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lnleiding 

Deze literatuurverkenning is bedoeld als aanvulling op het 
literatuuronderzoek van het WODC naar de betrokkenheid van etnische 
minderheden bij 'commune criminaliteit' in ons land (Leuw, 1997). Hier is 
aan de hand van de literatuur onderzoek gedaan naar de situatie in andere 
Europese landen. Het onderzoek is begeleid door een commissie, voor de 
samenstelling waarvan wordt verwezen naar de bijlage. Verder een woord 
van dank aan mevrouw M.H. Moene en de heren J.J.A. Essers en H.J.J. 
Simons, Ministerie van Justitie, WODC, voor hun commentaar. 
Er is informatie verzameld over de resultaten van criminologisch onderzoek 
naar immigranten in de ons omringende landen, dat is gebaseerd op 
justitiele gegevens. Daarbij is speciale aandacht besteed aan de vraag of en, 
zo ja, hoe er in de justitiele bestanden een onderscheid wordt gemaalct 
tussen verdachten en daders uit de autochtone bevolking en justitiabelen 
met een immigrantenachtergrond. In sommige landen, zoals Duitsland en 
Groot-Brittannie, vond en vindt een discussie plaats over de vraag of 
criminologisch onderzoek naar immigranten toelaatbaar is en wat het nut 
daarvan zou kunnen zijn. Direct verband daarmee houdt de vraag of de 
registratie van nationaliteit, etniciteit of ras van verdachten en daders 
geoorloofd is. Deze discussie met de argumenten van voor- en tegenstanders 
komt hier ter spralce. Bovendien wordt gekeken of er landen zijn waar spralce 
is van een specifiek op immigranten gericht beleid op het terrein van de 
criminaliteitspreventie en, zo ja, wat daar de ervaringen mee zijn. 
Wij hebben in acht Europese landen informatie voor deze 
literatuurverkenning gevonden: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Zwitserland, Zweden, Belgie, Italie en Spanje. 
Wij geven hier een beschrijving van de onderzoeksresultaten zoals deze in de 
literatuur staan vermeld. Bovendien geven wij de op deze 
onderzoeksresultaten gebaseerde interpretaties en conclusies weer, welke 
door ons in de litteratuur zijn aangetroffen. Wij beperken ons tot een 
beschrijving van de door ons geraadpleegde literatuur en laten eigen 
interpretaties en conclusies zo veel mogelijk achterwege. 

In de door ons bestudeerde literatuur wordt criminologisch onderzoek 
beschreven bij immigranten die vanaf de vijftiger jaren naar hun nieuwe land 
zijn gekomen. Daar vallen echter niet altijd alle immigranten onder en soms 
vallen er vreemdelingen onder die niet tot de groep immigranten behoren. 
De geregistreerde informatie over verdachten en daders vertoont in de regel 
een aantal beperkingen. Een gevolg daarvan is dat de cijfers die op deze 
gegevens berusten, een enigszins vertekend beeld geven van het aandeel in 
criminaliteit van immigranten. 
In veel landen richt het onderzoek naar immigranten en criminaliteit zich 
alleen op buitenlanders, dat wil zeggen personen die niet de nationaliteit van 
het land in lcwestie bezitten. De reden daartoe is dat men uitsluitend van 
deze immigranten als aparte groep justitiele gegevens heeft die men kan 
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vergelijken met die van de rest van de bevolking. In landen waar de 
naturalisatiemogelijkheden voor buitenlanders beperkt zijn, zoals Duitsland 
en Zwitserland, behoren de meeste immigranten tot de buitenlanders. 
Echter, in landen met ruimere mogelijkheden om te naturaliseren, zoals 
Frankrijk, Groot-Brittannie, Zweden en Belgie, behoren veel immigranten, 
vooral die van de tweede generatie, niet bij de buitenlanders omdat zij 
genaturaliseerd zijn of de nationaliteit van het nieuwe land bij de geboorte 
hebben gekregen. Uit de registratie van verdachten en daders met de 
nationaliteit van het land waar zij wonen wordt dan niet duidelijk of zij een 
immigrantenachtergrond hebben. Daardoor is de grens vervaagd tussen de 
mensen met de nationaliteit van het land waar zij (zijn komen) wonen en 
degenen met een andere nationaliteit Bij een vergelijking in deze landen 
tussen mensen met een buitenlandse nationaliteit en die met de nationaliteit 
van het land zelf, worden twee groepen met elkaar vergeleken die beide 
immigranten bevatten. Eventuele verschillen tussen autochtonen en 
immigranten zullen daardoor minder duidelijk aan het licht komen. De 
omstandigheden waaronder de genaturaliseerde immigranten leven, wijken 
waarschijnlijk niet veel af van die van immigranten met een buitenlandse 
nationaliteit Beide groepen verkeren veelal in een marginale positie. 
Wanneer het aandeel in criminaliteit van immigranten met een buitenlandse 
nationaliteit als gevolg van deze marginale positie groter is dan van de 
autochtone bevollcing, is de kans reeel dat het aandeel van genaturaliseerde 
immigranten ook groter is. De door deze laatste groep veroorzaalcte 
criminaliteit wordt echter bij die van de autochtone bevolking opgeteld. In 
dat geval wordt in de officiele cijfers het aandeel van immigranten in 
criminaliteit onderschat 
Daarom tracht men in sommige landen, zoals Zweden, ook over de 
genaturaliseerde groep immigranten gegevens te verzamelen. Om diezelfde 
reden doet men in Groot-Brittannie, waar verreweg de meeste immigranten 
de Britse nationaliteit bezitten, geen onderzoek naar buitenlanders maar naar 
etnische minderheden. Men kan daar leden van etnische minderheidsgroepen 
identificeren doordat in Groot-Brittannie in verschillende fasen van het 
justitiele proces de etnische aflcomst van verdachten en daders wordt 
geregistreerd. 
Naast het hiervoor geschetste probleem dat in sommige landen lang niet alle 
immigranten tot de buitenlanders behoren, die in de justitiele gegevens als 
aparte groep worden onderscheiden, is er nog een ander probleem. In 
sommige landen, zoals Duitsland en Frankrijk, worden buitenlandse 
verdachten en daders die tijdelijk en/of illegaal in het land verblijven bij de 
geregistreerde buitenlandse justitiabelen meegeteld. Bij de vollcstellingen in 
die landen worden echter alleen de buitenlanders met een 
verblijfsvergunning geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat de justitiele cijfers 
die alle buitenlandse verdachten en daders weergeven, ook degenen 
meetellen die niet bij de vollcstelling worden meegerekend. Daardoor wordt 
dan het percentage verdachten en daders van de buitenlandse bevolking in 
de justitiele cijfers overschat Bovendien gaat het om criminologisch 



onderzoek naar immigranten en behoren degenen die tijdelijk in het land 
verblijven niet tot de doelgroep. 
Daarom maakt men in sommige landen, zoals Groot-Brittannie, Zwitserland, 
Zweden en Belgie, een onderscheid tussen etnische minderheden (in Groot-
Brittannie) en buitenlanders (in Zwitserland, Zweden en Belgie) die in het 
land in kwestie wonen en degenen die in het buitenland woonachtig zijn. 
Het valt ons op dat in Frankrijk, als gevolg van de redelijk soepele 
naturalisatiewet en de wijze waarop verdachten en daders daar worden 
geregistreerd, het aandeel van immigranten in criminaliteit zowel wordt 
onder- als overschat Wij komen daar in de subparagrafen 1.5.3 en 3.5.1 op 
terug. 

De samenstelling van de allochtone bevolking loopt in de diverse landen 
sterk uiteen (zie paragraaf 1.3). 
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Bij de informatie over de diverse landen is spralce van accentverschillen: aan 
sommige aspecten wordt in bepaalde landen meer aandacht besteed dan 
elders. In Frankrijk lijkt de voorlopige hechtenis meer in de belangstelling bij 
onderzoekers te staan dan in sommige andere landen. Dit kan verband 
houden met de omstandigheid dat er in dat land relatief vaalc van die 
maatregel gebruik wordt gemaakt In Groot-Brittannie wordt naar verhouding 
veel aandacht besteed aan de selectiviteit van het justitiele proces. 

Ook de lcwaliteit van de gegevens over de verschillende fasen van het 
justitiele proces is per land verschillend. In Duitsland bijvoorbeeld is veel 
meer gedetailleerde informatie over de door de politie geregistreerde 
verdachten dan over de gedetineerden, terwijl in andere landen, zoals Groot-
Brittannie, het omgekeerde het geval is. 

De justitiele cijfers in de diverse landen zijn heel moeilijk met elkaar te 
vergelijken door de verschillen in de wijze waarop verdachten en daders 
worden geregistreerd. Bovendien bestaan er verschillen tussen de landen in 
de wijze waarop de rechtsgang plaatsvindt Dat houdt in dat in het ene land 
een groter gedeelte van de verdachten, dus ook van de verdachte 
immigranten, voor de rechter komt dan in het andere land. Daar komt bij dat 
de strafinaat voor een vergrijp soms per land uiteenloopt, zodat 
veroordeelden voor een zelfde soort vergrijp in het ene land een zwaardere 
straf krijgen dan in het andere land. Een vergelijking tussen veroordeelde 
immigranten in de diverse landen wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. Een 
andere belemmering voor een vergelijking tussen de gegevens uit de 
verschillende landen is dat de vergrijpen niet overal op dezelfde wijze 
worden ingedeeld. 

