordt, hangt samen met de aard van het surveillance-
werk, dat nu eenmaal sterk gestuurd wordt door meldingen, assistentieverzoe-
ken en dergelijke van uit het publiek. Vermeldenswaard is nog dat de vreemde
lingendiensten in bijna 50% van de gevallen beschikten over informatie over de
betrokken vreemdeling. Acties van vreemdelingendiensten zijn dus niet alleen
gericht in die zin dat zij gebaseerd zijn op voorkennis in het algemeen, maar
specifiek omdat deze acties gebaseerd zijn op voorkennis omtrent de persoon
van de te controleren vreemdeling. Vergelijken we de acties naar het wettelijk
kader, dan valt wederom op dat acties in het kader van de Vreemdelingenwet
beduidend vaker gebaseerd zijn op voorkennis dan acties in het kader van het
Wetboek van Strafrecht of overige wetten. Zo is bijna 70% van alle acties in het
kader van de Vreemdelingenwet gebaseerd op voorkennis, terwijl dat percenta-
ge bij het Wetboek van Strafrecht en de overige wetten om en nabij de 10 res-
pectievelijk 20 is (zie ook de tabellen 4a en 4b).

Op basis van het voorgaande kunnen enige conclusies worden getrokken, en
wel de volgende:
- het operationeel toezicht op vreemdelingen heeft - voor zover het heeft

geleid tot overbrenging - vooral de vorm van niet op voorkennis gebaseerde
acties, dat wil zeggen dat er in het algemeen nauwelijks sprake is van vooraf
geplande acties ter opsporing van illegale vreemdelingen;
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- het operationeel vreemdelingentoezicht blijkt in minder dan de helft van de
gevallen op zich te staan en is dus vaker een uitvloeisel van andere acties in
het kader van de meer primaire politietaak.

Zoals al is vermeld, wordt in de Vreemdelingencirculaire aangegeven dat de
politie min of meer regelmatig operationeel vreemdelingentoezicht dient te
verrichten. Diezelfde circulaire geeft daarbij ook plaatsen aan, waar dat zou
kunnen gebeuren: plaatsen waar veel vreemdelingen zijn, zoals bij voorbeeld
een station of een Chinees restaurant. Om nu na te gaan in hoeverre de politie
zich bij de uitvoering van het operationeel vreemdelingentoezicht ook daadwer-
kelijk op deze plaatsen richt, is nagetrokken wat de plaats van controle is
geweest. Met het oog op de aantallen en de overzichtelijkheid van een en ander
is het oorspronkelijke aantal mogelijke categorieën teruggebracht tot de volgen-
de vier: op straat, in of nabij een woonhuis of bedrijf, in een horeca-onderne-
ming en op een station respectievelijk in het openbaar vervoer en in een winkel.
Deze laatste combinatie lijkt op het eerste oog wellicht wat vreemd, maar de
praktijk leert dat het bij controles die hier plaatsvinden, steeds gaat om ofwel
zwart rijden ofwel winkeldiefstal. Uit de verzamelde gegevens valt op te maken
dat relatief gezien de meeste acties op straat plaatsvinden en wel in om en nabij
de 40% van alle gevallen. Zo'n 25% blijkt plaats te vinden in en om woonhui-
zen of bedrijven. Zowel de horeca als de stations en winkels zijn ieder goed
voor zo'n 10% van alle acties. Er zij op dit punt nog vermeld dat, voor zover
het gaat om de vraag naar de plaats van toezicht, de verschillende onderzoeks-
methoden niet precies dezelfde resultaten bieden. Het komt erop neer dat
vreemdelingen nog vaker dan de dossiers en de politiemensen aangeven, op
straat of op het station respectievelijk in een winkel zijn gecontroleerd. Politie-
mensen op hun beurt zeggen vaker dat de controle heeft plaatsgevonden op het
politiebureau. Dit verschil kan worden verklaard door de interpretatie van het
woord controle door politiemensen. Als een vreemdeling eenmaal is overge-
bracht naar een politiebureau, worden daar feitelijk de papieren gecontroleerd
en niet op straat.

Ook bestaan er significante verschillen tussen de gemeenten. Zo wijkt de po-
litie in Utrecht af van de politie in alle andere gemeenten door beduidend min-
der vaak dan haar collega's gewoon op straat acties te ontplooien. De Amster-
damse politie op haar beurt kent beduidend minder acties in en om woonhuizen
of bedrijven en ook de horeca. De politie in de middelgrote en kleine gemeen-
ten kennen weer beduidend minder acties in stations en winkels dan die in de
grote steden. Deze bevindingen sluiten aan bij eerdere conclusies, namelijk dat
de Amsterdamse politie zich vooral richt op die (illegale) vreemdelingen die
tevens crimineel gedrag vertonen, zodat de meeste acties in het kader van het
vreemdelingentoezicht gekoppeld zijn aan acties in het kader van het Wetboek
van Strafrecht.

Zo door de jaren heen is er geen noemenswaardige verandering opgetreden
voor zover het gaat om de plaats van controle. Weliswaar is het aantal acties op
straat iets toegenomen, terwijl het aantal acties in de horeca iets is gedaald,
maar deze verschillen zijn niet significant. Het aantal acties in woonhuizen en
bedrijven blijkt zo sterk aan schommelingen onderhevig te zijn dat er niets zin-
nigs over een lijn te melden valt (zie ook de tabellen 5a t/m Sc).

In vrijwel alle gevallen van vreemdelingentoezicht welke via de dossierstudie
tot ons kwamen, is bekend op welke dag van de week de een en ander plaats-
vond. Uiteraard is dit gegeven ook opgenomen in de analyse. Overigens is de
vreemdelingen de vraag naar de dag niet voorgelegd en wisten de ondervraagde
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politiemensen dat voor het merendeel niet meer, zodat een vergelijking van de
resultaten van de verschillende methodes hier niet mogelijk is. Het is echter wel
mogelijk een vergelijking te trekken met de gegevens uit de observatiestudie.
Hier is namelijk de dag wel weer genoteerd. Het aantal observaties betreffende
operationeel vreemdelingentoezicht is echter weer te gering voor een zinvolle
vergelijking. Daarom zijn de gegevens omtrent vreemdelingentoezicht gezet
naast de gegevens omtrent politietoezicht door surveillanten in Amsterdam en
Utrecht. Een dergelijke vergelijking leert ons iets over de mate van overeen-
komst of verschil tussen beide vormen van toezicht. Het is daarbij vermeldens-
waard dat zowel het operationeel vreemdelingentoezicht als het meer algemene
politietoezicht op vrijwel dezelfde wijze over de dagen van de week zijn ver-
deeld. Deze bevinding sluit aan bij een eerdere conclusie dat de wijze waarop
de politie gestalte geeft aan haar taak op het gebied van het vreemdelingen-
toezicht, veel weg heeft van de wijze waarop zij haar primaire taken gestalte
geeft. Voor het overige valt hier nog op te merken dat er geen verschillen tus-
sen gemeenten en jaren bestaan. De verdeling is dus tamelijk stabiel (zie ook
de tabellen 6a t/m 6c).

Naast de dag van de week is ook het tijdstip van de dag interessant. Nu is het
zo dat in de dossiers in de regel tamelijk precies is vastgelegd hoe laat een bur-
ger werd staande gehouden en tijdens het observeren zijn diverse tijdstippen
nauwkeurig vastgelegd. Dit is echter niet het geval geweest bij de interviews.
Het zou namelijk te veel van het geheugen vragen en daarmee ook te veel ver-
tekening veroorzaken, indien geïnterviewden van acties uit een meer of minder
ver verleden nog moeten aangeven hoe laat een en ander geschiedde. Daarom
is hier gekozen voor een iets grovere benadering, resulterend in de volgende
vier categorieën: 's ochtends tussen 06.00 en 12.00 uur, 's middags tussen 12.00
en 18.00 uur, 's avonds tussen 18.00 en 24.00 uur en 's nachts tussen 24.00 en
06.00 uur. Leggen we nu alle cijfers naast elkaar, dan valt op dat tijdens de
nachtelijke uren het minste toezicht wordt uitgeoefend. Dit geldt voor zowel het
algemene als het operationeel vreemdelingentoezicht. Voorts blijkt uit de cijfers
dat de meeste activiteiten 's middags worden ontplooid. In dit opzicht verschil-
len de verschillende methoden van onderzoek niet van elkaar. Wel blijken er
verschillen tussen de gemeenten te bestaan. Deze betreffen vooral het feit dat
de Amsterdamse politie minder vaak dan de politie elders 's ochtends vreemde-
lingentoezicht uitoefent, terwijl de politie in de middelgrote en kleine gemeen-
ten juist weer minder vaak dan de Amsterdamse politie 's avonds operationeel
toezicht houdt. De politie in Utrecht blijkt in dezen een tussenpositie in te ne-
men door haar acties tamelijk gelijkmatig over de ochtend, middag en avond te
verdelen. Zo goed als de verdeling van de acties over de dagen van de week sta-
biel blijkt te zijn, zo goed blijkt ook de verdeling van deze acties over de tijd-
stippen van de dag stabiel te zijn. In ieder geval hebben zich geen merkbare
veranderingen voorgedaan (zie hiervoor ook de tabellen 7a t/m 7c).

Nadat uitgebreid is stilgestaan bij de vragen naar plaats, dag en tijdstip van
de acties, komt nu de vraag aan de orde of deze acties vooral een individueel
te controleren vreemdeling betreffen of dat er bij operationeel vreemdelingen-
toezicht eerder sprake van is dat bij de acties meer burgers - al dan niet vreem-
delingen - aanwezig zijn en ook worden nagetrokken op identiteit en legaliteit.
Over het geheel genomen blijkt het bij operationeel vreemdelingentoezicht
ongeveer even vaak voor te komen dat er meer burgers aanwezig zijn als dat
alleen de aangesproken vreemdeling aanwezig is. Wanneer alleen de aangespro-
kene aanwezig is, volgt logischerwijze dat ook alleen deze vreemdeling gecon-
troleerd is op identiteit en legaliteit. Indien meer burgers aanwezig zijn, dan
blijken in vrijwel alle gevallen ook meer vreemdelingen gecontroleerd te wor-
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den. Slechts in zeven van de 1285 gevallen waren meer burgers - al dan niet
vreemdeling - aanwezig en werd toch alleen de betrokkene gecontroleerd. In
zes gevallen is dit zeer verklaarbaar, zij het om verschillende redenen. Zo betrof
het in vier gevallen een vreemdeling die na uitgeprocedeerd te zijn, uit Neder-
land kon worden verwijderd of van wie vóór de controle al bekend was dat hij
hier illegaal verbleef. In nog eens twee gevallen was de actie zeer specifiek ge-
richt op de betrokken vreemdeling en in slechts één geval betrof het een vreem-
deling, te midden tussen vreemdelingen verblijvend in een Turks/Marokkaans
koffiehuis. Aangezien het in dit laatste geval ging om een algemene actie in het
kader van operationeel vreemdelingentoezicht, is het licht verbazend dat alleen
hij zijn papieren moest tonen. Overigens zij gesteld dat de verschillende onder-
zoeksmethoden iets verschillende resultaten bieden. Zo geven zowel politiemen-
sen als vreemdelingen vaker dan de dossiers aan dat meer mensen aanwezig wa-
ren. Dit verschil is ongetwijfeld toe te schrijven aan het feit dat hierover in de
dossiers niet altijd informatie te vinden is. De dossiers leiden dus tot een onder-
schatting van het aantal keren dat ook anderen aanwezig waren. Naar blijkt, zijn
er ook significante verschillen tussen de gemeenten aanwijsbaar, zij het dat deze
verschillen niet groot zijn. Het verschil bestaat vooral daarin dat de Utrechtse
politie, vaker dan elders het geval is, de betrokken vreemdeling controleert,
wanneer deze alleen is. Tussen de jaren bestaat op dit punt alweer geen signifi-
cant verschil (zie hiervoor ook de tabellen 8a t/m 8c).

Hier afrondend, zullen nog eens enige gegevens met elkaar in verband wor-
den gebracht. Hierbij wordt de kern weer gevormd door de aard van de acties,
ofwel de vraag of deze acties gebaseerd zijn op voorkennis of niet. Deze acties
zullen achtereenvolgens worden afgezet tegen de plaats van controle en voorts
het aantal mensen dat wordt gecontroleerd. Deze exercitie kan inzicht verschaf-
fen in de verschillen en overeenkomsten tussen wel en niet op voorkennis geba-
seerde acties enerzijds en acties in het kader van het vreemdelingentoezicht en
het overige toezicht anderzijds.

Al eerder is vastgesteld dat acties veelal op straat plaatsvinden. Dit is in het
algemeen zo en het geldt ook voor zowel de wel als de niet op voorkennis geba-
seerde acties. Op voorkennis gebaseerde acties in het kader van de Vreemdelin-
genwet komen echter beduidend minder vaak voor dan andere acties. Opvallend
is dat op voorkennis gebaseerde acties in het kader van de Vreemdelingenwet
bovenal plaatsvinden in en rond woonhuizen of bedrijven en in iets mindere ma-
te in een of andere horeca-onderneming. Het aantal op voorkennis gebaseerde
acties nabij stations en/of winkels is gering. Acties echter die niet zijn geba-
seerd op voorkennis, komen wel weer regelmatig voor rond stations en winkels.
In vrijwel alle gevallen gaat het bij dergelijke acties vooral om vreemdelingen
die zijn betrapt op zwart rijden of winkeldiefstal. Vermeldenswaard is ten slotte
dat het zelden voorkomt dat de politie niet op voorkennis gebaseerde acties in
de horeca uitvoert. Als hier acties plaatsvinden, dan zijn deze in de regel geba-
seerd op voorkennis.

Concluderend kunnen we stellen dat als er acties plaatsvinden in het kader van
algemeen politietoezicht, het niet uitmaakt of deze acties wel of niet gebaseerd
zijn op voorkennis: zij vinden vaker op straat plaats dan elders. Dit geldt niet
voor acties in het kader van de Vreemdelingenwet. In dat kader vinden namelijk
bovenal de niet op voorkennis gebaseerde acties op straat plaats. Voor de overi-
ge wetgeving valt op dat zowel de wel als de niet op voorkennis gebaseerde ac-
ties in woonhuizen of bedrijven voorkomen, zij het de eerste vaker dan de laat-
ste. En dan tenslotte het aantal aanwezigen dat ook wordt gecontroleerd. Aller-
eerst wordt nogmaals in herinnering geroepen dat het ongeveer even vaak voor-
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komt dat de betrokken vreemdeling alleen is - en uiteraard ook alleen gecon-
troleerd wordt - dan dat deze in het gezelschap van anderen verkeert en deze
anderen ook worden gecontroleerd. Maar op deze algemene regel zijn wel
nuances aan te brengen. Zo worden bij acties in het kader van de Vreemdelin-
genwet, welke niet zijn gebaseerd op voorkennis, vaker individuele vreemdelin-
gen aangetroffen en wordt derhalve ook steeds alleen deze vreemdeling gecon-
troleerd (zie ook de tabellen 9a en 9b).

Op dit punt aangekomen, kunnen weer enige voorzichtige conclusies worden
getrokken. Deze zijn de volgende:
- De meeste acties vinden op straat plaats, zij het dat de politie in Utrecht

hierop een uitzondering vormt.
- Operationeel vreemdelingentoezicht vindt plaats op dezelfde dagen als het

meer algemene toezicht in het kader van de primaire politietaak, zoals deze
door surveillanten wordt uitgeoefend.