De informatie die bier wordt verstrekt, berust op statistieken van justitiele 
instanties. Een beperking daarvan is dat lang niet alle vergrijpen worden 
geregistreerd en dat van veel vergrijpen de dader onbekend is. Daarom heeft 



men onder andere in Zweden en Zwitserland onderzoek gedaan met behulp 
van zelfrapportages. Een nadeel van deze methode is dat de validiteit van 
deze zelfrapportages bij de diverse etnische groepen verschilt (Junger, 1990). 
Om die reden blijven dergelijke onderzoeken hier buiten beschouwing. Een 
andere reden is dat wij ons hier in de eerste plants willen bezig houden met 
de registratiemethodes van politie en justitie en met de ervaringen daarmee 
in de verschillende landen. 

De hoeveelheid informatie waarover wij beschikken is beperIct als gevolg van 
de beschikbare tijd. Bovendien hebben wij minder goed zicht op literatuur 
over immigranten en criminaliteit in Zweden, Italie en Spanje, welke in de 
talen van die landen is geschreven. Verder lopen de gegevens over de diverse 
landen in lcwalitatief opzicht sterk uiteen. 
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De ervaringen in de diverse landen vertonen een aantal overeenkomsten. Wij 
gaan daar in hoofdstuk 1 nader op in. Deze overeenkomsten zijn vrij globaal, 
aangezien een meer gedetailleerde vergelijking tussen de gegevens van de 
afzonderlijke landen niet goed mogelijk is. Daarvoor zijn de hiervoor 
beschreven verschillen tussen de landen in de wijze waarop de 
onderzoeksresultaten tot stand komen en in de groepen immigranten waarop 
deze betrelcking hebben te groot Daarom zullen de gegevens in de volgende 
hoofdstuldcen meer in detail per land worden besproken. In deze 
hoofdstukken wordt ook naar alle bronnen verwezen waaraan de informatie 
is ontleend. 
Doordat in de verschillende landen soms dezelfde onderwerpen aan de orde 
komen, wordt bepaalde informatie weleens herhaald. 
Alle hoofdstuldcen hebben dezelfde indeling in paragrafen gelcregen. De 
lengte en gedetailleerdheid van de afzonderlijke hoofdstuldcen lopen wel 
sterk uiteen. Eerst wordt aandacht geschonken aan de samenstelling van de 
gehele bevolking. Daarna komt de immigratie sinds de jaren vijftig aan de 
orde Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de immigranten, waarbij 
-voor zover bekend- wordt ingegaan op de demografische samenstelling en 
de sociaal-economische omstandigheden van de groep. Vervolgens wordt - 
voor zover daar iets over bekend is- een korte schets gegeven van het 
algemene immigrantenbeleid. In elk hoofdstuk wordt ingegaan op de aard 
van de gegevens over buitenlandse of allochtone verdachten, het aandeel van 
buitenlanders of allochtonen in de verdachten en daders en hun 
criminaliteitspatronen. Tot slot komt de vraag ter sprake of immigranten 
gedurende het justitiele proces een selectieve behandeling Icrijgen en wordt - 
voor zover mogelijk- jets gezegd over het immigrantenbeleid van justitiele 
instellingen. 



1 Overzicht van acht West- 
Europese landen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ervaringen in acht West-
Europese landen. Er wordt eerst kort ingegaan op de samenstelling van de 
bevolking en het verloop van de immigratie in deze landen. Daarna wordt 
jets gezegd over de verschillende groepen immigranten en hun sociaal-
economische positie in de diverse landen. Vervolgens komen de 
verschillende registratiemethodes in deze landen aan de orde alsmede de 
argumenten voor en tegen criminologisch onderzoek naar raciale, etnische 
en nationale verschillen in criminaliteit Daarna komt het aandeel van 
immigranten in verdachten en daders ter spralce, evenals een mogelijke 
selectiviteit van het justitiele proces. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
bespreking van specifiek op immigranten gericht justitieel beleid in enkele 
landen. 

1.1 	De bevolldng 

In de meeste landen is het percentage buitenlanders van de totale bevolking 
bekend, dat wil zeggen alle personen met een andere nationaliteit dan die 
van het land waar zij wonen. In landen waar de mogelijkheden tot 
naturalisatie beperkt zijn, zoals Duitsland en Zwitserland, zal het verschil 
tussen de groep buitenlanders en de groep immigranten niet groot zijn. In 
landen waar buitenlandse inwoners zich veel gemakkelijker kunnen laten 
naturaliseren, zoals Frankrijk, Belgie en Zweden, bevinden zich veel meer 
immigranten dan buitenlanders. Veel immigranten in die landen hebben 
namelijk inmiddels de nationaliteit van het land waar zij wonen, verkregen. 
Om een beeld te krijgen van de totale groep immigranten, maalct men in 
Zweden waar veel immigranten genaturaliseerd zijn, niet alleen een 
onderscheid tussen buitenlanders en Zweden, maar ook tussen immigranten 
en autochtonen. In Groot-Brittannie, waar de overgrote meerderheid van de 
immigranten de Britse nationaliteit bezit, maalct men een onderscheid tussen 
etnische minderheden, ethnic minorities, en de autochtone meerderheid van 
de bevolking, de whites. 

1.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

Hier volgt een overzicht van de termen welke voor immigranten worden 
gebruilct bij de bevolkingsregistratie in de diverse landen De justitiele 
instanties in deze landen hanteren dezelfde termen bij de registratie van 
verdachten en daders, met dien verstande dat daar dan soms niet alleen 
verdachten en daders onder vallen die in het bevolkingsregister zijn 
opgenomen, maar ook alle justitiabelen die niet in het land woonachtig zijn 
waar zij worden verdacht, eventueel vervolgd en gestraft, en die daarom niet 
bij de bevolkingsregistratie worden meegeteld. 



Hier warden zo veel mogelijk de termen gehanteerd die in de landen zelf 
warden gebruikt 
— DuitslancL Men maalct in dat land een onderscheid tussen Duitsers en 

Nichtdeutschen, dat wil zeggen: iedereen die niet de Duitse nationaliteit 
bezit Een groat deel van de immigranten in Duitsland behoort tot de 
Nichtdeutschen. 

— Frankrijk Men onderscheidt daar de Fransen van de &rangers ofwel 
iedereen die niet de Franse nationaliteit bezit Slechts een deel van de 
immigranten in Frankrijk behoort tot de &rangers, de rest van de 
immigranten in dat land valt onder de categorie Fransen. Het is niet 
bekend hoeveel immigranten tot de laatstgenoemde groep behoren en 
het gaat waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal. 

— Groot-Brittannie In dat land bezitten verreweg de meeste immigranten 
de Britse nationaliteit Daarom wordt daar geen onderscheid gemaalct 
tussen Britten en buitenlanders, maar tussen whites en ethnic minorities. 
De ethnic minorities worden onderverdeeld in Zuid-Aziaten, blacks, 
Chinezen en 'anderen'. De blacks zijn afkomstig uit het Caribisch gebied 
en Afrika. De groep Zuid-Aziaten komt van het Indiase subcontinent en 
bestaat uit de Indiers, Pakistani en Bangladeshi. 

— Zwitserlaruk In dat land onderscheidt men Zwitsers van buitenlanders, 
dat wil zeggen: degenen die de Zwitserse nationaliteit niet bezitten. 
Verreweg de meeste immigranten in Zwitserland behoren tot de 
buitenlanders. 

— Zweden: Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen Zweden en 
buitenlanders. Veel immigranten in Zweden bezitten de Zweedse 
nationaliteit Om die reden hanteert men in Zweden de categorie 
migranten, dat wil zeggen iedereen die zelf of van wie minsams een van 
de ouders in het buitenland is geboren. Personen die zelf in het 
buitenland zijn geboren, zijn migranten van de eerste generatie Tot de 
migranten van de tweeds generatie behoren degenen die zelf in Zweden 
zijn geboren en van wie minstens een van de ouders in het buitenland is 
geboren. Voor een toelichting waarom hier de term migranten in plaats 
van immigranten wordt gebruilct, zie paragraaf 1.2. 

— Belgie Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgen en 
buitenlanders, degenen die niet de Belgische nationaliteit bezitten. Veel 
immigranten zijn Belg. 

— Italie Men maalct daar een onderscheid tussen Italianen en 
buitenlanders, dat wil zeggen iedereen die niet de Italiaanse nationaliteit 
bezit In de door ons geraadpleegde literatuur wordt niet expliciet 
vermeld of naturalisatie in Italie veel problemen oplevert Het is dan ook 
niet duidelijk of veel immigranten in dat land de Italiaanse nationaliteit 
bezitten. 

— Spanje Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen Spanjaarden en 
buitenlanders, degenen die de Spaanse nationaliteit niet bezitten. In 
Spanje hanteert men ook de categorieen minoria etnica en inmigrantes. 
Onder de minoria etnica vallen niet alleen de inmigrantes, maar ook de 
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zigeuners die al veel langer in Spanje verblijven. De zigeuners blijven hier 
buiten beschouwing omdat zij niet onder ons onderwerp vallen. Onder 
de inmigrantes verstaat men at diegenen die in het recente verleden naar 
Spanje zijn geemigreerd. 