- De meeste acties vinden 's middags plaats, zij het dat vooral de Amsterdamse
politie op deze algemene regel een uitzondering vormt.

- In ongeveer de helft van alle acties wordt één vreemdeling gecontroleerd op
identiteit en legaliteit. Als anderen aanwezig zijn, dan worden bijna altijd
deze aanwezigen gecontroleerd, zij het in Utrecht minder vaak dan elders.

- Voor zover vreemdelingendiensten toezicht verrichten, is dit meestentijds ge-
richt, in die zin dat men reeds beschikt over informatie omtrent illegaal ver-
blijf en dan vooral op informatie omtrent de op te sporen vreemdeling.

- Verreweg de meeste acties in het kader van de Vreemdelingenwet vinden
rond huizen en bedrijven plaats;

- Het komt nauwelijks of niet voor dat bij niet op voorkennis gebaseerde acties
andere aanwezigen ook worden gecontroleerd.

- Tot zover valt uit de onderzoeksgegevens niet af te leiden dat op systemati-
sche en grootschalige wijze illegalen worden opgespoord, noch dat vreemde-
lingen regelmatig en ten onrechte voor controles worden lastiggevallen. In
tegendeel zelfs, de acties maken een doelgerichte indruk en zijn eerder geba-
seerd op informatie dan dat de indruk gewettigd is dat zonder kennis van
zaken vreemdelingen worden lastiggevallen.

3.5 Kenmerken van vreemdelingen

In het voorgaande is vooral vanuit de politie of de omstandigheden gekeken
naar de wijze waarop het operationeel vreemdelingentoezicht wordt uitgevoerd.
Nu zal ongeveer hetzelfde geschieden, maar dan vanuit de vreemdelingen. De
basis hierbij wordt wederom gevormd door de dossiers, de interviews en de
observaties. Hierbij zij echter het volgende aangetekend. Aan de politiemensen
zijn geen vragen omtrent nationaliteit, leeftijd, sekse en uiterlijk voorgelegd. Dit
onderdeel van de studie blijft dus hier goeddeels buiten beschouwing. Aan de
gegevens uit de observaties zal, ondanks het feit dat deze meer informatie bie-
den over de wijze waarop surveillanten in het algemeen politietoezicht houden
dan over de wijze waarop zij operationeel vreemdelingentoezicht verrichten,
ruim aandacht worden besteed. Dit zal gebeuren met het oog op de vraag of en
in hoeverre operationeel vreemdelingentoezicht op gelijke of afwijkende wijze
gestalte krijgt in vergelijking met het algemene politietoezicht. De gegevens wel-
ke het startpunt bij de analyse vormen, zijn nationaliteit, leeftijd, sekse, uiterlijk
en verblijfstatus van de vreemdelingen. Uit de dossiers valt af te leiden dat ge-
controleerde en naar een politiebureau overgebrachte vreemdelingen afkomstig
zijn uit vrijwel alle werelddelen. Toch is het merendeel afkomstig uit (Noord-)
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Afrika. Van alle vreemdelingen is iets meer dan 25% afkomstig uit Marokko.
Overigens ligt dit percentage slechts een fractie hoger dan dat van het aantal
gecontroleerde vreemdelingen uit de diverse EG-landen. Dit ligt namelijk pre-
cies op 25%. In vergelijking met deze cijfers zijn maar betrekkelijk weinig ge-
controleerde vreemdelingen afkomstig uit Turkije, namelijk nog geen 10%. Van
alle gecontroleerde en overgebrachte vreemdelingen blijkt overigens 1% de
Nederlandse nationaliteit te bezitten. Vooralsnog valt dus uit de cijfers niet af
te leiden dat de politie in aanzienlijke mate Nederlanders vraagt hun verblijfs-
papieren te tonen en hen vervolgens ten onrechte naar een politiebureau over-
brengt. Hierbij zij overigens wel aangetekend dat uit de interviews met vreem-
delingen naar voren komt dat 15% van de gecontroleerde ondervraagden zegt
de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Onder de gecontroleerde ondervraag-
den blijken trouwens de Turken sterk oververtegenwoordigd te zijn; meer dan
50% heeft de Turkse nationaliteit, terwijl nog geen 20% de Marokkaanse natio-
naliteit heeft en nog geen 10% afkomstig is uit enig EG-land. Het heeft er dus
alle schijn van dat de dossiers staan voor een andere populatie van vreemdelin-
gen dan de gecontroleerde geïnterviewden. De verschillen worden nog veel gro-
ter als we op dit punt het operationeel vreemdelingentoezicht naast het algeme-
ne politietoezicht leggen. Dan valt namelijk allereerst op dat het publiek waar-
mee de surveillanten tijdens hun doorsnee dagtaak in aanraking komen, voor
meer dan 75% uit Nederlanders bestaat en voor zo'n 5% respectievelijk 2% uit
Marokkanen en Turken en nog eens 5% uit EG-onderdanen. Dit komt erop
neer dat Marokkanen ongeveer even vaak met operationeel vreemdelingentoe-
zicht worden geconfronteerd als EG-onderdanen èn dat ditzelfde eveneens geldt
voor algemeen politietoezicht. In beide gevallen blijven de Turken hierbij ach-
ter. Opvallend daarbij is wel dat Turken relatief vaak zeggen wel gecontroleerd
te zijn: van de ondervraagden is 25% Turks, terwijl van diegenen die zeggen te
zijn gecontroleerd, 50% Turks is.

Hiervoor is al vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de gecontroleerde
vreemdelingen afkomstig is uit EG-landen. Op dit punt verschillen de gemeen-
ten overigens wel van elkaar. Zo blijken in Amsterdam de gecontroleerde
vreemdelingen veel vaker afkomstig te zijn uit een EG-land dan elders het geval
is. Opmerkelijk is voorts dat in Amsterdam de gecontroleerde vreemdelingen
veel minder vaak dan elders het geval is, afkomstig zijn uit Turkije of Marokko.
In Utrecht en ook in de overige gemeenten te zamen daarentegen blijkt dat
Marokkanen een substantieel deel uitmaken van alle gecontroleerde vreemde-
lingen. Met betrekking tot de uitvoering van het operationeel vreemdelingentoe-
zicht valt dus te constateren dat niet alleen de grote steden afwijken van de
middelgrote en de kleine gemeenten, maar ook dat de verschillen tussen de
twee grote steden onderling beduidend zijn. Deze verschillen doen zich echter
niet voor als het om het doorsnee surveillancewerk gaat. Wat dit laatste betreft,
kan worden vastgesteld dat surveillanten in Utrecht ongeveer even vaak als hun
collega's in Amsterdam te maken krijgen met Nederlanders, EG-onderdanen,
Turken en Marokkanen. Een en ander zou erop kunnen duiden dat de verschil-
len tussen Amsterdam en Utrecht eerder te verklaren zijn uit verschillen in de
wijze waarop operationeel vreemdelingentoezicht wordt uitgeoefend, dan uit
verschillen in populaties. Door de jaren heen hebben zich slechts zeer geringe
wijzigingen voorgedaan (zie ook de tabellen 10a t/m lOc).

Naast de nationaliteit is de leeftijd van de vreemdelingen waarschijnlijk rele-
vant als het gaat om de vraag naar de kans om met de politie in aanraking te
komen. Het merendeel der gecontroleerde vreemdelingen blijkt te behoren tot
de leeftijdscategorie van 15 t/m 29 jaar. Dit geldt eveneens voor die burgers
met wie surveillanten door de bank genomen te maken krijgen. In de dossiers
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is slechts één geval aangetroffen, waarin de betrokkene nog geen 15 jaar oud
was ten tijde van de controle en ook het aantal vreemdelingen van 60 jaar en
ouder bleek verwaarloosbaar klein te zijn. Zij worden derhalve in de komende
analyses buiten beschouwing gelaten. Overigens geven de verschillende onder-
zoeksmethoden weer van elkaar verschillende resultaten. Zo zeggen bij voor-
beeld meer vreemdelingen dat zij gecontroleerd zijn toen zij tussen de 45 en 59
jaar oud waren, dan uit de dossiers naar voren komt. Er is geen sprake van ver-
schil, indien op dit punt de gemeenten met elkaar worden vergeleken en even-
min als de jaren met elkaar worden vergeleken. Het komt er dus op neer dat
het door de jaren heen in alle gemeenten vooral de vreemdelingen behorend tot
de leeftijdscategorie van 15 t/m 29 jaar, zijn die met operationeel vreemdelin-
gentoezicht te maken krijgen en vervolgens ook naar het politiebureau worden
overgebracht. Zij komen hierin overeen met gewone burgers die te maken krij-
gen met algemeen politietoezicht (zie ook de tabellen lla t/m 11c).

Ten slotte is nog gekeken naar de sekse als mogelijke verklarende factor.
Over het geheel genomen kan gesteld worden dat het in meerderheid mannen
zijn die worden geconfronteerd met operationeel vreemdelingentoezicht dan wel
algemeen politietoezicht. Alle drie de onderzoeksmethoden wijzen hierbij in
grote lijnen hetzelfde uit: meer dan 75% van allen is man. Een vergelijking van
de gemeenten en de jaren leveren hetzelfde beeld op (zie de tabellen 12a t/m
12c).

3.6 Huidskleur en etnische kenmerken

Dit onderzoek is voortgekomen uit de vraag naar de rol van huidskleur of etni-
sche kenmerken bij het operationeel vreemdelingentoezicht. Deze vraag zal, na-
dat beschreven is op welke wijze het uiterlijk is vastgesteld, zo goed mogelijk
worden beantwoord. Het zal duidelijk zijn dat het uiterlijk van de vreemdelin-
gen in de verschillende onderdelen van deze studie ook op verschillende wijzen
is vastgesteld. In de dossieranalyse in uitgegaan van de in de dossiers aanwezige
pas- of politiefoto's. Overigens zij gesteld dat niet elk van de 1285 dossiers een
foto bevatte. In totaal zijn bijna 500 foto's bestudeerd. Hierbij dient vermeld te
worden dat iedere foto steeds door twee codeurs is beoordeeld, ten einde de
intersubjectiviteit te verhogen. Beide codeurs dienden tot overeenstemming te
komen omtrent huidskleur, haarkleur, haartype en gelaatstrekken. In veel geval-
len - bijna 300 - bood de foto onvoldoende informatie. Zo is het bij voorbeeld
niet mogelijk op grond van een zwart-witfoto de kleur van het haar vast te stel-
len. Hetzelfde geldt min of meer voor de huidskleur. Voor zover deze beide be-
kend zijn geworden, zijn zij afgeleid van kleurenfoto's of goede zwart-witfoto's.
De politiemensen is niet gevraagd naar de huidskleur en andere etnische ken-
merken van de door hen gecontroleerde vreemdelingen, zodat uit deze inter-
views geen informatie omtrent het uiterlijk van vreemdelingen is voortgekomen.
Aan de ondervraagde vreemdelingen zelf zijn evenmin vragen omtrent hun
uiterlijk voorgelegd. Na rijp beraad is besloten de interviewers na afloop van het
interview enige vragen op dit terrein te' laten beantwoorden. Deze vragen be-
troffen, net als bij de dossieranalyse, huidskleur, haarkleur, haartype en gelaats-
trekken. Overigens is het aantal ondervraagde vreemdelingen dat ervaring heeft
met operationeel vreemdelingentoezicht, te gering voor verdere uitsplitsing, zo-
dat ook deze interviews feitelijk geen informatie bieden. Tijdens de observaties
is uiteraard ook aandacht besteed aan het uiterlijk van de betrokken burgers.
Hierbij zijn weer dezelfde gegevens vastgelegd als bij de dossiers en de inter-
views.
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Op grond van de verzamelde gegevens omtrent het uiterlijk van de vreemdelin-
gen is vervolgens een typologie opgesteld aan de hand van combinaties van
huidskleur, haarkleur, haartype en nationaliteit cq land van geboorte. Een en
ander heeft ertoe geleid dat in dit onderzoek de volgende typen uiterlijk worden
onderscheiden:
- europide: blanke huidskleur, (donker)blond tot bruin/zwart haar, afkomstig

uit (Noord-)Europa of (Noord-)Amerika;
- mongolide: lichte huidskleur, bruin/zwart sluik haar, uit (Noord-)Azië afkom-

stig;
- mediterraan: lichte huidskleur, bruin/zwart golvend of krulhaar, afkomstig uit

Zuid-Europa of Zuid-Amerika;
- noordafrikaan: lichte huidskleur, bruin/zwart krullend of kroeshaar, afkom-

stig uit Noord-Afrika en dus vooral Marokko;
- turks: lichte huidskleur, bruin/zwart sluik of golvend haar, afkomstig uit

Turkije;
- oriëntalide: lichte tot donkere huidskleur, bruin/zwart sluik haar, afkomstig

uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië;
- negride: donkere huidskleur, bruin/zwart kroeshaar, afkomstig uit Afrika.

Vervangen we nu in de analyse de nationaliteit van de vreemdelingen door hun
uiterlijk, dan valt allereerst op dat het vooral vreemdelingen met een noordafri-
kaans uiterlijk zijn die te maken krijgen met operationeel vreemdelingentoezich-
ten en als gevolg daarvan worden overgebracht naar een politiebureau. Van alle
gecontroleerde vreemdelingen blijkt namelijk bijna 40% een dergelijk uiterlijk
te hebben. In scherp contrast hiermee staan de vreemdelingen met een mediter-
raan of turks uiterlijk. Zij maken ieder nog geen 10% uit van alle gecontroleer-
de vreemdelingen. Geheel volgens de verwachting - van alle gecontroleerde
vreemdelingen komt immers 25% uit een EG-land - blijkt ook bijna 25% een
europide uiterlijk te hebben. Van alle gecontroleerde vreemdelingen blijkt nog
eens zo'n 10% oriëntalide en zo'n 10% negride te zijn. Het aantal vreemdelin-
gen met een mongolide uiterlijk is nog geen 5%. Vergelijken we deze cijfers
met die omtrent algemeen politietoezicht, dan zijn vooral de onderlinge ver-
schillen opvallend. Zo bestaat het publiek waarmee surveillanten tijdens hun da-
gelijks werk in aanraking komen, voor iets meer dan 75% uit mensen met een
europide uiterlijk en voor nog geen 10% uit mensen met een noordafrikaans
uiterlijk. Mediterrane, oriëntalide en negride mensen maken ieder ongeveer 5%
uit van dit publiek en mensen met een turks uiterlijk zelfs maar 2%.

Uit het bovenstaande vallen reeds twee belangrijke conclusies te trekken. In
de eerste plaats kan worden vastgesteld dat, als het om het uiterlijk van mensen
gaat, het operationeel vreemdelingentoezicht op een geheel ander publiek ge-
richt is dan het algemene politietoezicht. In de tweede plaats kan worden gecon-
cludeerd dat als huidskleur of etnische kenmerken een rol zouden spelen, deze
rol eerder indirect dan direct van aard is.

Vergelijken we de gemeenten met elkaar, dan blijkt dat vreemdelingen met
een noordafrikaan uiterlijk overal veruit de grootste categorie vormen. Ook
weer conform de verwachtingen vormen de vreemdelingen met een europide
uiterlijk een zeer aanzienlijke categorie in Amsterdam. Opvallend is dat gecon-
troleerde vreemdelingen met een mongolide uiterlijk vrijwel alleen in de mid-
delgrote en kleine gemeenten voorkomen en dan eigenlijk alleen in Gouda.
Voorts blijkt dat vreemdelingen met een turks uiterlijk in middelgrote en kleine
gemeenten veel vaker voorkomen dan in de grote steden, terwijl de oriëntalide
vreemdelingen weer in Utrecht zijn oververtegenwoordigd en negride vreemde-
lingen in Amsterdam vaker voorkomen dan elders. De verschillen zijn signifi-
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cant. Vergelijken we echter Amsterdam en Utrecht voor wat betreft het alge-
mene politietoezicht en het uiterlijk van het publiek, dan blijkt dat de twee
grote steden op dit punt niet van elkaar verschillen. Het komt er dus op neer
dat Amsterdamse en Utrechtse surveillanten tijdens hun dagelijkse werk een
zelfde soort, publiek tegenkomen voor zover het gaat om huidskleur. Bij de
uitoefening van vreemdelingentoezicht treft de Amsterdamse politie echter een
ander publiek aan dan de Utrechtse politie. Dit duidt op verschillen in beleid
rond operationeel toezicht.

Vergelijken we op dit punt de jaren met elkaar, dan blijken deze van elkaar
te verschillen. Ze komen echter met elkaar overeen in die zin dat in alle drie de
jaren de grootste categorie van gecontroleerde vreemdelingen wordt gevormd
door vreemdelingen met een noordafrikaans uiterlijk. Het verschil zit in het
feit dat in 1985 beduidend meer mediterranen zijn gecontroleerd dan in eerdere
jaren, terwijl tegelijkertijd minder negride en oriëntalide mensen zijn gecontro-
leerd dan daarv66r. (Zie ook de tabellen 13a t/m 13c.)

Een laatste hier relevant kenmerk van de vreemdelingen betreft hun verblijfsta-
tus in Nederland. Zoals wellicht bekend is, bestaat er op dit gebied een baaierd
aan mogelijkheden. Zo kan een vreemdeling al dan niet visumplichtig zijn. Bin-
nenkomst zonder aan de visumplicht te hebben voldaan, betekent illegaal ver-
blijf. Niet-visumplichtige vreemdelingen dienen zich in de vrije termijn van acht
dagen te melden bij het hoofd van plaatselijke politie, doch alleen als hij of zij
niet in een hotel is ingeschreven. Indien de betrokken vreemdeling zich niet in
de vrije termijn aanmeldt, verblijft hij hier vervolgens illegaal. Grensoverschrij-
ding zonder grensoverschrijdingsdocument betekent illegaal verblijf, tenzij de
vreemdeling de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft. En zo zijn er nog
heel wat mogelijkheden en bijzondere varianten. Om het overzicht niet te ver-
liezen zijn alle mogelijkheden in dit onderzoek teruggebracht tot de volgende
categorieën:
- legaal verblijf, waaronder voldaan aan de visumplicht, aangemeld in de vrije

termijn en in het bezit van een grensoverschrijdingsdocument, in bezit van
een verblijfs- of vestigingsvergunning, erkend als vluchteling of nog in de
asielprocedure;

- na legaal verblijf, waaronder verblijf na het verstrijken van de vrije termijn
of duur van het visum, verblijf na het verstrijken van de verblijfsvergunning
of verblijf nadat deze vergunning is ingetrokken en verblijf nadat het asielver-
zoek is afgewezen;

- illegaal, waaronder binnenkomst zonder grensoverschrijdingsdocument en/of
visum, verblijf zonder aanmelding bij het hoofd van plaatselijke politie.

Voor de volledigheid zij vermeld dat alleen de dossiers informatie bieden om-
trent de verblijfstatus. Allereerst kan over de verblijfstatus van de gecontroleer-
de vreemdelingen worden opgemerkt dat deze vrijwel altijd viel vast te stellen,
zij het soms pas na enig puzzelwerk. In de. tweede plaats valt op te merken dat
zo'n 60% van alle betrokken vreemdelingen vanaf de start van hun verblijf in
Nederland hier illegaal verbleef. Nog zo'n 30% van de gecontroleerde vreem-
delingen is legaal Nederland binnengekomen en verbleef hier ook enige tijd le-
gaal, alvorens als illegaal bij de politie terecht te komen. Zo om en nabij de
10% van alle betrokkenen was legaal in Nederland ten tijde van de controle.
Deze cijfers duiden er vooralsnog niet op dat het vooral legale vreemdelingen
zijn die in het kader van het operationeel vreemdelingentoezicht worden gecon-
troleerd en overgebracht naar een politiebureau. Immers, 90% van alle gecon-
troleerde vreemdelingen is illegaal op het moment dat de politie hen vraagt hun

35



verblijfspapieren te tonen. Dit sluit aan bij een eerdere bevinding, namelijk dat
uit de cijfers niet blijkt dat een aanzienlijk aantal (gekleurde) Nederlanders ten
onrechte met operationeel vreemdelingentoezicht wordt geconfronteerd.

Zeer vermeldenswaard zijn de verschillen op het terrein van de verblijfstatus
tussen de gemeenten. Zo zijn bij voorbeeld door de Utrechtse politie beduidend
minder legale vreemdelingen gecontroleerd dan door de politie in de middelgro-
te en kleine gemeenten en, zij het in mindere mate, de politie in Amsterdam.
Daarentegen spoort zij meer vreemdelingen op die hier niet langer legaal zijn,
dan elders het geval is. De Amsterdamse politie daarentegen spoort meer ille-
galen op dan de politie elders. Een vergelijking van de jaren op dit punt levert
geen significante verschillen op (zie ook de tabellen 14a en 14b).

Hieronder zullen de tot nu toe beschreven kenmerken van vreemdelingen nog
eens in verband worden gebracht met kenmerken van de acties. Hierbij is weer
gekozen voor een driedimensionele analyse van de kenmerken - nationaliteit,
leeftijd, sekse, uiterlijk en verblijfstatus - van de vreemdelingen enerzijds en de
aard en het kader van de acties anderzijds. Omtrent de relatie tussen kenmer-
ken van vreemdelingen valt allereerst nogmaals op te merken dat over de gehe-
le linie genomen, de acties in het kader van de Vreemdelingenwet veeleer geba-
seerd zijn op informatie vooraf, terwijl de andere acties in de regel juist niet op
voorkennis of informatie vooraf gebaseerd zijn. Het maakt hierbij geen verschil
wat de nationaliteit van de betrokken vreemdelingen is, zij het dat de acties op
het terrein van de Vreemdelingenwet tegen EG-onderdanen even vaak wel als
niet gebaseerd zijn op voorkennis. Vermeldenswaard is tevens dat van alle op
voorkennis gebaseerde acties in het kader van de Vreemdelingenwet, de meeste
gericht zijn tegen vreemdelingen met de Turkse nationaliteit en het minst tegen
EG-onderdanen en Nederlanders. Marokkanen en vreemdelingen met een van
de overige nationaliteiten nemen in dezen een tussenpositie in. Hiertegenover
staat dat de meeste niet op voorkennis gebaseerde acties betrekking hebben op
EG-onderdanen en Nederlanders en de minste op Turken. Wederom nemen de
anderen een tussenpositie in. Een en ander komt erop neer dat de meeste, mo-
gelijk illegale, Turken en in mindere mate Marokkanen worden opgespoord via
op voorkennis gebaseerde acties in het kader van de Vreemdelingenwet, terwijl
andere illegalen vooral via de overige wetgeving - en dan nog door niet op
voorkennis gebaseerde acties - tegen de lamp lopen. Een vergelijkbare redene-
ring gaat niet op als het gaat om de leeftijd, sekse of verblijfstatus van vreemde-
lingen. Nemen we echter het uiterlijk van vreemdelingen in de beschouwing op,
dan ontstaat een genuanceerd beeld. Zo zien we dat in het algemeen genomen,
op voorkennis gebaseerde acties vaker voorkomen dan de andere acties, als het
tenminste om de Vreemdelingenwet gaat. Bij vreemdelingen met een turks
uiterlijk blijkt het verschil tussen beide soorten acties in het kader van de
Vreemdelingenwet het grootst te zijn. Dit houdt in dat deze vreemdelingen va-
ker dan anderen worden opgespoord via op voorkennis gebaseerde acties in het
kader van de Vreemdelingenwet en minder vaak dan anderen via niet-gerichte
acties. Daar staat tegenover dat vreemdelingen met een mediterraan uiterlijk
vaker dan anderen - europide ogende vreemdelingen uitgezonderd - opge-
spoord worden via niet op voorkennis gebaseerde acties in het kader van overi-
ge wetgeving. Al met al kan hier geconstateerd worden dat van alle kenmerken
van vreemdelingen, de nationaliteit de grootste rol speelt, als het gaat om de
aard en het kader van het operationeel vreemdelingentoezicht. (Zie ook de
tabellen 15a t/m 15e).

Een eerste bespreking van de rol van huidskleur en andere etnische kenmer-
ken levert al enige saillante conclusies op. Deze zijn:

36



- onder de gecontroleerde vreemdelingen zijn vreemdelingen met een noord-
afrikaans uiterlijk in belangrijke mate oververtegenwoordigd;

- het operationeel vreemdelingentoezicht is gericht op een ander publiek dan
het algemeen politietoezicht;

- Amsterdam en Utrecht verschillen van elkaar voor zover het gaat om opera-
tioneel vreemdelingentoezicht en zij komen met elkaar overeen waar het gaat
om algemeen politietoezicht, voor zover het tenminste gaat om het uiterlijk
van de burgers;

- voor zover huidskleur of etnische kenmerken een rol spelen bij het vreemde-
lingentoezicht, is het een indirecte rol.

3.7 Combinaties van kenmerken van vreemdelingen

In het voorgaande zijn diverse kenmerken van vreemdelingen afgezet tegen een
aantal kenmerken van het (operationeel vreemdelingen)toezicht. Op basis daar-
van konden reeds enige conclusies worden getrokken. Vervolgens zijn de ken-
merken van vreemdelingen in een serie driedimensionele tabellen afgezet tegen
aard en kader van het toezicht. Een dergelijke analyse zal hier wederom plaats-
vinden. Hierbij worden steeds combinaties van kenmerken van de vreemdelin-
gen afgezet tegen de aard van de acties. De hier relevante kenmerken zijn:
nationaliteit, leeftijd, sekse, uiterlijk en verblijfstatus.

Gestart wordt met een combinatie van nationaliteit en leeftijd. Wordt deze
afgezet tegen de aard van de actie, dan valt allereerst op te merken dat voor
alle onderscheiden categorieën van nationaliteit en leeftijd opgaat dat de acties
vaker niet dan wel op voorkennis zijn gebaseerd. Er is op dit punt slechts een
uitzondering te noemen. Deze betreft Turken beneden de leeftijd van 30 jaar.
Zij worden namelijk vaker via wel als niet op voorkennis gebaseerde acties op-
gespoord. EG-onderdanen en Nederlanders worden in beide leeftijdscategorieën
- jonger dan 30 jaar en 30 jaar en ouder - minder vaak dan alle anderen opge-
spoord via op voorkennis gebaseerde acties. Dit geldt trouwens nog meer voor
de jongere EG-onderdanen en Nederlanders dan de oudere. Van de overige
vreemdelingen valt te melden dat de leeftijd niet uitmaakt. Een en ander bete-
kent dat de verschillen het grootst zijn tussen de jongere EG-onderdanen en
Nederlanders enerzijds en de jongere Turken anderzijds.

Wordt in de hierboven geschetste combinatie leeftijd vervangen door sekse,
dan blijkt ook weer dat voor vrijwel alle onderscheiden combinaties geldt dat
vreemdelingen vaker met niet dan wel op voorkennis gebaseerde acties worden
geconfronteerd. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door Turkse vrou-
wen. Daar echter hun absolute aantal zeer gering is, lijkt het niet goed hier erg
veel waarde aan te hechten. Voor het overige valt op te merken dat mannelijke
EG-onderdanen en Nederlanders slechts iets vaker met op voorkennis gebaseer-
de acties in aanraking komen dan vergelijkbare vrouwen. Bij Marokkanen ligt
deze verhouding omgekeerd. Bij hen namelijk komen vrouwen juist iets vaker
met op voorkennis gebaseerde acties in aanraking dan mannen. Bij de overige
nationaliteiten bestaat er geen verschil tussen de seksen op dit punt. Ten slotte
zij vermeld, dat Turkse mannen - de Turkse vrouwen even daargelaten - vaker
dan alle anderen met op voorkennis gebaseerde acties worden geconfronteerd.
Een en ander betekent dat in de combinatie van nationaliteit en sekse, de eerste
van meer betekenis is dan de tweede.

Wordt vervolgens sekse vervangen door verblijfstatus, dan geldt ook hier
weer dat vreemdelingen vaker via niet dan wel op voorkennis gebaseerde acties
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met vreemdelingentoezicht te maken krijgen. En alweer vormen de Turken
hierop een uitzondering. Dit geldt dan vooral voor die Turken die hier niet lan-
ger legaal zijn. Overigens moet ook hier weer worden vastgesteld dat hun aantal
te gering is voor vergaande conclusies. Saillant is dat voor alle groepen van
nationaliteiten geldt dat vooral diegenen die hier niet langer legaal zijn, via op
voorkennis gebaseerde acties met vreemdelingentoezicht geconfronteerd wor-
den. Vergelijken we de diverse categorieën van legale vreemdelingen met el-
kaar, dan valt op dat legale Turken en Marokkanen ongeveer even vaak met op
voorkennis gebaseerde acties te maken krijgen en allebei ook veel vaker dan
alle andere legale vreemdelingen. Bovendien valt op te merken dat vreemdelin-
gen die hier niet langer legaal zijn, vaker dan illegalen met op voorkennis geba-
seerde acties te maken krijgen. Dit duidt erop dat over eerstgenoemden vaker
informatie voorhanden is dan over laatstgenoemden. Resteert hier te vermelden
dat de rol van nationaliteit van meer betekenis lijkt te zijn dan die van verblijf-
status.

Wordt ten slotte de verblijfstatus vervangen door de plaats waar een en an-
der plaatsvindt, dan doen zich grote verschillen tussen de diverse combinaties
voor. Zo worden Turken en Marokkanen ongeveer even vaak - en vaker dan
alle andere vreemdelingen - geconfronteerd met een op voorkennis gebaseerde
actie op straat. Hierbij zij echter gesteld dat deze acties op straat minder vaak
voorkomen dan alle andere vormen van acties. Dit geldt voor alle nationalitei-
ten. Het meest voorkomend zijn de op voorkennis gebaseerde acties in woon-
huizen of bedrijven. Ook dit geldt voor alle nationaliteiten, zij het dat het we-
derom de Turken zijn die veel vaker dan anderen te maken krijgen met zo'n
actie in een woonhuis of bedrijf. De overige vreemdelingen daarentegen krijgen
weer vaker dan alle anderen te maken met een op voorkennis gebaseerde actie
in een of andere horeca-onderneming. Dat over de gehele linie genomen
vreemdelingen met de Turkse nationaliteit zo'n afwijkende positie innemen, be-
hoeft hier enige verklaring. Even ter herinnering: het gaat hier vooral om jonge
Turkse mannen, die hier niet langer legaal verblijven en die via een op voorken-
nis gebaseerde actie met operationeel vreemdelingentoezicht in aanraking zijn
gekomen. Een verklaring voor dit verschijnsel moet worden gezocht in het feit
dat in een van de gemeenten, naar aanleiding van een reeks van aangiften van
de Gemeentelijke Sociale Dienst, de vreemdelingendienst de leeftijden van ver-
scheidene Turken heeft nagetrokken en gecorrigeerd. Zij bleken bij nader in-
zien te oud te zijn voor gezinshereniging. (Zie ook de tabellen 16a t/m 16d.)