1.1.2 	Samenstelling van de bevolking 

Duitsland: totale bevollcing 81 miljoen; 9% bestaat uit Nichtdeutschen. 
Frankrijk: totale bevolking 57 miljoen; 6% bestaat uit &rangers. 
Groot-Brittannie: totale bevollcing 55 miljoen; 6% bestaat uit ethnic 
minorities. 
Zwitserland: totale bevolking 7 miljoen; 18% bestaat uit buitenlanders. 
Zweden: totale bevolking 9 miljoen; 6% bestaat uit buitenlanders en 19% 
uit immigranten. 
Belgia totale bevolking 10 miljoen; 9% bestaat uit buitenlanders. 
Italie totale bevolking 56 miljoen; 1 a 2% bestaat uit buitenlanders. 
Spanje: totale bevolking 40 miljoen; 2% bestaat uit inmigrantes, het 
percentage buitenlanders is ons onbekend. 

1.2 	Inunigratie in acht Europese landen 

1.3 	Immigranten en vreemdelingen 
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In de meeste van de hier beschreven landen zijn tussen de jaren vijftig en 
begin jaren zeventig, toen er een tekort aan arbeidslcrachten was, 
buitenlandse werknemers aangetrokken. Alleen in Spanje en Italie, zelf eerst 
emigratielanden, lcwam de immigratie wat later op gang. In Frankrijk, Groot-
Brittannie en Spanje ging het vooral om mensen uit de (voormalige) 
kolonien. Toen in de zeventiger jaren duidelijk werd dat de meeste 
immigranten zouden blijven, vond gezinshereniging plaats. 
In de jaren tachtig en negentig nam het aantal vluchtelingen toe, onder 
andere als gevolg van de oorlog in (ex-)Joegoslavie. Na de vat van het 
communisme groeide ook de stroom immigranten uit de voormalige 
Oostbloklanden. 
De tijdstippen waarop diverse groepen immigranten naar hun nieuwe land 
zijn gekomen lopen soms sterk uiteen, zodat er bij sommige groepen 
immigranten at sprake is van een derde generatie, terwijl andere groepen nog 
vrijwel uitsluitend uit immigranten van de eerste generatie bestaan. 

Zoals uit de voorafgaande paragrafen blijkt, hanteert men in elk land andere 
termen om mensen met een buitenlandse achtergrond aan te duiden. Verder 
vallen lang niet altijd alle mensen met een buitenlandse achtergrond onder 
deze categorieen. Wij hanteren de verzamelnaam immigranten voor 
personen met een buitenlandse achtergrond die in een ander land 



woonachtig zijn, de doelgroep van deze literatuurverkenning. Onder 
immigranten verstaan wij hien personen die zelf of van wie een van de 
ouders of grootouders in de jaren vijftig of later naar het gastland zijn 
geemigreerd. Aangezien wij menen dat er geen enkele verzamelnaam te 
vinden is die voor elk land exact dezelfde betekenis heeft, en de term 
immigranten voor alle acht landen nog het meest overeenkomt met de groep 
waar onze belangstelling naar uitgaat, geven wij aan deze term de voorkeur 
boven die van buitenlanders of etnische minderheden, wanneer wij het over 
de acht landen samen hebben. 
Wij zijn ons er van bewust dat er ook immigranten zijn die niet vallen onder 
de categorieen die in diverse landen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in 
Frankrijk waar veel immigranten niet tot de &rangers behoren. Verder 
realiseren wij ons dat bij de door ons geciteerde justitiele cijfers soms ook 
buitenlandse verdachten en daders worden meegeteld die tijdelijk verblijven 
in het land waar zij van een vergrijp worden verdacht, eventueel vervolgd en 
gestraft_ Deze verdachten en daders behoren dus niet tot de groep 
immigranten. Wij hanteren daarom de term vreemdelingen wanneer wij 
weten of vermoeden dat het gaat om zowel immigranten als buitenlanders 

die tijdelijk in het land verblijven. 
In Zweden bestaat een aparte categorie welke in de literatuur over dat land 
eveneens met de term immigranten wordt aangeduid. De definitie van deze 
categorie wijkt enigszins af van onze definitie. Aangezien wij geen literatuur 
in het Zweeds hebben geraadpleegd en wij de Zweedse term voor de 
categorie immigranten daar niet kennen, hebben wij -om verwarring te 
voorkomen- hier gekozen voor de term migranten, wanneer wij de specifiek 
Zweedse categorie immigranten bedoelen. 
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De samenstelling van de populatie immigranten die al dan niet 
genaturaliseerd zijn, is in de acht Europese landen verschillend. Van de 
meeste landen is alleen het aantal daar woonachtige buitenlanders bekend. 
In al deze landen wonen relatief veel buitenlanders uit de omringende 
landen. Er zijn in Duitsland, Franlcrijk, Zwitserland en Belgie ook groepen 
(voormalige) gastarbeiders en hun nakomelingen die uit Zuid-Europese 
landen afkomstig zijn. Bovendien wonen in Duitsland, Zwitserland en Belgie 
aanzienlijke groepen Turken. Verder zijn er vrij grote groepen (ex)- 
Joegoslaven in Duitsland, Zwitserland, Zweden en Italie aanwezig. In 
Duitsland en Zweden wonen ook veel mensen die uit Oost-Europa aficomstig 
zijn. In Italie bevindt zich een aanzienlijke groep Albanezen. 
In Franlcrijk, Groot-Brittannie en Spanje zijn veel immigranten die al dan niet 
de nationaliteit van hun gastland hebben, van buiten Europa uit (voormalige) 
kolonien aficomstig. In Groot-Brittannie komt de helft van alle leden van de 
ethnic minorities van het Indiase subcontinent de `Zuid-Aziaten'. Een derde 
van de ethnic minorities aldaar bestaat uit blacks (zie subparagraaf 1.1.1) 
afkomstig uit het Caribisch gebied of Afrika. 
In Frankrijk, Belgie, Italie en Spanje wonen veel Noord-Afrikanen. 



Er wonen in Spanje ook vrij veel inmigrantes (zie subparagraaf 1.1.1) die 
vooral uit Centraal Afrika, Zuid-Amerika en van de Filippijnen aflcomstig zijn. 
Italie heeft eveneens een groep Filippijnse immigrantem 
Alle landen herbergen vluchtelingen en asielzoekers uit derde-wereldlanden. 
Over het geheel genomen zijn de sociaal-economische omstandigheden van 
de immigranten minder gunstig dan die van de oorspronkelijke bevolking in 
het gastland. Zo is er veelal spralce van meer werkloosheid onder 
immigranten. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de Indiers in Groot-
Brittannie. Hun sociaal-economische situatie is zelfs gemiddeld beter dan die 
van de autochtone Engelsen. 
Van de immigranten ligt de gemiddelde leeftijd in de regel lager dan die van 
de autochtone bevolking. Alleen Italie lijkt in dit opzicht een uitzondering te 
vormen: volgens de literatuur is in dat land het percentage jongeren onder de 
groep buitenlanders juist zeer gering. 
In veel gevallen is de verdeling tussen de seksen bij immigranten oak anders 
dan bij de autochtonen. Onder veel groepen immig -ranten bevinden zich 
meer (jonge) mannen dan onder de autochtone bevolking, aangezien deze 
groep in de regel over de meeste mogelijlcheden beschikt am te emigreren. 
Tenslotte dient te warden vermeld dat er oak verschillen in woonomgeving 
zijn tussen immigranten en autochtonen: immigranten wonen relatief vaker 
in grate steden dan autochtonen. 
Het is ons niet bekend hoeveel vreemdelingen tijdelijk in de acht West-
Europese landen verblijven en hoe de samenstelling van deze groepen is. 

1.4 	Algemeen immigrantenbeleid 
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Tussen de jaren vijftig en het begin van de jaren zeventig voerden de meeste 
landen, als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten uit eigen land, een 
redelijk soepel toelatingsbeleid voor buitenlandse werknemers. Zij lcwamen 
meestal zonder hun gezinnen. Het was in de meeste landen namelijk 
oorspronkelijk de bedoeling dat deze buitenlanders na verloop van tijd naar 
hun eigen land zouden terugkeren. Sinds de eerste oliecrisis eind 1973 en de 
daarmee gepaard gaande toename in werkloosheid, is het toelatingsbeleid 
overal aanzienlijk aangescherpt De regeringen van de landen trachtten het 
door middel van allerlei regelingen voor de buitenlanders aantrekkelijk te 
maken naar hun land van herkomst terug te keren. Deze maatregelen bleken 
echter niet effectief te zijn en er vond op grate schaal gezinshereniging 
plaats. In de tachtiger en begin negentiger jaren nam het aantal vluchtelingen 
en asielzoekers toe. In veel landen worden pogingen gedaan am deze stroom 
in te dammen en wordt de opsporing van immigranten die daar illegaal 
binnen komen of verblijven genterisiveerd. Deze `illegalen' vormen veelal 
een aanzienlijk deel van de groep gedetineerde buitenlanders. 
— In de beide Duitslanden ging men oorspronkelijk uit van de tijdelijkheid 

van het verblijf van de buitenlandse werknemers aldaar. In de voormalige 
DDR trok men buitenlandse arbeidskrachten aan die na drie of vier jaar 
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weer terug moesten en die in kampementen werden ondergebracht om 
hen zoveel mogelijk gescheiden te houden van de Duitse bevolking. In 
het voormalige West-Duitsland ging men weliswaar niet zo ver, maar 
deed men aanvankelijk evenmin jets aan de integratie van buitenlanders. 
Men lcreeg daar pas belangstelling voor een integratiebeleid toen bleek 
dat de meeste buitenlanders van plan waren te blijven. 