Wordt in plaats van de nationaliteit het uiterlijk van vreemdelingen in de
analyse ingebracht, dan valt vooral op dat dit uiterlijk nauwelijks of geen rol
speelt. Zo geldt voor alle onderscheiden leeftijdscategorieën, de beide seksen en
voor de verschillende verblijfstatussen dat de acties vaker niet dan wel op voor-
kennis gebaseerd zijn. Het uiterlijk van de vreemdelingen levert hierbij geen sig-
nificante verschillen op. In deze lijn is het verbazend dat het uiterlijk wel een
rol lijkt te spelen, indien de plaats van de controle in de analyse wordt betrok-
ken. Zo worden oriëntalide en negride vreemdelingen vaker dan alle anderen
geconfronteerd met een op voorkennis gebaseerde actie in een woonhuis of
bedrijf. Het verschil op dit punt tussen deze categorie van vreemdelingen en
mediterraan, noordafrikaans of turks ogende vreemdelingen is bovendien gro-
ter dan tussen de eerstgenoemde categorie en europide ogende vreemdelingen.
(Zie verder ook de tabellen 17a t/m 17d).

Wordt vervolgens het uiterlijk vervangen door leeftijd, dan ontstaan de vol-
gende combinaties: leeftijd enerzijds en sekse, verblijfstatus en plaats van de ac-
tie anderzijds. Naar blijkt, levert de eerste combinatie geen significante verschil-
len op. Zo worden vrouwelijke en mannelijke vreemdelingen, zowel beneden als
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boven de leeftijd van 30 jaar, ongeveer even vaak wel als niet met op voorkennis
gebaseerde acties geconfronteerd. De combinatie van leeftijd en verblijfstatus
levert wel weer significante verschillen op. Deze verschillen laten zich als volgt
beschrijven. Legale vreemdelingen beneden de leeftijd van 30 jaar worden vaker
dan de oudere legale vreemdelingen geconfronteerd met op voorkennis geba-
seerde acties. Zij worden overigens minder vaak met zulke acties geconfron-
teerd dan de meeste andere vreemdelingen. Voor het overige zijn de verschillen
tussen de niet langer legale vreemdelingen enerzijds en de illegale vreemdelin-
gen anderzijds zeer gering.

Zeer aanzienlijk worden de verschillen, indien de verblijfstatus wordt vervan-
gen door de plaats waar de actie wordt uitgevoerd. Zo worden jongere vreem-
delingen vaker dan de oudere in een woonhuis, bedrijf of horeca met een op
voorkennis gebaseerde actie geconfronteerd. Overigens worden deze jongere
vreemdelingen ongeveer even vaak in een woonhuis of bedrijf als in de horeca
gericht opgespoord. Voor wat betreft de op voorkennis gebaseerde acties op
straat, blijkt de leeftijd van de vreemdelingen niet uit te maken. Oudere en jon-
gere vreemdelingen komen ongeveer even vaak, en veel minder vaak dan elders,
op straat in aanraking met op voorkennis gebaseerde acties. (Zie ook de tabel-
len 18a t/m 18c).

Wordt vervolgens de leeftijd vervangen door de sekse, dan blijkt dat legale
mannen veel vaker dan legale vrouwen via op voorkennis gebaseerde acties wor-
den opgespoord. Voor het overige zijn er geen grote verschillen tussen mannen
en vrouwen op dit punt. Zo worden illegale mannen en vrouwen even vaak ge-
confronteerd met op voorkennis gebaseerde acties, terwijl niet langer legale
mannen iets minder vaak dan niet langer legale vrouwen via zulke acties met
operationeel vreemdelingentoezicht te maken krijgen.

De verschillen zijn wederom zeer aanzienlijk, als de plaats van actie in com-
binatie met de sekse in de analyse wordt betrokken. Deze verschillen komen er-
op neer dat vrouwen wat minder vaak dan mannen op straat met een op voor-
kennis gebaseerde actie te maken krijgen, maar juist weer vaker dan mannen
in een woonhuis of bedrijf gericht worden gecontroleerd (zie tabel 19a en 19b).

Ten slotte is nog gekeken naar de effecten van de combinatie van verblijfsta-
tus en de plaats van actie. Ook deze combinatie leidt weer tot aanzienlijke ver-
schillen. Zo is allereerst vermeldenswaard dat vreemdelingen die hier niet lan-
ger legaal verblijven, vaker dan alle anderen in een woonhuis of bedrijf gericht
worden gecontroleerd. Illegale vreemdelingen worden ongeveer even vaak in
een woonhuis of bedrijf als in een horeca-onderneming met een op voorkennis
gebaseerde actie geconfronteerd. Opmerkelijk is dat de verschillen tussen legale,
niet langer legale en illegale vreemdelingen gering zijn, als het gaat om het aan-
tal op voorkennis gebaseerde acties op straat. Dergelijke acties zijn voor alle
naar status onderscheiden vreemdelingen tamelijk zeldzaam te noemen (zie
hiervoor ook tabel 20).

Afsluitend zij nog het volgende gemeld. De hierboven geschetste combinaties
van kenmerken van vreemdelingen zijn ook afgezet tegen de uitvoerende politie-
dienst en het wettelijk kader van de acties. Het zou te ver voeren dit alles hier
minitieus te beschrijven. Bovendien voegen deze analyses niet veel nieuws toe
aan het reeds bekende. Er wordt daarom volstaan met de mededeling dat deze
analyses in dezelfde richting wijzen als hierboven al is weergegeven. Zo worden
EG-onderdanen en Nederlanders vaker dan anderen door surveillanten aan
operationeel vreemdelingentoezicht onderworpen. Dit ongeacht hun leeftijd.
Bovendien is het vreemdelingentoezicht in geval het de eerstgenoemde vreem-
delingen betreft, vaker een uitvloeisel van een gepleegde overtreding of misdrijf
dan wanneer het andere vreemdelingen betreft.
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4 De politie over operationeel vreemdelin-
gentoezicht

Ten einde enig zicht te bieden op de ervaringen en meningen van politiemen-
sen op het terrein van operationeel vreemdelingentoezicht, zal in dit hoofdstuk
vooral hierop worden ingegaan. Bij de beschrijving van een en ander zal steeds
begonnen worden met een globale schets van wat de politie ervaart of vindt.
Vervolgens zal dan worden nagegaan of en in hoeverre politiemensen in dezen
van elkaar verschillen.

Een van de vragen die aan de politie zijn voorgelegd, betreft de mate waar-
in het korps waar de ondervraagde werkzaam is, prioriteit hecht aan het bedoel-
de toezicht. Op deze vraag stelt zo'n 5% van de ondervraagde politiemensen dat
het `eigen' korps (heel) veel prioriteit hecht aan het vreemdelingentoezicht.
Zo'n 75 % meent echter dat het `eigen' korps (heel) weinig prioriteit aan zulk
toezicht hecht. Het is hierbij vermeldenswaard dat het geen verschil maakt, bij
welk korps de ondervraagde werkt, bij welke politiedienst de ondervraagde
werkzaam is en welke rang hij of zij heeft. Bovendien spelen sekse en leeftijd
van de ondervraagden evenmin een rol bij de beantwoording van deze vraag. Er
bestaat in de politiewereld kennelijk consensus over de mate van prioriteit van
het vreemdelingentoezicht binnen de korpsen: (heel) weinig. (Zie ook tabel 21
als illustratie; het zou te ver voeren alle tabellen hier te geven.)

Uiteraard is de politiemensen ook de vraag gesteld, hoeveel prioriteit zij zelf
hechten aan het bedoelde toezicht. Wat vooral opvalt aan de beantwoording van
deze vraag is dat politiemensen zelf kennelijk iets meer prioriteit hechten aan
het vreemdelingentoezicht dan hun respectievelijke korpsen. Zo zegt iets meer
dan 10% van de ondervraagden dat zij (heel) veel prioriteit hechten aan het
toezicht. Daar staat echter tegenover dat bijna 65% van hen (heel) weinig prio-
riteit eraan hecht. Het blijkt hierbij iets uit te maken, in welke gemeente men
werkt. Zo zeggen politiemensen uit de twee grote steden iets vaker dat zij
(heel) veel prioriteit schenken aan operationeel vreemdelingentoezicht dan hun
collegae elders. Voor het overige kan weer worden vastgesteld dat er bij de
politie grote overeenstemming bestaat over dit punt: politiemensen, bij welke
dienst dan ook werkzaam, in welke rang dan ook, hoe oud en van welke sekse
dan ook, hechten voor het merendeel (heel) weinig prioriteit aan het operatio-
neel vreemdelingentoezicht (zie ook tabel 22).

Uit de dossiers is al gebleken dat het operationeel vreemdelingentoezicht zel-
den geheel op zich staat, doch nogal eens een uitvloeisel blijkt te zijn van een
andere vorm van politietoezicht. De politiemensen is daarom een aantal situa-
tieschetsen voorgelegd. Bij elk van deze schetsen is hen de vraag gesteld in hoe-
verre de ondervraagden het ermee eens zouden zijn, als in de gegeven situatie
naar verblijfspapieren zou worden gevraagd. De voorgelegde situaties behelzen
heel in het kort het volgende: de betrokken burger heeft een misdrijf of overtre-
ding gepleegd; de politie houdt een verkeersactie; de betrokken burger houdt
zich verdacht op bij een auto; de betrokkene holt weg als hij de politie ziet
naderen; hij of zij is 's nachts laat nog op straat; hij of zij wordt aangetroffen op
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een plek welke bekend staat als ontmoetingsplaats voor vreemdelingen; van hem
of haar is bekend dat hij of zij vreemdeling is; hij of zij wil zijn of haar naam
niet noemen; de politie heeft een tip over de betrokkene binnengekregen en ziet
deze lopen; de betrokkene heeft een donkere huidskleur of een mediterraan
uiterlijk; hij of zij spreekt een vreemde taal; de auto van de betrokkene voert
een buitenlands kenteken; uit het rijbewijs van de betrokkene valt op te maken
dat deze vreemdeling is en de betrokkene loopt de politie `uit te dagen'. Uit de
wijze waarop de politiemensen van al deze situatieschetsen hebben aangegeven
in welke mate zij het ermee eens zouden zijn, indien naar papieren zou worden
gevraagd, valt weer af te leiden dat zij het operationeel vreemdelingentoezicht
vooral zien als een uitvloeisel van de meer primaire politietaak. Zo zegt bijna
95% van hen het er (zeer) mee eens te zijn als iemand die zojuist een misdrijf
heeft gepleegd, naar zijn verblijfspapieren wordt gevraagd. Ook als er een tip
over iemand is binnengekomen, dan is bijna 90% het er (zeer) mee eens dat zo
iemand, indien hij wordt aangetroffen, naar zijn verblijfspapieren wordt ge-
vraagd. Ditzelfde geldt, als de betrokkene zijn naam weigert te noemen of weg-
holt bij het naderen van de politie. Nog eens 80% is het er (zeer) mee eens als
iemand die zojuist een overtreding heeft gepleegd, gevraagd wordt zijn papieren
te tonen. Het uiterlijk van de burger krijgt minder instemming, als het gaat om
de aanleiding tot vreemdelingentoezicht. Zo zegt nog geen 15% van de politie-
mensen het er (zeer) mee eens te zijn als iemand vanwege een donkere huids-
kleur zijn papieren zou moeten tonen. Precies hetzelfde gaat op, als de betrok-
kene in plaats van een donkere huidskleur een mediterraan uiterlijk heeft. Gaat
het om een vreemde taal of een buitenlands kenteken, dan is zo'n 25% van de
politiemensen het er (zeer) mee eens als naar verblijfspapieren zou worden ge-
vraagd. Afrondend is de politie gevraagd aan te geven welke van de situaties zij
het meest en welke zij het minst aangewezen acht om tot operationeel vreemde-
lingentoezicht over te gaan. In het licht van het bovenstaande zal het niet verba-
zen dat de meeste politiemensen een misdrijf de meest aangewezen aanleiding
vinden om tot een dergelijk toezicht over te gaan, namelijk bijna 45% van hen.
Alle andere situaties of aanleidingen worden in veel mindere mate als meest
aangewezen genoemd. Opvallend is dat zo'n 25% van de ondervraagden een
donkere huidskleur het minst aangewezen achten en maar 5% een mediterraan
uiterlijk. Er wordt over het uiterlijk in dezen genuanceerd gedacht en wellicht
wordt er achter een donkere huidskleur veelal een Surinaamse of Antilliaanse
Nederlander vermoed. Voor alle duidelijkheid zij hierbij gesteld dat een donke-
re huidskleur de meest genoemde minst aangewezen aanleiding voor vreemde-
lingentoezicht is.

Tot zover de mening van de politie in het algemeen. De vraag welke zich nu
opdringt, betreft de invloed van de gemeente, dienst, rang, leeftijd en sekse van
de politiemensen op hun mening. Naar blijkt, speelt eigenlijk alleen de gemeen-
te waar men werkzaam is, een rol van betekenis. Zo valt in de eerste plaats op
te merken dat politiemensen uit de middelgrote en de kleine gemeenten bedui-
dend vaker dan hun collegae uit Amsterdam en Utrecht menen dat het 's nachts
nog op straat vertoeven een goede aanleiding vormt voor vreemdelingentoezicht.
Voor velen zal deze conclusie een open deur zijn. Geheel in de lijn van het
voorgaande ligt de bevinding dat de politie in de middelgrote en kleine gemeen-
ten, vaker dan de politie elders, de taal een goede aanleiding of motief voor
toezicht acht. Niet in de lijn van het voorgaande ligt de bevinding dat de Am-
sterdamse politie, vaker dan de politie elders, vindt dat de wetenschap dat
iemand vreemdeling is, een goed motief voor operationeel vreemdelingentoe-
zicht is. Dit verbaast des te meer daar de Amsterdamse politie geacht wordt
zich alleen met criminele illegalen bezig te houden. (Zie ook tabel 23a en 23b.)
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Indien bij de uitvoering van operationeel vreemdelingentoezicht een vreemde-
ling zonder de vereiste papieren wordt aangetroffen, dan heeft de politie enkele
mogelijkheden. Zij kan bij voorbeeld de vreemdeling alsnog zijn weg laten ver-
volgen, maar zij kan ook besluiten de vreemdeling over te brengen naar het po-
litiebureau. Tussen deze twee mogelijkheden liggen nog enige varianten. Zo kan
de politie genoegen nemen met papieren die een legaal verblijf weliswaar niet
aantonen, maar wel aannemelijk maken. Ook kan zij de vreemdeling opdragen
de juiste papieren binnen 24 uur op enig politiebureau te tonen.