— In Frankrijk wordt het bestaan van minderheidsgroepen officieel niet 
erkend. 

— In Groot-Brittannie is het beleid niet eenduidig. Aan de ene kant zijn in 
dat land in de afgelopen jaren speciale regelingen voor de ethnic 
minorities afgeschaft. Aan de andere kant wordt in Groot-Brittannie 
gebruik gemaalct van ethnic monitoring om verschillen tussen etnische 
groepen beter te kunnen signaleren, teneinde het immigrantenbeleid 
daar op af te kunnen stemmen. 

— In Zweden was de arbeidsmarlct van oudsher het middel om immigranten 
binnen de Zweedse samenleving aansluiting te laten vinden. Door de 
groeiende concurrentie wordt het voor immigranten echter steeds 
moeilfiker om werk te vinden. Het is vooralsnog onduidelijk of er binnen 
de Zweedse bevolking voldoende draagvialc is voor speciale projecten 
voor immigranten. Deze zijn in de ogen van veel Zweden namelijk 
strijdig met het Zweedse gelfilcheidsideaal. 

— Sinds het eind van de jaren tachtig wordt van officiele zijde in Belgie 
belangstelling voor het immigrantenvraagstulc getoond. De aandacht bij 
het immigrantenbeleid richt zich vooral op het onderwijs. De financiele 
middelen zijn echter beperkt. Het is vooralsnog moeilijk te voorspellen in 
hoeverre een vervolg kan worden gegeven aan de aanzetten tot specifiek 
beleid voor immigranten. 

— Er zijn ons geen gegevens bekend over het immigrantenbeleid in 
Zwitserland, Italie en Spanje. 

1.5 	Verdachten en daders i  

1.5.1 	Discussie over tie registratie van ras, etniciteit of nationaliteit van 
verdachten en datlers 

Zonder registratie van ras, etnische afkomst of nationaliteit is zinvol 
onderzoek naar het verband tussen genoemde variabelen en criminaliteit 
niet mogelijk. De toelaatbaarheid en wenselfilcheid van zowel onderzoek als 
registratie zijn -voor zover ons bekend- vooral in Duitsland en Groot- 

Inclusief degenen die in Groot-Brittannie in het kader van stop and search door de politie 
zijn aangehouden. 
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Brittannie onderwerp van discussie. De balans lijkt in deze landen vooralsnog 
in het voordeel van onderzoek en registratie te zijn uitgevallen. 
Tegen dergelijk onderzoek worden de volgende argumenten in de literatuur 
aangetroffen. Verschillen in ras, etnische aflcomst of nationaliteit zijn in 
moreel opzicht geen relevante verschillen. Criminologisch onderzoek naar 
deze verschillen zou voor bepaalde groepen stigmatiserend kunnen werken. 
Verder wordt tegen een indeling naar ras, etniciteit of nationaliteit 
aangevoerd dat men met een dergelijke indeling lang niet altijd homogene 
groepen krijgt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de categorieen `Zuid-Aziaten' en 
blacks (zie subparagraaf 1.1.1) die men in Groot-Brittannie onderscheidt Dit 
zijn om te beginnen geen gelijke categorieen omdat de ene, die van de `Zuid-
Aziaten', berust op het deel van de wereld waar deze mensen vandaan komen, 
terwijI de andere, die van de blacks (zie subparagraaf 1.1.1), gebaseerd is op 
raciale kenmerken van de groep in lcwestie. Bovendien is geen van beide 
groepen homogeen. Onder de `Zuid-Aziaten' vallen personen afkomstig uit 
India, Pakistan en Bangladesh, groepen die op verschillende momenten naar 
Groot-Brittannie zijn geemigreerd en van wie de culturele kenmerken en 
sociaal-economische omstandigheden sterk uiteenlopen. Van de blacks (zie 
subparagraaf 1.1.1) komt een deel uit West-Indie en een ander deel uit Afrika. 
Ook deze groepen hebben, afgezien van hun ras, een verschillende 
achtergrond. 
Er worden in de literatuur ook argumenten genoemd welke voor 
criminologisch onderzoek naar en registratie van verschillen in ras, etnische 
afkomst en nationaliteit pleiten. In de literatuur wordt opgemerkt dat de 
bedoeling van dergelijk onderzoek is dat er een verband wordt gelegd tussen 
wetgevings-, economische en sociale problemen - problemen die tot 
criminaliteit kunnen leiden- en de status van vreemdelingen in hun gastland. 
Het argument wordt aangevoerd dat men geen systematisch onderzoek naar 
eventuele benadeling en een achterstandssituatie van bepaalde groepen 
immigranten kan doen, wanneer men de omstandigheden van de groepen 
immigranten die dat risico !open niet nauwkeurig en consistent door de tijd 
heen kan meten. Een ander argument dat in de literatuur naar voren wordt 
gebracht, is dat objectief criminologisch onderzoek naar raciale, etnische of 
nationale verschillen er toe kan bijdragen dat wordt voorkomen dat 
informatie over dit onderwerp voor onjuiste doeleinden wordt gebruikt 
Bovendien kan dergelijk onderzoek, volgens de voorstanders daarvan, dienen 
om onjuiste en overdreven schattingen van criminaliteit bij immigranten te 
corrigeren. Daarmee kan dergelijk onderzoek, aldus deze opvatting, bij het 
publiek heersende irrationele angstgevoelens ten aanzien van immigranten 
ontzenuwen. Een ander argument voor dergelijk criminologisch onderzoek 
dat wij in de literatuur aantroffen is dat men daarmee eventuele ongewenste 
ontwikkelingen met betrelcking tot criminaliteit bij bepaalde groepen 
immigranten vroegtijdig zou kunnen onderkennen en daarop maatregelen op 
het terrein van de preventie en reclassering zou kunnen afstemmen. 



1.5.2 Aard van de gegevens 
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Bij de registratie van verdachten en daders wordt in de meeste landen alleen 
een onderscheid gemaalct tussen personen met de nationaliteit van het land 
en personen die deze niet bezitten, dus de buitenlanders. In Groot-Brittannie 
wordt de etnische afkomst van verdachten en daders geregistreerd. 
Soms wordt de nationaliteit van verdachten of daders geregistreerd, soms 
wordt meer globaal aangegeven uit welk deel van de wereld de justitiabelen 
afkomstig zijn. 
In landen waar weinig immigranten de nationaliteit van het land waar zij 
wonen hebben gekregen, zoals Duitsland, Zwitserland en wellicht ook 
Spanje, komt de groep buitenlanders ongeveer overeen met die van de 
immigranten. Er zullen zich daar onder de groep verdachten en daders met 
de nationaliteit van het land zelf weinig immigranten bevinden. Men kan dan 
nagaan hoe de criminaliteit bij immigranten zich verhoudt tot die bij 
autochtonen door het percentage justitiabelen onder de buitenlanders te 
vergelijken met dat onder degenen met de nationaliteit van het land zelf. Een 
dergelijke vergelijking brengt in Duitsland echter het probleem met zich mee 
dat in de cijfers van justitiele instanties ook nichtdeutsche verdachten en 
daders (zie subparagraaf 1.1.1) worden meegeteld die niet in Duitsland 
wonen, terwijl deze mensen niet bij de vollcstelling zijn meegerekend. Dit 
heeft tot gevolg dat in de officiele statistieken in Duitsland het aantal 
nichtdeutsche verdachten en daders op de totale buitenlandse bevolking 
wordt overschat Bovendien behoren de nichtdeutsche verdachten en daders 
die buiten Duitsland wonen, niet tot de doelgroep van het onderzoek, 
namelijk de immigranten. Ook in Franlcrijk worden verdachte en 
veroordeelde &rangers (zie subparagraaf 1.1.1) die niet in dat land 
woonachtig zijn, in de statistieken van politie en justitie meegeteld. In 
Zwitserland, Zweden en Belgie wordt bij buitenlandse verdachten en daders 
(zie subparagraaf 1.1.1) onderscheid gemaakt tussen degenen die in die 
landen woonachtig zijn en degenen die in een ander land wonen. In 
Zwitserland worden evenwel buitenlandse verdachten en daders die daar niet 
woonachtig zijn, dikwijls ten onrechte als inwoner van Zwitserland 
geregistreerd. 
In landen waar buitenlanders vrij gemaldcelijk genaturaliseerd kunnen 
worden is het moeilijk de criminaliteit onder immigranten te vergelijken met 
die bij de autochtone bevolking van dat land. Er zullen zich namelijk ook 
immigranten bevinden onder de verdachten en daders met de nationaliteit 
van het land waar zij wonen. Dit probleem doet zich onder andere in 
Frankrijk en Belgie voor. In Zweden wordt daarom door de Nationale Raad 
voor Misdaadpreventie een onderscheid gemaakt tussen autochtone Zweden 
en immigranten van de eerste en tweede generatie. 



1.5.3 	Categorieen `vreemdelingen' bij criminologisch onderzoek 

In de diverse landen houdt het criminologisch onderzoek zich met 
verschillende categorieen vreemdelingen bezig (zie tabel 1). Wij spreken bier 
van vreemdelingen en niet van immigranten, omdat in de justitiele gegevens 
soms ook buitenlandse verdachten en daders worden meegeteld, die niet in 
het land in lcwestie wonen (zie paragraaf 1.3). 
Wij hebben de indruk dat in Spanje bij de justitiele gegevens de termen 
inmigrantes en buitenlanders door elkaar been worden gebruikt Wij 
beperken ons bij de justitiele informatie over dat land tot de term 
buitenlanders omdat in deze gegevens volgens de door ons geraadpleegde 
bron ook buitenlandse verdachten en daders zijn opgenomen die tijdelijk in 
Spanje verblijven en die dus niet tot de inmigrantes behoren. Het is ons 
verder niet duidelijk hoeveel inmigrantes de Spaanse nationaliteit bezitten. 
Gezien het gemak waarbij de termen inmigrantes en buitenlanders door 
elkaar been worden gebruikt, vermoeden wij dat weinig inmigrantes zijn 
genaturaliseerd, zodat beide groepen elkaar grotendeels overlappen. 
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Land 	 Onderzochte groep 	Aantal genaturaliseerde 	Personen zonder 
vreemdelingen + 	immigranten 	 verblijfsvergunning 
omschrijvinq  

Duitsland* 	 Nichtdeutschen: 	Gering 	 Meegeteld, tenzij 
zij die niet de Duitse 	 anders vermeld 
nationaliteit 
bezitten  

Frankrijk 	 &rangers: 	 Groot 	 Meegeteld, tenzij 
zij die niet de Franse 	 anders vermeld 
nationaliteit 
bezitten  

Groot-Brittannie 	ethnic minorities: 	Groot 	 Meegeteld, tenzij 
Zuid-Aziaten, blacks, 	 anders vermeld 
Chinezen, 'Anderen'  

Zwitserland 	 Buitenlanders: 	 Gering 	 In principe niet, 
Personen die 	 in de praktijk wel 
niet de Zwitserse 	 vaak meegeteld 
nationaliteit bezitten  

Zweden 	 Buitenlanders: 	 Groot 	 Onderscheid tussen 
zij die de 	 buitenlanders die in en 
Zweedse nationahteit 	 die buiten Zweden 
niet bezitten 	 wonen 
Migranten: 
zij die zelf 
buiten Zweden zijn 
geboren of van wie 
(een van de) ouders 
dat 
(is) zijn  

Belgie 	 Suitenlarders: 	 Groot 	 Onderscheid 
zij die 	 tussen buitenlanders 
de Belgische 	 die in en 
nationaliteit 	 die buiten Belgie 
niet bezitten 	 wonen  

Italie 	 Buitenlanders: 	 Niet bekend 	 Niet bekend 
zij die niet de 	 of deze worden 
Italiaanse nationaliteit 	 meegeteld 
bezitten  

Spanje 	 Buitenlanders: 	 Niet bekend, 	 Meegeteld, tenzij 
zij die niet de 	 waarschijnlijk gering 	anders vermeld 
Spaanse nationaliteit 
bezitten 	 - 

Tabel 1: 	Bij criminologisch onderzoek gehanteerde categorieen 
vreemdelingen in acht West-Europese landen 

1.5.4 	Verdachten 
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• Een aparte groep immigranten vormen de Aussiedler, de etnische Duitsers die vooral in de jaren tachtig en 
negentig naar Duitsland zijn geemigreerd en die direct bij aankomst de Duitse nationaktek hebben verkregen. 
Aangezien het hier om een voor Duitsland specifieke groep immigranten gaaL komt deze in dit algemene hoofdstuk 
niet ter sprake. 

Aangezien de gegevens in de diverse landen moeilijk met elkaar te vergelijken 
zijn, worden deze per land weergegeven. 
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In de literatuur over Duitsland wordt het volgende geconstateerd. 
Wanneer men van de Nichtdeutsche verdachten (zie tabel 1) degenen die 
van overtredingen van de vreemdelingenwet worden verdacht en 
degenen die buiten Duitsland woonachtig zijn niet meetelt, en men 
bovendien Nichtdeutsche en Duitse verdachten van dezelfde leeftijd met 
elkaar vergelijkt, zijn de Nichtdeutschen in vergelijking met de Duitsers 
met een factor 2 oververtegenwoordigd (Steffen geciteerd door Albrecht, 
1997). Volgens de literatuur bestond in 1993 het grootste deel van de 
nichtdeutsche verdachten uit (ex)-Joegoslaven, gevolgd door Turken en 
Roemenen (Albrecht, 1997). 
Volgens Tournier (1997) zijn in Franlcrijk de &rangers (zie tabel 1) met 
meer dan een factor 2 onder de verdachten oververtegenwoordigd, 
wanneer men overtredingen van de vreemdelingenwet niet meetelt 
Onder de verdachte &rangers bevinden zich ook personen die niet in 
Franlcrijk woonachtig zijn. De oververtegenwoordiging van de &rangers 
onder de verdachten wordt dus overschat Aan de andere kant wordt het 
aandeel van immigranten in criminaliteit onderschat doordat veel 
immigranten genaturaliseerd zijn en alleen de verdachte &rangers 
worden geregistreerd. Er bevinden zich ook onder de Frame verdachten 
waarschijnlijk veel immigranten met de Franse nationaliteit, gezien de 
marginale positie van vooral veel personen van Noord-Afrikaanse 
afkomst in Frankrijk verkeren. Er is dus spralce van zowel over- als 
onderschatting van het aandeel van immigranten in de criminaliteit in 
Frankrijk. De Franse criminaliteitscijfers geven geen inzicht in de 
omvang van deze over- en onderschatting. Het is dus ook niet duidelijk 
in hoeverre de overschatting van het aandeel in criminaliteit van 
immigranten in de justitiele cijfers wordt gecompenseerd door de 
onderschatting daarvan. 
In Groot-Brittannie bleek uit een onderzoek dat de ethnic minorities (zie 
tabel 1) met een factor 5 waren oververtegenwoordigd onder degenen die 
door de politie worden aangehouden en aan een onderzoek 
onderworpen (stop and search). Deze oververtegenwoordiging verschilde 
per politiekorps en was geheel toe te schrijven aan de 
oververtegenwoordiging bij de blacks (Smith, 1994). 
Uit politiegegevens in Bazel blijkt volgens Eisner, geciteerd door Killias 
(1997) dat Joegoslaven en Turken een veel hoger percentage verdachten 
hebben dan de Zwitsers en de overige groepen buitenlanders (zie tabel 1). 
Verder signaleert Killias (1997) enkele verschuivingen in de nationaliteit 
van de verdachten en daders op de drugsscene in Zurich. In de jaren 
tachtig voerden volgens hem eerst de Turken daar de boventoon, later 
opgevolgd door Albanezen die uit de Joegoslavische provincie Kossovo 
afkomstig waren. In 1993 en 1994 werd de leiding van hen overgenomen 
door Noord-Afrikanen en Libanezen (Killias, 1997). 
Volgens de literatuur over Zweden zijn de buitenlanders (zie tabel 1) daar 
met een factor 2 onder de verdachten oververtegenwoordigd, wanneer 
alleen de buitenlandse verdachten worden meegeteld die in dat land 
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woonachtig zijn. Er zijn daarbij aanzienlijke verschillen geconstateerd 
tussen groepen afkomstig uit diverse delen van de wereld wat betreft hun 
aandeel in het totale aantal buitenlandse verdachten. Er zijn daar in de 
loop der tijd ook verschuivingen in opgetreden. Sinds 1987 is het aandeel 
van verdachten afkomstig uit de andere Nordische landen in het totale 
aantal buitenlandse verdachten, afgenomen, terwijl het aandeel van 
verdachten uit andere Europese landen licht en dat van personen uit 
niet-Europese landen aanzienlijk is toegenomen. Het aandeel van 
Europese verdachten in het totale aantal buitenlandse verdachten is 
verreweg het grootst gebleven (Martens, 1997). 

— Wat betreft de buitenlandse verdachten in Belgie (zie tabel 1) wordt in de 
literatuur het volgende opgemerkt In 1984 bestond ongeveer een tiende 
van alle verdachten, dus de buitenlandse en Belgische verdachten samen, 
uit Tunesiers en ongeveer een tiende uit Algerijnen. Het percentage 
Marokkanen lag toen wat lager met daar achter de Turken (Hebberecht, 
1997). 

— Volgens Gatti (nog te verschijnen) bestond in 1993 bijna de helft van de 
buitenlandse verdachten in Italie (zie tabel 1) uit Afrikanen en een derde 
uit Europeanen die allcomstig waren uit landen die geen lid waren van de 
EU. 

— Van Spanje is ons geen informatie over verdachten onder de 
buitenlanders (zie tabel 1) bekend. 

1.5.5 Daders 

Ook de informatie uit de verschillende landen over daders is moeilijk 
vergelijkbaar, reden waarom wij de gegevens per land weergeven. 
— In Duitsland is volgens Albrecht (1997) het aandeel van Nichtdeutschen 

(zie tabel 1) in de gevangenisbevolking de afgelopen tien jaar aanzienlijk 
gestegen en een vijfde tot een kwart van de gevangenispopulatie bestaat 
thans uit Nichtdeutschen. 