• Zoals reeds eerder is gesteld, geven de dossiers vooral een beeld van die
vreemdelingen die naar het politiebureau zijn overgebracht en vooral ook van
wat er vervolgens met deze vreemdelingen is gebeurd. Overigens zij gesteld dat
overbrenging naar een politiebureau onder politiemensen kennelijk de meeste
voorkeur geniet, indien een ongedocumenteerde vreemdeling wordt aangetrof-
fen. Zo zegt ongeveer 50% van de politiemensen dat zij in zo'n geval de vreem-
deling overbrengen. Zo'n 20% zou enige soepelheid betrachten door de betrok-
ken vreemdeling zonder meer zijn weg te laten vervolgen of de vreemdeling de
mogelijkheid te bieden de vereiste papieren binnen 24 uur te tonen of genoegen
te nemen met andere dan de vereiste papieren. Men zou hieruit kunnen aflei-
den dat de richtlijnen die diverse korpsen in dezen hebben uitgevaardigd, nog
geen gemeengoed zijn. Er zijn er wel plaatselijke verschillen. Zo zeggen Am-
sterdamse politiemensen vaker dan anderen dat zij soepel zouden optreden, het-
geen verklaarbaar is vanuit het Amsterdamse beleid dat erop gericht is het toe-
zicht te beperken tot criminele illegalen. De politie in de middelgrote en kleine
gemeenten daarentegen zegt beduidend vaker dan die in de grote steden, dat zij
de vreemdeling, indien deze zonder papieren wordt aangetroffen, naar het bu-
reau zullen overbrengen. De politie in Utrecht zou, vaker dan de politie elders,
de zaak op geheel eigen wijze oplossen. Hoe precies, is niet erg duidelijk. De
verschillen tussen de gemeenten zijn de enige. Voor het overige zeggen politie-
mensen, ongeacht hun rang, de dienst waarbij zij werkzaam zijn, hun leeftijd en
sekse, dat zij in verreweg de meeste gevallen de vreemdeling over zullen bren-
gen naar een politiebureau. (Zie ook tabel 24.)

De hierboven behandelde vraag betrof het hypothetische geval dat de politie
een vreemdeling zonder de vereiste papieren zou aantreffen. Minstens even re-
levant is echter de vraag hoeveel ervaring politiemensen hebben met het opera-
tioneel vreemdelingentoezicht. Daarom is hun de vraag voorgelegd of zij ooit
een vreemdeling hebben gecontroleerd op legaal verblijf. Op deze vraag heeft
iets meer dan 10% ontkennend geantwoord. Bijna 30% zegt een enkele maal
een dergelijke controle te hebben uitgevoerd en ook nog eens bijna 30% zegt
tussen de een en twintig maal vreemdelingentoezicht te hebben uitgeoefend. De
overigen, ook nog zo'n 30%, hebben nog meer ervaring op dit gebied. Het zal
niet verbazen dat ook hier weer alleen verschillen tussen de gemeenten optre-
den. Deze verschillen komen erop neer dat de Amsterdamse politiemensen het
minst vaak zeggen dat zij nog nooit een vreemdeling op legaal verblijf hebben
gecontroleerd. Enigszins verbazend daarbij is dat de politie in Utrecht en die in
de middelgrote gemeenten zo met elkaar overeenkomen. Utrecht lijkt dus in dit
opzicht meer op een middelgrote dan op een grote stad. Geheel volgens de ver-
wachting zegt de Amsterdamse politie vaker dan de politie elders, dat zij veel
ervaring heeft - dat wil zeggen meer dan twintig maal - met het onderhavige
toezicht. (Zie ook tabel 25.)

In het voorgaande is onderscheid gemaakt tussen op voorkennis gebaseerde
en niet op voorkennis gebaseerde acties. Aan de politiemensen is uiteraard ook
gevraagd of zij sinds 1983 ervaring hebben met gerichte acties. Overigens zij
gesteld dat deze gerichte acties semantisch een andere betekenis hebben dan op
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voorkennis gebaseerd. Deze vraag is door bijna 35% van hen bevestigend en
derhalve door iets meer dan 65% ontkennend beantwoord. Ook op dit punt kan
weer worden vastgesteld dat er verschillen tussen de gemeenten bestaan. Zo
zijn het vooral de politiemensen uit de kleine gemeenten - dus de Rijkspolitie -
die ervaring hebben met gerichte acties. Vermeldenswaard is trouwens ook dat
het vooral de Utrechtse politiemensen zijn, die zeggen geen ervaring te hebben
met dergelijke acties. Ten slotte kan hier worden gesteld dat rang en leeftijd
kennelijk ook van invloed zijn. Zo zeggen (hoofd)agenten en wachtmeesters (le
klas) vaker dan politiemensen in de hogere rangen dat zij wel eens betrokken
zijn geweest bij een op voorkennis gebaseerde actie. Geheel in deze lijn ligt de
bevinding dat jongere politiemensen vaker zeggen betrokken te zijn geweest bij
een dergelijke actie dan oudere politiemensen. (Zie ook tabel 26.)

Veel meer politiemensen hebben wel eens ervaring opgedaan met niet-ge-
richte acties op het terrein van operationeel vreemdelingentoezicht, namelijk
bijna 70% van hen. Er doen zich hierbij weer alleen verschillen tussen de ge-
meenten voor. Zo zeggen Amsterdamse politiemensen vaker dan hun collegae
dat zij wel eens bij een dergelijke actie betrokken zijn geweest. De politie in
Utrecht en de drie middelgrote gemeenten zijn, relatief gezien, het minst vaak
bij dergelijke acties betrokken (zie ook tabel 27).

Ten slotte kan hier worden vastgesteld dat van alle politiemensen die erva-
ring hebben met operationeel vreemdelingentoezicht, slechts iets meer dan 10%
van de ondervraagde politiemensen een enkele keer een vreemdeling heeft ge-
controleerd op legaal verblijf. Zo'n 90% van hen heeft iets dergelijks dus meer
dan eens gedaan en wel in ongeveer de helft van de gevallen een tot vijf maal
en in de andere helft van de gevallen meer dan vijf maal. Hierbij doen zich
geen verschillen tussen de gemeenten, rangen, politiediensten, leeftijden en sek-
sen voor (zie ook tabel 28).

Over de laatste maal dat de ondervraagden operationeel vreemdelingentoe-
zicht uitoefenden, zijn enige open vragen gesteld. Deze hebben vooral betrek-
king op de aanleiding tot het toezicht en het verloop ervan. Op deze open vra-
gen zijn zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. Er is getracht deze antwoor-
den enigszins te categoriseren en wel op zodanige wijze dat aangesloten kan
worden bij eerder gebruikte antwoordcategorieën. Bij een dergelijke ordening
van antwoorden komt naar voren dat het vreemdelingentoezicht in ongeveer de
helft van de gevallen (17 van de 41 antwoorden) een uitvloeisel vormde van een
controle terzake van een misdrijf. In ongeveer een kwart van de gevallen (11
van de 41 antwoorden) zou de politie vooraf over informatie hebben beschikt.
Deze bevinding sluit aan bij wat de dossieranalyse al toonde. De overige ant-
woorden laten zich als volgt samenvatten: `het betrof een routinecontrole' (4x);
`het was een bijkomstigheid' (3x); `het betrof een vermoedelijke vreemdeling'
(3x); `het was toeval' (1x); `de verdachte holde weg' (1x); `we waren bezig met
een verkeersactie' (1x).

Omtrent de reacties van de betrokken vreemdelingen is een baaierd aan ant-
woorden gegeven, variërend van `hield zich dom' tot `verleende medewerking'.
Het meest genoemd werd echter `verleende geen medewerking' (5x); `wilde
vluchten' (4x); `was nerveus' (4x); `gaf een valse naam c.q. vertelde leugens'
(3x); `beschuldigde ons van discriminatie' (3x); `was kalm' (3x); `was verbaasd'
(3x) en dergelijke.

De laatste vraag - ook open - heeft betrekking op de mening van politie-
mensen over het operationeel vreemdelingentoezicht in het algemeen. Ook op
deze vraag is een breed scala van antwoorden gegeven. Deze antwoorden varië-
ren van `grenzen dicht' tot `toezicht is een bestuurlijke zaak en hoort niet thuis
bij de politie'. Het meest gegeven antwoord luidt echter `dat meer samenwer-
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king en vooral meer controle nodig is' (13x). Een aantal politiemensen acht `het
beleid te tolerant' (7x). Weer anderen menen dat `meer middelen ter beschik-
king moeten worden gesteld voor een effectief toezicht' (7x). Sommige politie-
mensen hebben geopperd `de grenzen te sluiten c.q. gesloten te houden' (5x),
terwijl een enkeling heil ziet in `legitimatieplicht' (2x), enz.

Aan het einde van deze weergave kan worden vastgesteld dat het operatio-
neel vreemdelingentoezicht niet veel prioriteit geniet binnen de politiewereld.
Bovendien blijken politiemensen dit toezicht vooral te zien als een uitvloeisel
van hun primaire politietaak en vragen zij slechts bij uitzondering zo maar naar
verblijfspapieren. In de regel blijkt er al iets aan de hand te zijn dat verder gaat
dan een redelijk vermoeden dat iemand vreemdeling is. Indien een vreemdeling
zonder de vereiste papieren wordt aangetroffen, dan zegt het merendeel van de
politie deze vreemdeling over te brengen naar een politiebureau. Er kan worden
vastgesteld dat slechts een gering deel van de politie geen enkele ervaring heeft
op het gebied van vreemdelingentoezicht. Dit laat overigens onverlet dat het
toezicht zeker geen dagelijks of zelfs maar maandelijks werk is. De ervaring is
niet groot te noemen.
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5 De vreemdelingen over operationeel
vreemdelingentoezicht

Een onderzoek als het onderhavige zou onvolledig zijn, als niet zou worden stil-
gestaan bij de meningen en ervaringen van de vreemdelingen zelf, of ruimer ge-
formuleerd van diegenen die voor vreemdeling kunnen worden aangezien. Daar-
om is in de vragenlijst een twintigtal vragen op dit gebied opgenomen. De be-
antwoording van deze vragen zal hier worden weergegeven. Net als in het voor-
gaande zal eerst een globale beschrijving worden gegeven van de antwoorden.
Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre er verschillen tussen vreemdelin-
gen bestaan. Voor wat deze verschillen betreft, wordt dan weer vooral gekeken
naar de gemeente, nationaliteit, leeftijd, sekse, afkomst en uiterlijk.

Om de tekst leesbaar en het aantal tabellen beheersbaar te houden, zal al-
leen worden ingegaan op significante verschillen. Indien hierover niet wordt ge-
sproken, kan gevoegelijk worden aangenomen dat de betrokken vraag door alle
vreemdelingen ongeveer hetzelfde is beantwoord.

De eerste vraag, welke hier relevant is, luidt: Zijn er volgens u papieren die
buitenlanders altijd bij zich moeten hebben als zij in Nederland buitenshuis
zijn? Op deze vraag heeft 50% ja en ook 50% nee gezegd. De `nee-zeggers'
worden vooral aangetroffen onder de ondervraagden met de Nederlandse natio-
naliteit en in iets mindere mate onder de EG-onderdanen en vreemdelingen
met een van de overige nationaliteiten. De `ja-zeggers' worden daarentegen
vooral onder de ondervraagden met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit
aangetroffen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat vreemdelingen beter
weten welke verplichtingen hun zijn opgelegd, dan Nederlanders. Toch zeggen
opmerkelijk veel Turken en Marokkanen - beide in ongeveer 40% van de ge-
vallen - dat buitenlanders geen papieren bij zich hoeven hebben. Kennelijk is
deze verplichting ook in die kringen geen algemeen bekend feit. Wordt de na-
tionaliteit vervangen door afkomst - bepaald op basis van nationaliteit, geboor-
teplaats en taal - dan doemt een zelfde beeld op, zij het dat Nederlanders dan
vervangen zijn door Surinamers en Antillianen enerzijds en Indonesiërs en Mo-
lukkers anderzijds. Ondervraagden die tot een van deze categorieën behoren,
zeggen vaker dan vreemdelingen dat buitenlanders geen papieren bij zich hoe-
ven hebben. (Zie ook de tabellen 29a en 29b.)

Aan die ondervraagden die menen dat vreemdelingen altijd hun verblijfs-
papieren bij zich moeten hebben, is gevraagd of zij het met een dergelijke ver-
plichting eens zijn. Op deze vraag zegt zo'n 40% van de ondervraagden dat zij
het eens zijn met deze plicht. Even veel ondervraagden zijn het er evenwel niet
mee eens en de resterende 20% heeft op dit punt geen mening.

Aan diegenen die menen dat vreemdelingen geen verblijfspapieren bij zich
hoeven hebben, is de vraag gesteld of zij het ermee eens zouden zijn als in
Nederland zoiets verplicht zou zijn. Het zal niet verbazen dat van deze onder-
vraagden zo'n 75% het er niet mee eens zou zijn, als zij altijd hun papieren bij
zich zouden moeten hebben. Slechts iets meer dan 10% zou het er wel mee
eens zijn, als hun een dergelijke verplichting zou worden opgelegd.
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Het is natuurlijk niet alleen van belang te weten of iemand het eens of oneens
is met een bepaalde verplichting, van even groot belang is de reden waarom
men het ermee eens of oneens is. De ondervraagden is derhalve gevraagd hun
standpunt toe te lichten. Aangezien deze vraag `open' is, roept zij zeer uiteen-
lopende antwoorden op. Deze zijn op de volgende wijze min of meer gecatego-
riseerd: `Nederlanders en buitenlanders moeten hetzelfde behandeld worden';
`het is een slechte zaak om altijd je papieren bij je te moeten hebben'; `het is
bedreigend om altijd je papieren bij je te moeten hebben'; `het is gemakkelijk
als je altijd je papieren bij je hebt'; `de kans dat je je papieren verliest wordt
groter'; `de wet verplicht het nu eenmaal'; `ik heb mijn papieren altijd bij me';
`het is in andere landen ook verplicht'; `ik zie de noodzaak er niet van' en an-
ders. Van alle ondervraagden oppert zo'n 35% dat buitenlanders hetzelfde
behandeld zouden moeten worden als Nederlanders, en derhalve niet verplicht
zouden moeten zijn om papieren bij zich te hebben. Iets meer dan 15% van hen
wijst op het gemak dat de verplichting met zich meebrengt, terwijl zo'n 10% er
daarentegen op wijst dat door deze verplichting de kans op het verlies van de
papieren vergroot wordt. Ongeveer 5% van alle ondervraagden vindt de legiti-
matieplicht voor vreemdelingen een slechte zaak of ervaart de verplichting als
bedreigend en nog eens zoveel ondervraagden ziet de noodzaak van een derge-
lijke verplichting niet in. Ook weer zo'n 5% berust in het feit, al dan niet onder
verwijzing naar de situatie in het buitenland. In het algemeen kan hier worden
gesteld dat meer ondervraagden wijzen op de negatieve aspecten van de ver-
plichting dan op de positieve aspecten daarvan.

Als relatief veel ondervraagden niet weten dat vreemdelingen altijd papieren
bij zich moeten hebben en bovendien relatief veel vreemdelingen wijzen op de
negatieve aspecten van een dergelijke plicht, rijst de vraag in welke mate zij de
bedoelde verplichting naleven. Uiteraard is deze vraag ook aan de ondervraag-
den gesteld. Uit de beantwoording van deze vraag blijkt dat 50% van hen (bij-
na) nooit de vereiste papieren bij zich heeft. Iets meer dan 15% heeft slechts
zelden deze papieren bij zich. Een zelfde aantal heeft de verblijfspapieren (bij-
na) altijd bij zich en ook weer ongeveer even veel hebben deze papieren meest-
al wel bij zich. Vermeldenswaard hierbij is, dat het op dit punt niet uitmaakt of
de ondervraagde vreemdeling is of de Nederlandse nationaliteit bezit.

Als de verplichting relatief weinig bekendheid geniet en in overwegende mate
niet wordt nageleefd, is het interessant na te gaan in hoeverre de ondervraag-
den - door welke instantie dan ook - wel eens is gevraagd zich te identificeren.
Op deze vraag zegt ongeveer 25% dat dit inderdaad wel eens gebeurd is. De
overige 75% van de ondervraagden zegt nog nooit met een dergelijke vraag te
zijn geconfronteerd. Worden deze antwoorden uitgesplitst naar nationaliteit, dan
blijkt - heel verrassend - dat Turken veel vaker dan alle andere vreemdelingen
zeggen dat hen wel eens gevraagd is zich te identificeren. De EG-onderdanen
en de Nederlanders zeggen vaker dan alle anderen dat hen een dergelijke vraag
nog nooit heeft bereikt.

Wat opmerkelijk bij dit alles is de positie van Marokkanen. Zij zeggen name-
lijk niet alleen veel minder vaak dan Turken, maar ook iets minder vaak dan
vreemdelingen met een van de overige nationaliteiten, dat hen wel eens ge-
vraagd is zich te identificeren.

De afkomst van de ondervraagden wijst ongeveer hetzelfde uit als de nationa-
liteit. Het blijken ook hier weer vooral de ondervraagden van Turkse afkomst
te zijn, die ervaring hebben op dit terrein. Vermeldenswaard is dat ondervraag-
den van Surinaamse en Antilliaanse afkomst enerzijds en die van Indonesische
en Molukse afkomst anderzijds, even vaak als ondervraagden afkomstig uit enig
EG-land, zeggen dat zij zich ooit hebben moeten identificeren.
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Het ligt in de lijn van het voorgaande dat ondervraagden met een turks uiter-
lijk veel vaker dan alle anderen zeggen dat zij zich ooit hebben moeten identifi-
ceren. Ondervraagden met een mediterraan uiterlijk zeggen ongeveer even vaak
als ondervraagden met een noordafrikaans uiterlijk dat zij hun identiteit ooit
moesten aantonen. Zij zeggen dit trouwens iets minder vaak dan ondervraagden
met een mongolide uiterlijk, doch vaker dan oriëntalide of negride ondervraag-
den. Dit maakt weer eens duidelijk dat in ieder geval niet simpelweg gesproken
kan worden van discriminatie op grond van huidskleur of etnische kenmerken.

Ten slotte kan worden vastgesteld dat mannelijke ondervraagden vaker zeg-
gen dat zij zich ooit moesten identificeren dan vrouwen (zie ook de tabellen 30a
t/m 30d).

Hiervoor ging het om een algemene vraag of de ondervraagden ooit - door
wie dan ook - gevraagd is zich te identificeren. Vervolgens kan de vraag wor-
den gesteld, hoe vaak zoiets verzocht is door de politie. Op deze vraag ant-
woordt bijna 65% dat - indien naar identificatie gevraagd werd - deze vraag
door de politie werd gesteld. Het komt er dus op neer dat van alle ondervraag-
den in totaal 87 Nederlanders en vreemdelingen wel eens gevraagd is hun iden-
titeit aan te tonen. Van alle ondervraagden is dit iets meer dan 15%. Hierbij zij
benadrukt dat het hier om identificatie gaat en niet om de vraag de legaliteit
van het verblijf - in de zin van de Vreemdelingenwet - aan te tonen.

Om enig zicht te krijgen op het waarom van het verzoek om identificatie, is
de respondenten de vraag gesteld welke papieren zij moesten tonen: een rijbe-
wijs, een paspoort of identiteitskaart, of een willekeurig papier. Op deze vraag
antwoordt zo'n 75% - 60 ondervraagden - dat naar een paspoort of verblijfs-
vergunning is gevraagd. In de overige gevallen is gevraagd naar een rijbewijs,
een identiteitsbewijs of meer algemeen naar een papier waaruit de naam blijkt.

Het moge duidelijk zijn dat een aantal van 87 ondervraagden te gering is
voor een zinvolle uitsplitsing op dit punt naar nationaliteit, afkomst of uiterlijk.
Om toch iets te laten zien, zijn zowel nationaliteit als soort papier gedichotomi-
seerd tot het volgende: nationaliteit is Nederlanders en EG-onderdanen ener-
zijds en (overige) vreemdelingen anderzijds; papier is verblijfspapieren enerzijds
en overig anderzijds. Zodoende leert men dat Nederlanders en EG-onderdanen
vaker naar een rijbewijs en dergelijke worden gevraagd, terwijl de (overige)
vreemdelingen vaker hun verblijfspapieren moeten tonen (zie ook tabel 31).

Ten einde enig zicht te krijgen op de frequentie waarmee ondervraagden
worden geconfronteerd met een vraag naar identificatie door de politie, is hen
gevraagd hoe vaak het in de diverse jaren is voorgekomen. Op deze vraag ant-
woordt iets meer dan 25% van degenen die zich ooit hebben moeten identificeren - in
absolute zin 23 ondervraagden - dat hen in 1988 gevraagd is zich te identifice-
ren. Zo'n 35% of 31 ondervraagden zeggen in 1987 met een dergelijke vraag te
zijn geconfronteerd. Voor 1986 zijn de cijfers goeddeels hieraan gelijk. Nog
eens 48 ondervraagden is in de periode van 1983 t/m 1985 iets dergelijks ge-
vraagd. Aangezien 1988 niet een geheel jaar betreft en de periode van 1983 t/m
1985 drie volledige jaren, blijven zij bij de berekening van de frequentie achter-
wege. Blijven over de jaren 1986 en 1987. In beide jaren zeggen om en nabij de
30 ondervraagden dat zij zich in dat jaar ten overstaan van de politie dienden
te identificeren. Dit is 6% van de ondervraagden. Zou dit percentage represen-
tatief zijn voor de totale populatie van vreemdelingen, Surinamers, Antillianen
en Molukkers, dan zouden per jaar zo'n 54.000 (6% van 900.000) van hen door
de politie gevraagd worden, zich te identificeren. Het is nu de vraag of dit veel
c.q. vaak is. Om hier enig zicht op te krijgen worden hier de cijfers omtrent op-
gemaakte processen-verbaal en transacties per jaar naast de hierboven gepre-
senteerde cijfers gelegd. Voor deze cijfers is gekozen, omdat hiervoor ook de
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identiteit van de betrokkene(n) nodig is. Grofweg kan worden vastgesteld dat
per jaar ongeveer 3 miljoen processen-verbaal worden opgemaakt en transacties
worden aangegaan. Dat is zo'n 20% van de ingezetenen van Nederland. Een en
ander betekent dat de kans dat een iemand die behoort tot de vreemdelingen-
c.q. minderhedenpopulatie een kans van 1:17 loopt zich te moeten identificeren.
Voor ingezetenen van Nederland is deze kans 1:5.

Alvorens in te gaan op de concrete ervaringen op het gebied van operatio-
neel vreemdelingentoezicht, is heel algemeen gevraagd naar ervaringen met be-
trekking tot contacten met de politie in Nederland. Het zal duidelijk zijn dat het
hierbij om allerlei soorten contacten gaat. Ook deze vraag is open gesteld en
zijn de antwoorden in een later stadium gecategoriseerd. Daarbij zijn de volgen-
de antwoorcategorieën ontstaan: `contacten waren goed, geen problemen'; `ik
ben ontevreden of negatief over de contacten'; `ik ben negatief over de contac-
ten in verband met discriminatie'; ik heb weinig of geen contacten met de poli-
tie'; ik heb vooral contacten met de vreemdelingenpolitie' en het antwoord is
slechts een uitleg van de aard van het contact. Vanwege het feit dat deze vraag
zo uiteenlopend is beantwoord, wordt de beschrijving ervan hier globaal gehou-
den. Zo'n 40% van de degenen die deze vraag hebben beantwoord, meldt dat
eerdere contacten goed zijn verlopen en ook zo'n 40% wijst erop dat in het
verleden geen of slechts weinig contacten hebben plaatsgevonden. Ongeveer 5%
maakt melding van negatieve ervaringen in verband met discriminatie en onge-
veer 10% is, zonder aan te geven waarom, ontevreden of negatief over de con-
tacten.

De bovenstaande vraag is door mannen anders beantwoord dan door vrou-
wen. Zo zeggen mannen vaker dan vrouwen dat het contact goed is verlopen,
maar zij beklagen zich ook vaker dan vrouwen over discriminerend optreden.
Vrouwen daarentegen zeggen vaker dan mannen dat zij nauwelijks of geen con-
tacten hebben gehad met de politie (zie ook tabel 32).

Na de open vraag is een gesloten vraag met een evaluatief karakter gesteld.
Met deze vraag wordt nagegaan of de reeds opgedane ervaringen met politie-
contacten overwegend positief dan wel negatief zijn. Op de vraag heeft bijna
75% van diegenen die deze vraag beantwoord hebben, geantwoord, dat de erva-
ringen overwegend positief zijn en 25% heeft gezegd dat deze ervaringen over-
wegend negatief zijn. Naar blijkt, wordt deze evaluatieve vraag door oudere on-
dervraagden anders beantwoord dan door jongere. Zo zijn oudere ondervraag-
den beduidend vaker dan de jongere ondervraagden, overwegend positief over
hun ervaringen met de politie. (Zie ook tabel 33.)

Vervolgens zijn de ondervraagden vier uitspraken voorgelegd, of juister ge-
formuleerd, vier varianten van een uitspraak. Deze zijn: Wanneer er op straat
politie mijn kant op komt,
- dan ben ik op mijn hoede;
- dan voel ik me veilig;
- dan schrik ik meestal;
- dan voel ik mij in de gaten gehouden.
Uit de reacties op deze uitspraken valt af te leiden, dat de Nederlandse politie
niet al te veel angst inboezemt. Zo zegt nog geen 10% van de ondervraagden
dat hij of zij schrikt bij nadering van de politie. Om en nabij de 15% is op zijn
of haar hoede of voelt zich in de gaten gehouden en bijna 50% zegt zich veilig
te voelen als de politie nadert. Overigens denken niet alle ondervraagden hier-
over hetzelfde. Dat wil zeggen, op drie varianten reageren zij hetzelfde en bij
een variant blijken nationaliteit en afkomst van invloed te zijn op de reactie. Zo
zeggen ondervraagden met de Marokkaanse nationaliteit c.q. van Marokkaanse
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afkomst vaker dan alle anderen, dat zij zich in de gaten gehouden voelen. (Zie
hiervoor ook de tabellen 34a t/m 34c.)

Hiervoor is gesproken over contacten met de politie in het algemeen en over
meer algemene ervaringen op het terrein van de identificatie. Na deze vragen
is de respondenten de vraag voorgelegd of het wel eens gebeurd is dat de poli-
tie hen aansprak als vreemdeling. Hierop zegt iets meer dan 15%, ofwel 67 on-
dervraagden, ja en de overige 85% nee. Vermeldenswaard is dat de ondervraag-
den uit de middelgrote gemeenten iets vaker dan de ondervraagden uit Utrecht
en veel vaker dan alle andere ondervraagden zeggen dat zij door de politie als
vreemdeling zijn aangesproken. Voorts zijn het vooral de ondervraagden met de
Turkse nationaliteit c.q. van Turkse afkomst en met een turks uiterlijk die vaker
dan alle anderen zeggen door de politie als vreemdeling te zijn aangesproken.
Ten slotte zij vermeld dat mannen vaker dan vrouwen zeggen als zodanig te zijn
aangesproken.

Ook bij deze vraag is uiteraard weer nagegaan hoe vaak een en ander in de
diverse jaren geschiedde. Wordt hierbij alleen naar volledige jaren gekeken, dan
blijkt dat zowel in 1986 als in 1987 ongeveer 25 ondervraagden als vreemdeling
zijn aangesproken (zie ook de tabellen 35a t/m 35d).

De laatste vraag voor diegenen die door de politie als vreemdeling zijn aan-
gesproken, luidt als volgt: Kunt u vertellen wat u vond van de gehele gang van
zaken, dus vanaf het moment dat u werd aangesproken? Uiteraard betreft het
hier weer een open vraag. Helaas is de vraag slechts door enkelen beantwoord,
zodat er weinig of geen conclusies aan verbonden kunnen worden. Wel worden
hier enkele van de antwoorden gegeven.
-'Triest, heel triest. De gemeente () staat erom bekend. Te weinig vreemde-

lingenpolitie-agenten voor het aantal buitenlanders. Voor klachten of afspra-
ken zijn ze er niet.'

- `Het is moeilijk allemaal. Je vergeet een keer je papieren en je wordt meteen
als grote crimineel beschouwd. Je wordt meegenomen. Ze gaan alles onder-
zoeken en bovendien krijg je een dikke bekeuring. Erger nog, juridisch ge-
zien hebben ze gelijk ook. In zo'n situatie moet je gewoon meewerken en je
mond houden.'

-'Het is nooit leuk om aangehouden te worden. Ik ben toch geen dief of mis-
dadiger. Ik heb het gevoel, trouwens dat weet ik zeker, dat zij mij aangehou-
den hebben omdat ik buitenlander ben.'

-'Ze behandelden mij correct, waren aardig, ze deden hun plicht dus geen
problemen. In Italië was dat ook gebeurd. Ik kon meteen gaan toen alles
duidelijk was.'

-'We moesten mee naar het politiebureau (vreemdelingendienst). Ze hebben
ons met een busje naar het politiebureau gebracht en onze namen gevraagd.
Daarna werd gecontroleerd of we legaal waren in Nederland en daarna
mochten we weg. We kregen geen bekeuring.'

- `Ten onrechte vastgehouden. Wij zijn naar politiebureau gebracht en pas daar
hebben ze met de politie in ( ) gebeld. Terwijl dit ook mogelijk was in het
bedrijf waar wij werkten. Dit is volgens mij (bewuste) discriminatie.'