— In Frankrijk wordt met betreklcing tot de &rangers (zie tabel 1) het 
volgende opgemerkt Onder de gedetineerden zijn de groepen Tunesiers, 
Algerijnen en Maroldcanen met respectievelijk een factor 2, 4 en 5 
oververtegenwoordigd (Tournier, 1997). 

— Wat betreft de ethnic minorities in Groot-Brittannie (zie tabel 1) wordt in 
de literatuur het volgende geconstateerd. Onder de gedetineerde 
volwassen mannen zijn de Zuid-Aziaten en whites even sterk 
vertegenwoordigd, terwijI de blacks met een factor 7 zijn 
oververtegenwoordigd. Onder gedetineerde jonge mannen zijn de blacks 
in vergelijking met de whites met een factor 5 oververtegenwoordigd en 
zijn de Zuid-Aziaten sterk ondervertegenwoordigd (Smith, 1997). 

— In 1994 bestond volgens Killias (1997) in Zwitserland 47% van de 
gevangenispopulatie uit buitenlanders (zie tabel 1). Zowel de 
buitenlanders met als die zonder verblijfsvergunning werden meegeteld. 



Uit een Zweeds onderzoek naar geweld met dodelijke afloop in 
Stockholm gedurende de periode tussen 1951 en 1991 bleek dat in de 
jaren tachtig immigranten (zie tabel 1) uit Afrikaanse landen (vooral 
Marokko en Ethiopie) relatief het meest bij moo rden waren betrokken, 
gevolgd door Finse immigranten. Het aantal daders per 100.000 inwoners 
uit deze bevolkingsgroepen lag twee keer zo hoog als dat van elke andere 
groep (Wikstrom, geciteerd door Martens, 1997). 
Volgens Hebberecht (nog te verschijnen) bestond in 1992 meer dan een 
derde van de buitenlandse gedetineerden in Belgie (zie tabel 1) uit 
Marokkanen. lets minder dan een derde van de buitenlandse 
gevangenispopulatie bestond uit personen afkomstig uit een ander land 
van de Europese Unie, vooral Fransen en Italianen. Een tiende van de 
buitenlandse gedetineerden was afkomstig uit Oost-Europa. 
Volgens Gatti (nog te verschijnen) bestond van de buitenlandse 
gedetineerden in de jeugdgevangenissen in Italie (zie tabel 1) bijna 
tweederde uit personen aflcomstig uit (ex)-Joegoslavie en Noord-Afrika. 
Van de vrouwelijke minderjarige gedetineerden bestond 90% uit 
buitenlanders, overwegend meisjes uit zigeunergemeenschappen. 
Volgens Barberet en Garcia-Espana (nog te verschijnen) vormden de 
Marokkanen onder de veroordeelde buitenlanders in Spanje (zie tabel 1) 
de grootste groep in 1989. De Duitse veroordeelden hadden per persoon 
de meeste vergrijpen begaan. 

1.5.6 	Criminaliteitspatroon 
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In veel landen zijn vreemdelingen (zie paragraaf 1.3 en tabel 1) bij minstens 
twee van de drie categorieen meest voorkomende vergrijpen, namelijk 
vermogens-, drugs- en geweldsdelicten, oververtegenwoordigd (Albrecht, 
1997, Tournier, 1997, Killias, 1997). Er zijn in sommige landen ook 
aanzienlijke verschillen in criminaliteitspatronen geconstateerd tussen de 
diverse categorieen vreemdelingen. 
— Asielzoekers, illegale immigranten en toeristen in Duitsland worden 

volgens Traulsen (1993) vooral verdacht van winkeldiefstallen. 
Nichtdeutsche werknemers hebben volgens deze auteur nauwelijks een 
groter aandeel in criminaliteit dan een vergelijkbare groep Duitsers, maar 
het percentage geweldsdelicten waarvan zij worden verdacht ligt bij hen 
hoger dan bij alle andere groepen Nichtdeutschen (zie tabel 1). 

— In Frankrijk verschilt volgens de literatuur het aandeel van &rangers (zie 
tabel 1) onder de verdachten per soort vergrijp. Onder de verdachten van 
vergrijpen welke verband houden met illegale immigratie bevinden zich 
de hoogste percentages &rangers. Verder is bij sommige 
vermogensdelicten, evenals bij drugs- en geweldsdelicten, sprake van een 
oververtegenwoordiging van &rangers (Tournier, 1997). 

— In Groot-Brittannie zaten volgens de literatuur in 1991 drie keer zoveel 
blacks als whites (zie tabel 1) per hoofd van de mannelijke bevolking 
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wegens inbraak in de gevangenis. Bij de Zuid-Aziatische mannen lag het 
percentage wegens inbraalc gedetineerden op een vijfde van het 
percentage van de mannelijke whites. Onder de mannelijke gedetineerden 
die wegens drugsdelicten waren veroordeeld, waren de Zuid-Aziaten in 
vergelijking met de whites, met een factor vier oververtegenwoordigd en 
de blacks met een factor 27 (Smith, 1994). 

— Ondanks de beperkingen van de statistische gegevens in Zwitserland mag 
men volgens (Killias 1997) aannemen dat het belang van immigratie in 
verband met criminaliteit in dat land toeneemt en dat dat vooral geldt 
voor geweldsmisdrijven (inclusief verkrachting en moord) en handel in 
drugs. 

— In Zweden kw am in 1994 het patroon van vergrijpen waarvan 
buitenlanders die daar woonden (zie tabel 1) werden verdacht, ongeveer 
overeen met dat van de delicten waarvoor personen met de Zweedse 
nationaliteit onder verdenking stonden. Diefstal lcwam het meest voor, 
gevolgd door verkeersovertredingen, vergrijpen tegen personen, zoals 
verkrachting en aanranding, fraude en drugsdelicten. Er bestonden wel 
Ideine verschillen tussen de diverse groepen. In Zweden woonachtige 
buitenlanders aflcomstig uit andere Nordische landen werden vaker dan 
die aflcomstig uit andere landen en ook vaker dan de Zweden verdacht 
van verkeersdelicten, terwijI buitenlanders die uit de niet-Nordische 
landen aflcomstig waren valcer van vergrijpen tegen personen en diefstal 
werden verdacht (Martens, 1997). 
In dat zelfde jaar werden buitenlanders die buiten Zweden woonden, vaker 
van smokkel verdacht dan buitenlanders die in Zweden woonderk Verder 
werden eerstgenoemden minder vaalc verdacht van vergrijpen tegen 
personen. Buitenlanders uit de andere Nordische landen die niet in 
Zweden woonden, werden relatief vaak van fraude verdacht Onder de 
verdachte buitenlanders die buiten Zweden woonden beyond zich een 
opmerkelijk hoog percentage niet-Nordische, vooral uit andere Europese 
landen afkomstige personen die van diefstal, vooral winkeldiefstal 
werden verdacht (Martens, 1997). 

— In Charleroi in Belgie werd de criminaliteit onder Belgische en drie 
groepen buitenlandse jongeren (zie tabel 1) vergeleken. Bij de 
buiten/andse jongeren ging het om Turken, Marolckanen en Italianen. Uit 
deze vergelijking bleek dat er geen verschillen tussen de vier groepen 
bestonden in de kans op een arrestatie wegens een vermogensdelict De 
Turkse en Noord-Afrikaanse jongeren liepen minder kans voor een 
vergrijp tegen personen te worden gearresteerd dan Belgische jongeren. 
Bij de Belgen was de kans daarop weer kleiner dan bij de Italiaanse 
jongeren (Hebberecht, nog te verschijnen). 

— Buitenlanders in Hall e zijn volgens Gatti (nog te verschijnen) sterk 
vertegenwoordigd onder de verdachten van inbralcen, het aanzetten 
tot/exploiteren van prostitutie en drugsdelicten. Hun aandeel in het 
aantal wegens doodslag aangeldaagde personen is aanzienlijk geringer. 
Volgens deze auteur wordt inbraak het meest frequent in verband 



gebracht met personen aflcomstig uit (ex)-Joegoslavie die voor het 
grootste gedeelte uit zigeuners bestaan. Drugsdelicten worden vooral 
toegeschreven aan personen aflcomstig uit Tunesie en Marokko. Bij het 
aanzetten tot/ exploiteren van prostitutie valt de verdenking vooral op 
personen aflcomstig uit Albanie en (ex)-Joegoslavie. 
Volgens Barberet en Garcia-Espana (nog te verschijnen) was het 
criminaliteitspatroon van buitenlandse veroordeelden in Spanje 
(zie tabel 1) redelijk vergelijkbaar met dat van de Spanjaarden. 
Buitenlanders in Spanje werden in 1989 vooral veroordeeld wegens 
vermogensdelicten en `risicodelicten', inclusief handel in drugs. Van de 
door buitenlanders veroorzaakte `risicodelicten' werden de meeste door 
Marokkanen en Fransen gepleegd. 

1.5.7 Factoren die van invloed kunnen zijn op het aandeel in criminaliteit 
van groepen `vreemdelingen' 
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In de literatuur wordt opgemerkt dat het land van herkomst, de politieke en 
economische toestand aldaar en de verblijfsstatus of het immigratiemotief 
van invloed lijken te zijn op het aandeel in criminaliteit van groepen 
vreemdelingen (zie paragraaf 1.3) en op eventuele veranderingen daarin 
(Albrecht, 1997, Pfeiffer, 1996). In Duitsland behoort een derde van de 
nichtdeutsche verdachten (zie tabel 1) tot de groep asielzoekers Verder blijkt 
dat het aantal verdachten onder Nichtdeutschen aflcomstig uit sommige Oost-
Europese landen, zoals Tsjechie en Hongarije, weinig toeneemt of zelfs 
afneemt Dit wordt in de literatuur in verband gebracht met de 
omstandigheid dat in deze landen na de ineenstorting van het communisme 
een proces van democratisering en geleidelijke economische stabilisatie op 
gang is gekomen. Aan de andere kant wordt er op gewezen dat er in 
Duitsland een enorme toename is van verdachten uit landen, zoals Roemenie 
en (ex)-Joegoslavie, waar sprake is van vervolging, onderdruklcing en/of een 
oorlogssituatie (Pfeiffer, 1996). Er wordt in de door ons geraadpleegde 
literatuur geen verklaring voor dit verschijnsel gegeven. 
Bij sommige groepen buitenlanders in Bazel (zie tabel 1) lijkt de nationaliteit 
van invloed te zijn op de door hen veroorzaakte criminaliteit (Eisner, 
geciteerd door Killias, 1997). De Joegoslaven en Turken hebben daar een veel 
hoger percentage verdachten dan de Zwitsers en de groepen buitenlanders 
van een andere nationaliteit (zie subparagraaf 1.5.3). Dit kan er volgen Killias 
(1997) op wijzen dat culturele variabelen, zoals conflicten welke volgens hem 
vooral kunnen ontstaan in een cultuur waarin de `eer' een grote rol speelt, de 
kans op vergrijpen kunnen vergroten (Killias, 1997). Deze veronderstelling 
wordt niet nader toegelicht 
Volgens de literatuur zou ook de wijze waarop een groep immigranten bij 
aankomst in het gastland in contact is getreden met de autochtone bevolking 
en de reactie van de autochtonen van invloed kunnen zijn op de criminaliteit 
bij die immigranten. Een in de literatuur geopperde verklaring voor het grote 
verschil in criminaliteit bij blacks en Zuid-Aziaten in Groot-Brittannie (zie 



tabel 1) is dat de blacks uit het Caribisch gebied bij hun aankomst in dat land 
een extraverte en op integratie gerichte strategie zouden hebben gevolgd, 
welke door de autochtonen zou zijn verworpen en als zodanig tot conflicten 
en meer criminaliteit zou hebben geleid. Dit zou niet het geval zijn geweest 
bij de op apartheid gerichte en introverte strategie van de Aziaten, bij wie het 
aandeel in criminaliteit aanzienlijk lager ligt (Smith, 1994). Een toelichting bij 
deze hypothese is niet door ons in de literatuur aangetroffen. 
Er zijn aanwijzingen dat groepen immigranten die gekenmerkt worden door 
hoge percentages verdachten en gedetineerden, zich in sociaal-economisch 
opzicht in een achterstandspositie bevinden (o.a. Kemer, 1994, Tournier en 
Robert, 1989, Killias, 1997). 
Ook de leeftijdsopbouw en de verdeling tussen de selcsen zijn volgens de 
literatuur van invloed op het aandeel in de criminaliteit van immigranten 
(Pfeiffer, 1996, Kerner, 1994, Gatti, nog te verschijnen). 

1.5.8 Vertegenwoordiging van ivreerndelingens onder verdachten en claviers 
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Het geheel overziende, vallen ons de volgende punten op. In alle acht 
Europese landen is het percentage immigranten onder de bevolking 
toegenomen en daarmee ook het percentage immigranten onder de 
justitiabelen. In elk land ligt het percentage vergrijpen, opsluitingen (voor 
zover bekend) en gedetineerden voor leden van bepaalde groepen 
immigranten aanzienlijk hoger dan voor de meerderheidspopulatie. Er zijn 
evenwel ook groepen immigranten bij wie deze percentages even hoog of 
juist lager liggen dan bij de autochtonen. Wij hebben de indruk dat dat voor 
een beperlct aantal groepen geldt, die qua omvang wel sterk 
vertegenwoordigd kunnen zijn onder de immigranten in het land waar zij zijn 
gevestigd. Voorbeelden daarvan zijn een categorie immigranten in Duitsland 
die niet gekoppeld is aan een bepaalde nationaliteit of etniciteit, namelijk de 
buitenlandse werknemers. Een ander voorbeeld vormen de Zuid-Aziaten in 
Groot-Brittannie. 

1.6 	Selectiviteit van het justitiele pro ces 

In de verschillende landen zijn diverse factoren van invloed op de rechtsgang 
welke in het nadeel van vreerndelingen (zie paragraaf 1.3) werken, ook al 
behoeft daarbij geen spralce te zijn van opzettelijke achterstelling van 
vreemdelingen. 
Vreerndelingen vallen door hun uiterlijk vaalc eerder op. Bovendien 
patrouilleert de politie die op zoek is naar 'illegalen' vaak extra in buurten 
waar veel immigranten (zie paragraaf 1.3) wonen. Dit houdt in dat de paldcans 
van immigranten die een vergrijp begaan, voter is dan die van autochtonen 
die de wet overtreden (Toumier, 1997). Er zijn aanwijzingen dat er door de 
politie soms zwaarder aan een vergrijp wordt getild wanneer de verdachte 



1.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele instellingen 
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een vreemdeling is. De beslissing om iemand te vervolgen is in de eerste 
plaats afhankelijk van het soort delict waarvan de betrokkene wordt verdacht 
en vooral van de ernst daarvan. (Pfeiffer, 1990). Taalproblemen kunnen 
evenwel het contact tussen de verdachte vreemdeling en de politie, andere 
justitiele autoriteiten en zijn advocaat bemoeilijken, hetgeen zijn weerslag 
kan vinden in de beslissing om tot vervolging over te gaan en in de eventuele 
strafmaat (Pfeiffer, 1990). Verder wordt in de door ons 'geraadpleegde 
literatuur over Italie opgemerkt dat de lcwaliteit van de rechtshulp voor 
buitenlandse verdachten aldaar (zie tabel 1) dilcwijls ontoereikend is (Gatti, 
nog te verschijnen). Uit onderzoek in Duitsland bleek dat nichtdeutsche 
verdachten (zie tabel 1) valcer werden vrijgesproken of gemiddeld lichtere 
straffen kregen dan Duitse verdachten. Dit kan er op wijzen dat 
Nichtdeutschen voor gemiddeld lichtere vergrijpen worden vervolgd dan 
autochtonen (Pfeiffer, 1990, Albrecht, 1997). 
De beslissing of een verdachte in voorlopige hechtenis wordt geplaatst hangt 
af van de zwaarte van het vergrijp en daarmee van de te verwachten straf. 
Deze beslissing wordt eveneens beinvloed door de vraag of er voldoende 
garanties zijn dat de verdachte voor de rechter zal verschijnen wanneer hij 
voorlopig in vrijheid wordt gesteld. Volgens de literatuur is die garantie bij 
verdachte vreemdelingen vaak minder groot dan bij autochtonen, omdat 
vreemdelingen dilcwijls minder banden hebben binnen de maatschappij van 
het land waar zij van een vergrijp worden verdacht, zoals werk, een huis 
en/of een gezin (Albrecht, 1997, Tournier en Robert, 1989, Barberet en 
Garcia-Espana, nog te verschijnen). Een gevolg is dat in veel landen relatief 
meer vreemdelingen dan autochtonen in voorlopige hechtenis zitten. 
Aangezien verdachten in voorlopige hechtenis eerder gevangenisstraf krijgen 
dan verdachten bij wie dat niet het geval is, is de kans op een vrijheidsstraf bij 
immigranten gemiddeld groter. 
Een andere factor die de rechtsgang beinvloedt is dat een bekentenis van de 
verdachte veelal strafvermindering tot gevolg heeft. Aangezien vreemdelingen 
gemiddeld minder vaak bekennen dan autochtonen krijgen zij deze 
strafvermindering ook minder vaak (Hood, geciteerd door Smith, 1994). 
Over het geheel genomen luidt de conclusie dat de rechtsgang bij zowel 
autochtonen als vreemdelingen in de eerste plaats wordt bepaald door het 
soort vergrijp en vooral de zwaarte daarvan. Er is echter sprake van enige 
selectiviteit bij de behandeling van vreemdelingen door het strafrechtsysteem, 
meestal zonder dat daarbij sprake is van een directe en bewuste 
achterstelling (Smith, 1994, Killias, 1997). 