- `Dit is gebeurd in 1985. Op het station wilde ik een krant kopen. Ineens kwa-
men twee politie-agenten naar mij toe en grepen mij vast en vroegen naar
mijn paspoort. Ik had geen paspoort bij me, wel mijn rijbewijs. Dat hebben
ze niet geaccepteerd. Ik werd meegenomen naar het bureau. Op het politie-
bureau hebben zij mij onderzocht en bij de vreemdelingendienst naar mijn
papieren gevraagd. Alles was in orde en ik mocht gaan. Ik was op het station
met een donkerblonde Turk. Ze hebben hem niets gevraagd, maar mij wel,
omdat ik een donker uiterlijk heb.'
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Op basis van het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- de helft van alle ondervraagden weet niet dat vreemdelingen buitenshuis

immer hun verblijfspapieren bij zich moeten hebben;
- veelal hebben zij ook geen papieren bij zich;
- van alle ondervraagden zijn het vooral de Turken die zeggen met operatio-

neel vreemdelingentoezicht te maken hebben gehad;
- op basis van de interviews kan worden vastgesteld dat operationeel vreemde-

lingentoezicht dat niet leidt tot overbrenging naar een politiebureau, net zo
min frequent voorkomt als het eerder besproken vreemdelingentoezicht.
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6 Tussen staandehouding en uitzetting

Wanneer de politie een vreemdeling aantreft die niet de vereiste papieren bij
zich heeft, of van wie van stond af aan duidelijk is dat hij illegaal in Nederland
verblijft, mag zij de vreemdeling overbrengen naar een politiebureau. Wat daar
vervolgens gebeurt, zal nu worden beschreven. Hierbij wordt uiteraard ook weer
gekeken naar de samenhang tussen de afhandeling op het politiebureau ener-
zijds en enkele kenmerken van vreemdelingen anderzijds.

In het voorgaande is al duidelijk geworden dat vooral de nationaliteit van
vreemdelingen een belangrijke rol speelt bij het operationeel vreemdelingen-
toezicht. Dit kenmerk zal hier derhalve een centrale plaats innemen. Daarnaast
zal ook, zij het meer zijdelings, worden gekeken naar de betekenis van sekse en
leeftijd van de vreemdelingen. Aangezien het uiterlijk in het voorgaande al geen
rol bleek te spelen, zal dit hier verder buiten beschouwing blijven. Als het uiter-
lijk namelijk al geen rol speelt bij de selectie van staande te houden burgers, zal
het ook geen rol spelen bij de vraag wie moet worden uitgezet.

Zoals gezegd, ongedocumenteerde of illegale vreemdelingen mogen worden
overgebracht naar een politiebureau. Het doel van deze overbrenging is tweele-
dig: aldaar kan de identiteit en/of de legaliteit alsnog worden vastgesteld of de
verwijdering kan in gang worden gezet. In tegenstelling tot het gangbare jargon
is de vreemdeling niet aangehouden maar opgehouden. Wordt een ongedocu-
menteerde of illegale vreemdeling aangetroffen, dan vindt in zo'n 95% van de
gevallen ophouding plaats. Zo tonen althans de dossiers.

De belangrijkste reden voor ophouding is dat de betrokken vreemdeling op
zeer korte termijn kan worden uitgezet. Dit is namelijk in bijna 60% van de
gevallen de reden tot ophouding. In nog eens 30% van de gevallen vindt ophou-
ding plaats, omdat de identiteit of legaliteit alsnog moet worden vastgesteld en
in nog eens bijna 5% geeft de vreemdeling een valse naam op of staat hij als
ongewenst te boek. In de overige gevallen is de reden van ophouding onbekend.

In bijna 60% van de gevallen vindt de ophouding aansluitend aan de staande-
houding plaats en in nog eens 30% van de gevallen verstrijkt er enige tijd tussen
de staande- en ophouding. Dit laatste komt vooral voor, indien de staandehou-
ding tijdens de nachtelijke uren plaatsvindt of de betrokken vreemdeling, voor-
dat hij wordt overgedragen aan de vreemdelingendienst, eerst nog ter zake van
een overtreding of misdrijf elders gehoord moet worden.

De ophouding mag maximaal zes uur duren - de nachtelijke uren niet mee-
gerekend - en kan twee maal worden verlengd. In ook weer zo'n 60% van alle
ophoudingen kon de duur ervan worden vastgesteld. Daarbij is gebleken dat een
dergelijke ophouding slechts bij uitzondering van korte duur is. Zo duurt een
ophouding slechts in 5% van de gevallen nog geen uur en in iets meer dan 25%
ligt de duur van de ophouding tussen de nul en drie uur. In iets meer dan 50%
van de gevallen neemt de ophouding minimaal vijf tot zes uur in beslag. Voorts
kan.worden vastgesteld dat in 50% van de gevallen de ophouding zeker niet is
verlengd. Daaruit mag overigens niet worden afgeleid dat ook in 50% van de
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gevallen de ophouding wel is verlengd. Dat is namelijk in veel gevallen duister
gebleven. Te vaak om op dit punt uitspraken te doen.

In slechts een enkel geval werd in het dossier de duur van de ophouding met
redenen omkleed, zodat ook hierover verder niet zal worden uitgeweid.

Er zijn, het kwam hiervoor al te sprake, grofweg twee redenen voor ophou-
ding van een vreemdeling: zijn legaliteit moet worden vastgesteld of hij kan
worden verwijderd c.q. uitgezet. Dit laatste is in pakweg 60% van de gevallen
de reden voor ophouding. In geval van het eerste moet op het bureau worden
vastgesteld of de betrokken vreemdeling hier legaal verblijft. Er zijn verschillen-
de manieren om dit te doen. De meest voorkomende is dat de persoonsgege-
vens van de vreemdeling worden nagetrokken bij de vreemdelingendienst van
de politie die de staandehouding verrichtte. Dit geschiedt namelijk in zo'n 30%
van de gevallen waarin sprake is van ophouding. In nog eens 10% van de geval-
len wordt de vreemdeling nagetrokken bij een vreemdelingendienst of bij een
gemeentesecretarie elders in het land. In zo'n 5% vindt er onderzoek in de
woning plaats of wordt de bagage, de kleding of het lichaam van de betrokken
vreemdeling aan een onderzoek onderworpen. In iets meer dan 10% van de ge-
vallen informeren derden, zoals familieleden, een werkgever of een consulaire
vertegenwoordiger, de politie over de identiteit en legaliteit van de vreemdeling
en in ook weer zo'n 10% geeft de vreemdeling zelf alsnog de benodigde gege-
vens. In bijna 5% van de gevallen wordt de CRI of Interpol betrokken bij de
vaststelling van de identiteit van de vreemdeling. Overigens lukt het niet altijd
om de identiteit en dus ook de legaliteit vast te stellen. Zo blijft in 10% van de
gevallen de identiteit onbekend. Het zal duidelijk zijn dat daar waar de identi-
teit onbekend blijft, het zeker onbekend blijft of de betrokkene hier legaal ver-
blijft. Toch kan veilig worden aangenomen dat als de identiteit niet kan worden
vastgesteld, de vreemdeling hier illegaal verblijft.

Er is hiervoor al gesteld dat van alle staande gehouden vreemdelingen zo'n
95% wordt opgehouden. Dit geldt echter niet voor alle vreemdelingen in gelijke
mate. Zo worden Turken significant minder vaak staande gehouden en daarom
opgehouden dan alle andere vreemdelingen. Overigens maakt de nationaliteit
niet uit, als het om de duur van de ophouding gaat. Voor alle vreemdelingen
duurt de ophouding namelijk relatief even vaak even lang. (Zie ook de tabellen
36a en 36b).

Van alle vreemdelingen die na staandehouding zijn overgebracht naar een
politiebureau, wordt ongeveer 65% in vreemdelingenbewaring gesteld. Op dit
punt verschillen de gemeenten significant van elkaar. Zo worden in de middel-
grote en kleine gemeenten beduidend minder vreemdelingen in vreemdelingen-
bewaring gesteld dan in Amsterdam en vooral Utrecht. Bovendien blijkt dat van
alle vreemdelingen de Marokkanen beduidend vaker dan alle andere in vreem-
delingenbewaring worden gesteld. EG-onderdanen worden verreweg het minst
vaak in vreemdelingenbewaring gesteld. In het overgrote deel van de gevallen
van vreemdelingenbewaring wordt als reden hiervoor opgegeven dat de betrok-
ken vreemdeling niet over een verblijfstitel beschikt en kan worden uitgezet. Dit
is in 95% van de gevallen, waarin bewaring plaatsvindt, de reden. Andere, veel
genoteerde redenen - let wel, de bewaring kan met meer redenen omkleed
worden - zijn het ontbreken van middelen van bestaan en het gevaar voor on-
derduiken. Beide redenen worden in ongeveer 75% van de gevallen opgevoerd.
In nog eens 40% wordt tevens aangevoerd dat de vreemdeling niet beschikt
over enig identiteitsbewijs en in nog eens 30% van de gevallen blijkt de betrok-
ken vreemdeling schuldig te zijn aan c.q. veroordeeld voor een misdrijf.

Het zal niet verbazen dat in de ene gemeente vaker vreemdelingen in vreem-
delingenbewaring worden gesteld dan in een andere gemeente. Overigens doen
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Amsterdam en Utrecht in dit opzicht niet voor elkaar onder. In beide gemeen-
ten wordt namelijk zo'n 70% van de vreemdelingen in vreemdelingenbewaring
gesteld. In de overige gemeenten is dit nog geen 45%.

De duur van de vreemdelingenbewaring kan in principe variëren van één dag
tot één maand, tenzij de uitzetting is gelast. Gaat de bewaring langer duren, dan
is daarvoor een rechterlijke uitspraak nodig. De vreemdelingenbewaring wordt
in de regel na de duur van een half jaar opgeheven. De uiteindelijke duur van
de vreemdelingenbewaring hangt vooral af van de termijn waarop de vreem-
deling kan worden uitgezet. Deze termijn is in het algemeen kort als een vreem-
deling over een grensoverschrijdingsdocument beschikt en naar een naburig
land kan worden uitgezet en iets langer indien de vreemdeling verder weg moet
en bovendien een laissez-passer nodig is. Het zal in dit licht niet verbazen dat
de duur van de vreemdelingenbewaring in de ene gemeente vaker langer duurt
dan in een andere gemeente. Zo kan worden vastgesteld dat in de middelgrote
en de kleine gemeenten de vreemdelingenbewaring in de meeste gevallen van
korte duur is en in de regel binnen vier dagen kan worden beëindigd. Ditzelfde
geldt, zij het in mindere mate, voor Utrecht. Daar worden ook de meeste bewe-
ringen binnen vier dagen beëindigd, zij het dat deze bewaringen vaker dan in de
kleinere gemeenten drie à vier dagen duren. In Amsterdam daarentegen duurt
de bewaring veel vaker dan elders tussen de acht dagen en een half jaar en dit
zelfs in bijna de helft van alle vreemdelingenbewaringen. Vermeldenswaard is
dat in twee gevallen de bewaring langer dan een half jaar heeft geduurd.

Hiervoor is al gesteld dat de duur van de vreemdelingenbewaring mede af-
hangt van de termijn waarop de vreemdeling kan worden uitgezet: hoe verder
het land waarheen moet worden uitgezet, hoe langer het duurt. Daar het land
waarheen moet worden uitgezet, in de regel het land van nationaliteit is, ligt het
voor de hand de nationaliteit van de uit te zetten vreemdelingen af te zetten te-
gen de duur van de bewaring. Daarbij blijkt dat de vreemdelingenbewaring van
EG-onderdanen inderdaad veel vaker slechts een dag(deel) duurt dan die van
Turken en Marokkanen of andere vreemdelingen. Overigens duurt de vreemde-
lingenbewaring van Turken vaker slechts een à drie dagen, terwijl deze voor
Marokkanen juist vaker tussen de vier en acht dagen ligt. Voor alle overige
vreemdelingen ligt de duur van de bewaring, vaker dan voor de eerder genoem-
de vreemdelingen, tussen de acht dagen en een half jaar.

De termijn waarop een vreemdeling kan worden uitgezet, is niet alleen af-
hankelijk van de nationaliteit, maar ook van het al dan niet moeten aanvragen
van een laissez-passer. Een dergelijk document is nodig als de uit te zetten
vreemdeling niet beschikt over een grensoverschrijdingsdocument en moet wor-
den aangevraagd bij een consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen
gaat worden uitgezet. Met een dergelijke aanvraag wil ook nog wel eens enige
tijd gemoeid zijn, soms door gebrek aan medewerking van de vreemdeling zelf
en soms ook door gebrek aan medewerking van de vertegenwoordiger. Niet in
alle gevallen wordt de aanvraag ook gehonoreerd. Zo is in 33 gevallen, waarvan
31 uit Amsterdam, de aanvraag niet ingewilligd. In sommige gevallen is dit toe
te schrijven aan het feit dat een vreemdeling beweert een bepaalde nationaliteit
te bezitten, doch dit door de betrokken consulaire vertegenwoordiger ontkend
wordt. In andere gevallen is het toe te schrijven aan het feit dat enkele verte-
genwoordigers in het algemeen geen medewerking verlenen aan het verstrekken
van een laissez-passer.

Dat de aanvraag voor een laissez-passer vertragend kan werken, blijkt duide-
lijk uit de cijfers. Bovendien maken de cijfers duidelijk dat niet voor alle natio-
naliteiten gelijkelijk geldt dat zoiets vertragend werkt. Zo is het aantal Turken
en Marokkanen dat vanwege een aanvraag langdurig in vreemdelingenbewaring
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doorbrengt, (veel) geringer dan het aantal andere vreemdelingen. Het maakt
dus niet alleen uit of een reisdocument moet worden aangevraagd, het maakt
ook uit aan welk land het moet worden aangevraagd. De combinatie van natio-
naliteit en de aanvraag voor een laissez-passer verklaart tevens waarom de
vreemdelingenbewaring in Amsterdam vaker langer duurt dan elders. De Am-
sterdamse politie moet namelijk veel vaker dan de politie elders vreemdelingen
uitzetten die vanwege hun nationaliteit moeilijk uitzetbaar zijn. (Zie ook de ta-
bellen 37a t/m 37e.)

Voor zover vreemdelingen die naar het politiebureau zijn overgebracht en al-
daar zijn opgehouden en/of in vreemdelingenbewaring gesteld zijn geweest, hier
niet legaal zijn, zullen zij in de regel worden uitgezet. Van alle hier bedoelde
vreemdelingen is ook circa 80% daadwerkelijk uitgezet. Vermeldenswaard hier-
bij is dat de politie in Amsterdam en Utrecht ongeveer even vaak een vreemde-
ling uitzetten en beide veel vaker dan de politie in de middelgrote en kleine ge-
meenten. Dit sluit overigens aan bij een eerdere conclusie, dat de politie in de
kleine gemeenten, vaker dan elders het geval is, legale vreemdelingen naar het
politiebureau overbrengt. Het uitzetten van vreemdelingen kan om verschillende
redenen plaatsvinden. Het kan bij voorbeeld gebeuren, omdat de betrokken
vreemdeling Nederland illegaal is binnengekomen, of omdat hij hier niet langer
legaal is, of omdat hij weliswaar legaal is doch een misdrijf heeft gepleegd of
onvoldoende middelen van bestaan heeft. Ook kan het zijn dat van de betrok-
ken vreemdeling het asielverzoek is afgewezen en het hem derhalve niet langer
is toegestaan in Nederland te verblijven. Dit laatste is in de drie onderzochte
jaren in de dertien gemeenten 16 maal voorgekomen. Van deze 16 afgewezen
asielzoekers zijn er acht uitgezet.

In verreweg de meeste gevallen vindt uitzetting plaats, omdat de betrokken
vreemdeling Nederland illegaal is binnengekomen, namelijk in om en nabij de
65% van de gevallen. In ongeveer 30% van de gevallen is de vreemdeling die
moet worden uitgezet, hier niet langer legaal en in de resterende gevallen gaat
het om een vreemdeling die vanwege het plegen van een misdrijf wordt uitgezet.
De gemeenten verschillen op dit punt niet van elkaar. Er doen zich echter wel
verschillen voor, indien vreemdelingen van de onderscheiden nationaliteiten met
elkaar worden vergeleken. Zo worden EG-onderdanen minder vaak dan ande-
ren uitgezet in verband met illegale binnenkomst en vaker dan anderen in ver-
band met het plegen van een misdrijf. Turken en Marokkanen daarentegen
worden veel vaker dan alle anderen uitgezet in verband met illegale binnen-
komst en juist niet in verband met een gepleegd misdrijf. Vreemdelingen met
een van de overige nationaliteiten worden weer vaker dan Turken en Marokka-
nen, doch minder vaak dan EG-onderdanen, uitgezet, omdat zij hier niet langer
legaal zijn. (Zie ook de tabellen 38a t/m 38c.)

Er zijn verschillende manieren waarop vreemdelingen kunnen worden uitge-
zet. De wijze waarop het uiteindelijk geschiedt, hangt vooral af van het land
waarheen de vreemdeling moet worden uitgezet. Zo worden Duitsers in de re-
gel naar de grenspost Bergh-autoweg gebracht, terwijl Fransen op de trein wor-
den gezet en Britten op de boot. De overige vreemdelingen worden meestal via
Schiphol per vliegtuig uitgezet. Bij uitzetting wordt de vreemdeling veelal over-
gedragen aan de Koninklijke Marechaussee ter plaatse. Soms is er zelfs sprake
van uitzetting onder begeleiding; dit kwam in een vorig hoofdstuk al aan de
orde. Een dergelijke begeleiding vindt in de praktijk slechts bij uitzondering
plaats: in de drie onderzochte jaren in totaal bijna tien maal, dus hier verder
niet erg relevant. Enkele malen is ook een vreemdeling uitgezet zonder dat er
sprake was van overdraging of begeleiding. Ook deze enkele gevallen zijn hier
verder niet relevant. Grosso modo komt het erop neer dat de meeste vreemde-
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lingen worden uitgezet door hen op het vliegtuig naar het land van nationaliteit
te zetten. Er zijn op dit punt wel enige verschillen tussen de gemeenten. Zo zet
de Amsterdamse politie, vaker dan de politie elders, uit via de trein richting
Frankrijk en beduidend minder vaak via het vliegtuig. Voor dit verschil zijn
twee verklaringen. De ene betreft het feit dat de Amsterdamse politie vaker dan
de politie elders EG-onderdanen uitzet en de tweede betreft het feit dat er in
Amsterdam vaker dan elders sprake is van moeilijk uitzetbare vreemdelingen.
Dit kwam hiervoor al aan de orde. Voor moeilijk uitzetbare vreemdelingen
wordt de `Roosendaalroute' nogal eens benut, dat wil zeggen dat zij zonder
papieren over de grens met België worden gezet. Als het gaat om de vraag of
vreemdelingen worden overgedragen, verschillen de gemeenten niet van elkaar.

Wordt in plaats van de gemeente de nationaliteit van de vreemdelingen in
beschouwing genomen, dan blijkt ook weer dat er grote verschillen bestaan voor
wat betreft het vervoermiddel of de wijze van uitzetten. Zoals te verwachten
valt, worden EG-onderdanen - lees Duitsers - beduidend vaker naar de grens
- Bergh-autoweg - gebracht dan alle andere vreemdelingen. Andere EG-on-
derdanen evenals vreemdelingen met een van de overige nationaliteiten, worden
beduidend vaker per trein uitgezet. Laatstgenoemden trouwens nog vaker dan
eerstgenoemden. De lezer zal begrijpen dat het hier om de hierboven ter sprake
gebrachte Roosendaalroute gaat. Er is hierbij niet zoals gewoonlijk sprake van
uitzetting naar het land van nationaliteit maar van uitzetting naar België. Aldaar
moet men maar zien wat te doen met de vreemdeling, die overigens vaak per
kerende trein naar Nederland terug reist. Zoals te verwachten valt, worden Tur-
ken en Marokkanen vaker dan anderen per vliegtuig uitgezet. Al eerder is ge-
steld dat het zelden voorkomt dat vreemdelingen onder begeleiding worden uit-
gezet en evenmin komt het veelvuldig voor dat vreemdelingen bij uitzetting niet
worden overgedragen. Resteert hier op te merken dat Turken en Marokkanen,
vaker dan anderen, worden overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.
(Zie ook de tabellen 39a en 39b).

In het voorgaande is een beschrijving gegeven van het verloop van zaken tus-
sen de staandehouding en de uitzetting. Hierbij is gekeken naar mogelijke ver-
schillen tussen de gemeenten en de onderscheiden nationaliteiten. Voor zover
relevant, zijn deze verschillen besproken. Voor alle volledigheid is bij de analyse
uiteraard ook gekeken naar eventuele verschillen naar leeftijd en sekse. Naar al
eerder gebleken is, spelen deze twee kenmerken van vreemdelingen bij het ope-
rationeel vreemdelingentoezicht nauwelijks of geen rol. Zij blijken ook bij de
verdere afhandeling van zaken nauwelijks of geen rol te spelen. Zo kan worden
vastgesteld dat jongere vreemdelingen ongeveer even vaak worden opgehouden
en/of in vreemdelingenbewaring worden gesteld als oudere vreemdelingen. Ook
worden jongere vreemdelingen om dezelfde redenen uitgezet als oudere vreem-
delingen. Als er al sprake is van een verschil tussen jongere en oudere vreemde-
lingen, dan heeft dit verschil betrekking op de wijze van uitzetting. Zo blijken
jongeren iets vaker naar de grens te worden gebracht dan ouderen. Een verkla-
ring voor dit verschil moet worden gezocht in het aantal Duitse jongeren dat via
Bergh-autoweg wordt uitgezet.

Tussen de seksen blijkt zich ook een enkel verschil voor te doen. Zo worden
mannen iets vaker dan vrouwen uitgezet, omdat zij Nederland illegaal zijn bin-
nengekomen, terwijl vrouwen daarentegen iets vaker dan mannen, hier niet lan-
ger legaal zijn. Bovendien moet voor mannen iets vaker dan voor vrouwen een
laissez-passer worden aangevraagd. Vrouwen worden op hun beurt weer vaker
naar de grens gebracht dan mannen. Dit laatste wordt weer verklaard door het
aantal Duitse vrouwen dat zo uit Nederland wordt gezet.
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7 Conclusies

De voorgaande hoofdstukken hebben enige min of meer duidelijke conclusies
opgeleverd omtrent de wijze waarop in Nederland het operationeel toezicht op
vreemdelingen is ingebed in beleid en op welke wijze het in diverse gemeenten
wordt uitgeoefend. Zij worden hier nog eens op een rij gezet, en wel ter beant-
woording van de probleemstelling.

Voor wat betreft de inbedding van het toezicht in het formele beleid, kan
worden vastgesteld dat de centrale overheid tendeert naar een restrictief toela-
tingsbeleid met daaraan gekoppeld een effectief toezicht op vreemdelingen. Zij
streeft een restrictief toelatingsbeleid en een effectief toezicht na, ten einde haar
minderhedenbeleid gestalte te (kunnen) geven. Zij beroept zich hierbij op het
feit dat haar slechts beperkte middelen ten dienste staan. De lokale overheid,
of juister geformuleerd de lokale politie, geeft het vreemdelingentoezicht slechts
geringe prioriteit. Ook zij verwijst hierbij naar het belang van haar minderhe-
denbeleid, waarbij het belangrijkste argument is dat de politie een goede relatie
dient te onderhouden met de gemeenschap in het algemeen en met de minder-
heden in het bijzonder. Een dergelijke goede relatie zou zich volgens haar
slecht verdragen met herhaalde controles op legaal verblijf. Het is dan ook veel-
zeggend dat diverse korpsleidingen zeggen dat niet enkel uitgegaan mag worden
van het redelijk vermoeden dat iemand vreemdeling is, maar dat er directe aan-
wijzingen moeten zijn dat iemand illegaal in Nederland verblijft of èn illegaal
èn crimineel is.

Voor wat betreft de wijze waarop het vreemdelingentoezicht wordt uitge-
voerd, kan worden vastgesteld dat dit toezicht vooral door surveillanten wordt
uitgevoerd. Als het vreemdelingentoezicht wordt uitgeoefend, dan is er meestal
sprake van een niet op voorkennis gebaseerde actie, welke in de regel een uit-
vloeisel is van een actie in het kader van de primaire politietaak. In het kort
komt het erop neer dat in zulke gevallen de surveillanten pas naar verblijfspa-
pieren vragen, als zij op grond van het Wetboek van Strafvordering de bevoegd-
heid hebben een burger staande te houden en naar zijn naam te vragen. Dit
gebeurt veelal op straat, in en om winkels, stations of in het openbaar vervoer.
Wordt operationeel vreemdelingentoezicht uitgeoefend door medewerkers van
de vreemdelingendiensten, dan gaat het in de regel om op voorkennis gebaseer-
de acties. De hier bedoelde voorkennis heeft dan betrekking op belastende
informatie omtrent illegaal verblijf. Het kan hierbij zo zijn dat de informatie het
illegale verblijf van een bepaalde vreemdeling betreft, maar het kan ook zo zijn
dat er informatie bestaat omtrent een bedrijf of iets dergelijks. De hier bedoel-
de acties spelen zich doorgaans in of om een woonhuis of bedrijf af; het ligt im-
mers voor de hand een vreemdeling op een bekend adres op te sporen en niet
af te wachten tot hij eens toevallig op straat wordt aangetroffen. Indien er spra-
ke is van een, op voorkennis gebaseerde, actie èn er zijn meer mensen ter plek-
ke aanwezig, dan worden nogal eens meer mensen tegelijkertijd gecontroleerd.
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Is de actie niet op voorkennis gebaseerd, dan wordt veelal alleen de betrokken
vreemdeling gecontroleerd.

Er kan worden vastgesteld dat de politie over het algemeen slechts in twee
gevallen tot operationeel vreemdelingentoezicht overgaat. In het eerste geval
gaat zij tot zulk toezicht over als zij op grond van het Wetboek van Strafvorde-
ring over de bevoegdheid beschikt een burger staande te houden en deze naar
zijn naam te vragen. In het tweede geval beschikt de politie over informatie om-
trent illegaal verblijf. Al met al kan. dan ook worden geconcludeerd dat de poli-
tie burgers niet zo maar staande houdt, maar alleen wanneer zij op grond van
het Wetboek van Strafvordering over bevoegdheden beschikt, dan wel wanneer
zij belastende informatie betreffende illegaal verblijf heeft. Uit het feit dat het
overgrote deel van de vreemdelingen die zijn overgebracht naar een politiebu-
reau, illegaal blijkt te zijn, kan worden afgeleid dat de wijze waarop het toezicht
wordt uitgeoefend, in zekere zin doeltreffend is. Bovendien bevat het onder-
zoeksmateriaal geen aanwijzingen dat de politie grootschalige zoekacties ver-
richt. Integendeel, zij stelt zich terughoudend op.

Opvallend is dat er vooral van op voorkennis gebaseerde acties sprake blijkt
te zijn als het om vreemdelingen met de Turkse nationaliteit blijkt te gaan. Van
niet op voorkennis gebaseerde acties is vooral sprake als het om EG-onderda-
nen gaat. Zeer van belang is de vaststelling dat noch de leeftijd, noch de sekse,
noch het uiterlijk van de vreemdelingen een rol van betekenis blijken te spelen.
Hetzelfde geldt, overigens in iets mindere mate, voor de verblijfstatus, hetgeen
enigszins verbazend is. De nationaliteit van de vreemdelingen blijkt daarentegen
een zeer belangrijke rol te spelen bij het operationeel vreemdelingentoezicht.
Ook kan worden vastgesteld dat het niet regelmatig voorkomt dat gekleurde
Nederlanders het slachtoffer worden van operationeel vreemdelingentoezicht,
in die zin dat zij worden opgehouden of in vreemdelingenbewaring worden ge-
steld.

Wordt een ongedocumenteerde of illegale vreemdeling staande gehouden,
dan volgt meestal ophouding op het politiebureau. De reden voor deze ophou-
ding kan tweeledig zijn: de identiteit en/of de legaliteit moeten alsnog worden
vastgesteld of de betrokken vreemdeling kan meteen worden uitgezet. Van de
vreemdelingen die worden opgehouden, wordt meer dan de helft vervolgens in
vreemdelingenbewaring gesteld. In de regel gebeurt dit, omdat de betrokken
vreemdeling geen verblijfstitel heeft. Omtrent deze bewaring kan nog worden
vastgesteld dat in de grote steden vaker vreemdelingen in vreemdelingenbewa-
ring worden gesteld dan in de middelgrote en kleine gemeenten. Voorts is op-
vallend dat Marokkanen vaker in vreemdelingenbewaring worden gesteld dan
alle andere vreemdelingen. De duur van de vreemdelingenbewaring hangt voor-
al af van de nationaliteit van de betrokken vreemdeling en van de vraag of een
laissez-passer moet worden verkregen. Dat de nationaliteit van de vreemdeling
een rol speelt bij de duur van de vreemdelingenbewaring, laat zich eenvoudig
verklaren. In de regel is het land waarheen de vreemdeling wordt uitgezet, het-
zelfde als het land van nationaliteit van de vreemdeling. Naarmate dit land dich-
ter bij ligt of er vaker op gevlogen wordt, kan eerder worden uitgezet. Dat met
het aanvragen van een laissez-passer tijd verloren kan gaan, is op zich al voor
de hand liggend. Niet voor de hand liggend is dat de nationaliteit ook hierbij
weer een rol speelt. Naar blijkt, maakt het niet alleen uit of een dergelijk docu-
ment moet worden aangevraagd, het maakt ook uit aan welk land het moet
worden gevraagd.

Indien een vreemdeling illegaal in Nederland is, volgt in de regel uitzetting.
Deze uitzetting kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest voorko-
mende is dat de vreemdeling op het vliegtuig naar het land van nationaliteit
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wordt gezet. Komt de vreemdeling uit een van de naburige landen, dan wordt
deze of naar de grens gebracht, of op de trein of op de boot gezet.

Het operationeel vreemdelingentoezicht blijkt binnen de politiewereld weinig
prioriteit te genieten. Dit geldt voor zowel de korps(leiding)en als individuele
politiemensen. De politiemensen onderstrepen een eerdere conclusie dat dit
toezicht vooral gezien wordt als een uitvloeisel of nevenactiviteit naast de pri-
maire taak. Zo zegt een meerderheid van hen dat als een vreemdeling een mis-
drijf heeft gepleegd, dit de meest aangewezen aanleiding is om tot vreemdelin-
gentoezicht over te gaan. Het uiterlijk achten zij niet erg aangewezen, zij het
dat een donkere huidskleur nog minder aangewezen geacht wordt dan een me-
diterraan uiterlijk.

Opvallend is dat tamelijk veel vreemdelingen - ongeveer de helft van hen -
niet weet dat zij, als zij buitenshuis zijn, hun verblijfspapieren bij zich moeten
hebben. Los van deze constatering blijkt bovendien dat het merendeel van de
vreemdelingen deze papieren in de regel niet bij zich heeft. Naar het zich laat
aanzien, worden zij in de praktijk ook zelden gevraagd hun papieren te tonen.
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