Teneinde de verstandhouding tussen immigran ten (zie paragraaf 1.3) en het 
justitiele apparaat te verbeteren, wordt er in diverse landen, zoals Duitsland, 
Groot-Brittannie, Zweden en Belgie, naar gestreefd bij politie, justitie, de 
reclassering en het gevangeniswezen meer immigranten in dienst te nemen. 
Het lijkt niet altijd zo eenvoudig om daar geschikte mensen voor te vinden, 
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zoals de enraringen in Zweden leren. Voor zover ons bekend, wordt in Groot-
Brittannie, Zweden en Belgie bij de opleiding van politiemensen, en in de 
twee eerstgenoemde landen ook bij de training van het gevangenispersoneel, 
speciaal aandacht besteed aan de omgang met vreemdelingen. Er zijn in 
Groot-Brittannie voor alle justitiele instanties speciale richtlijnen met 
betreldcing tot het contact met verdachten en daders uit ethnic minorities 
opgesteld. 
Tenslotte zijn wij nagegaan of er in de acht Europese landen waar het hier 
om gaat speciale projecten zijn voor immigranten die zich aan vergrijpen 
hebben schuldig gemaakt of dat dreigen te gaan doen. In Duitsland en Groot-
Brittannie heeft men een aantal van dergelijke projecten op lokaal niveau. 
Deze projecten lijken in een behoefte te voorzien. Immigranten die zich in 
een marginale positie bevinden, ondervinden namelijk vaak niet alleen 
moeilijkheden met de taal, maar hebben soms ook specifieke sociale 
problemen welke verschillen van die van autochtonen die zich aan vergrijpen 
schuldig (dreigen te) maken. Genoemde problemen vereisen een speciale 
aanpalc Over het effect van de projecten in Duitsland en Groot-Brittannie is 
nog weinig bekend, maar de eerste resultaten lijken bemoedigend (zie 2.7.7 
en 4.7.2). 



2 Duitsland 

2.1 	De bevolldng 

2.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

Men maalct in Duitsland een onderscheid tussen Duitsers en Nichtdeutschen, 
dat wil zeggen: iedereen die niet de Duitse nationaliteit bezit Een groot deel 
van de immigranten (zie paragraaf 1.3) in Duitsland behoort tot de 
Nichtdeutschem Aangezien in het Duits het woord Ausliinder associaties 
oproept met het woord Gastarbeiter, hanteert men liever de term 
Nichtdeutschen (Die Beauftragte der Bundesregierung fiir die Belange der 
Auslander, 1993). 
Een aparte groep immigranten vormen de Aussiedler, de etnische Duitsers die 
vooral in de jaren tachtig en negentig naar Duitsland zijn geemigreerd en die 
direct bij aankomst de Duitse nationaliteit hebben verkregen. Wij komen in 
dit hoofdstuk nog kort op deze specifiek Duitse groep immigranten terug. 

2.1.2 Samenstelling van de bevolking 

In de Duitse Bondsrepubliek wonen ruim 81 miljoen mensen: 67 miljoen op 
het grondgebied van de oude Bondsrepubliek, inclusief Berlijn, en 14 miljoen 
in de neue Lander (Presse und Informationsamt, 1995). Volgens de gegevens 
van het Statistisches Bundesamt voor 1995 wonen er in Duitsland meer dan 7 
miljoen Nichtdeutschen (8,6%), van wie 2 miljoen Turken (2,5%) en meer dan 
een miljoen mensen uit (ex)-Joegoslavie (1,3%). Verder bestaat de groep voor 
een aanzienlijk gedeelte uit Nichtdeutschen uit derde wereldlanden. 
Begin jaren zestig kwam 60% van de Nichtdeutschen uit andere Europese 
landen, van wie de grootste groepen uit Italie (bijna 600.000) en Griekenland 
(meer dan 350.000) afkomstig waren. Thans is niet meer dan 27% van de 
nichtdeutsche inwoners afkomstig uit lidstaten van de EU. (Albrecht, 1997, 
Statistisches Bundesamt, 1995). 
Sinds de jaren tachtig worden geen buitenlandse werlcnemers meer 
aangetrokken en worden er nog nauwelijks werlcvergunningen verstrekt aan 
nichtdeutsche arbeidskrachten van buiten de EU. Het aantal asielzoekers is in 
die tijd in Duitsland sterk toegenomen (Albrecht, 1997). 
Een aparte groep immigranten vormen de 2 miljoen Aussiedler, de etnische 
Duitsers van wie er tussen 1968 en 1992, vooral vanaf de tweede helft van de 
tachtiger jaren, meer dan 2 miljoen in Duitsland lcwamen. (Albrecht, 1996). 

2.2 	Immigratie in Duitsland 

Van alle West Europese landen heeft de Duitse Bondsrepubliek na de tweede 
wereldoorlog de meeste immigranten ontvangen. 
Wegens een tekort aan arbeidskrachten werden in de jaren vijftig en zestig 
Italiaanse, Spaanse, Portugese, Griekse en Turlcse gastarbeiders aangetroklcen, 



oorspronkelijk met de bedoeling dat zij tijdelijk in Duitsland zouden 
verblijven. In 1973 vormde de oliecrisis aanleiding tot een wervingsstop voor 
gastarbeiders. De immigratie ging echter door als gevolg van 
gezinshereniging en een toenemend aantaI vluchtelingen, niet alleen uit 
Oost-Europa, maar ook uit de derde wereld. Bovendien werden er veel 
seizoenarbeiders uit Polen toegelaten. In de jaren zeventig en vooral de jaren 
tachtig besefte men dat de immigranten niet terug zouden gaan en werd een 
begin gemaalct met een integratiebeleid. 
In Oost-Duitsland verliep de ontwiklceling anders. Er vertrokken drie miljoen 
Duitsers naar West-Duitsland. Uit andere communistische landen werden 
arbeidslcrachten aangetrokken, zoals Polen en Tsjechen. Verder kwamen daar 
Angolezen, Mozambikanen, Algerijnen en veel 'Vietnamezen werken. 
Het verdwijnen van het ijzeren gordijn en de geopolitieke veranderingen in 
Oost-Europa en Duitsland zelf hebben voor Duitsland nog meet 
maatschappelijke gevolgen gehad dan voor andere West-Europese landen. Er 
lcwamen tussen 1987 en 1992 meer dan 2 miljoen Nichtdeutschen en 1,6 
miljoen immigranten van Duitse afkomst (de Aussiedkr) naar Duitsland. Deze 
immigranten veroorzaalcten een schokeffect dat gepaard ging met neo-
nazistische uitwassen (Breebaart, e.a., 1996). 

2.3 	Immigranten 
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Pfeiffer (1996) en Kerner (1994) wijzen er op dat de nichtdeutsche 
bevollcingsgroep een andere samenstelling heeft dan de Duitse wat betreft de 
leeftijdsopbouw, de verdeling tussen de seksen en de vertegenwoordiging van 
de sociale Idassen. Bovendien bestaan er verschillen in woonomgeving. De 
demografische samenstelling van de nichtdeutsche bevolkingsgroep, haar 
sociaal-economische omstandigheden en woonomgeving verschillen zodanig 
van die van de Duitsers, dat men onder de nichtdeutsche groep meet 
criminaliteit mag verwachten. 
Van de totale bevolking bestaat 13,4% uit jongens en mannen in de leeftijd 
van 14 tot 30 jaar, maar 41,2% van die verdachten behoort tot deze groep (van 
de verdachten van geweldsdelicten is dat zelfs 57,2%). Nu blijkt 23,3% van de 
Nichtdeutschen uit jongens en mannen van deze leeftijd te bestaan, tegenover 
slechts 12,8% van de Duitsers. Van de Duitsers bestaat 39,9% uit vrouwen van 
boven de dertig jaar, de groep die onder de verdachten het minst 
vertegenwoordigd is, en van de Nichtdeutschen behoort niet meet dan 26,9% 
tot die categorie. Bovendien behoren relatief veel meet Nichtdeutschen dan 
Duitsers tot de sociale onderldasse. Verder wonen Nichtdeutschen vaker dan 
Duitsers in steden met meer dan 100.000 inwoners. In dergelijke steden is ook 
het aandeel van Duitsers in criminaliteit zeer hoog. 



2.4 	Algemeen immigrantenbeleid 
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Duitsland is een federale staat en dat brengt met zich mee dat er verschillen 
in beleid kunnen zijn tussen de afzonderlijke bondsstaten (Breebaart, e.a., 
1996). 
Zoals vermeld, ging men er in Duitsland lange tijd van uit dat de 
Nichtdeutschen terug zouden keren naar hun eigen land. In de DDR moesten 
de Nichtdeutschen na drie of vier jaar weer terug en werden zij ondergebracht 
in kampementen en zoveel mogelijk gescheiden gehouden van de Duitse 
bevolking. In West Duitsland ging men weliswaar niet zo ver, maar deed men 
aanvankelijk evenmin jets aan de integratie van Nichtdeutschen, zoals 
gezinshereniging. Men lcreeg daar pas belangstelling voor een 
integratiebeleid toen bleek dat de meeste Nichtdeutschen van plan waren te 
blijven (ICruyt en Niessen, 1996). 
Het debat over nationaliteit is in Duitsland sterk ideologisch geladen en het 
ius sanguinis beheerst het Duitse nationaliteitsrecht Dit houdt in dat de 
afstamming van iemand bepaalt of hij een Duitser is. Deze opvatting biedt 
weinig ruimte voor nieuwkomers. Een gevolg van het ius sanguinis is dat de 
Aussiedler nog steeds als Duitsers worden beschouwd, ook al zijn hun 
voorouders eeuwen geleden uit Duitsland geemigreerd. 
Daarentegen is naturalisatie voor Nichtdeutschen van niet-Duitse afkomst 
geen recht maar een gunst, waarbij de beslissing tot toekenning sterk van de 
plaatselijke autoriteiten afhangt 
De Aussiedler mogen hun oorspronkelijke nationaliteit behouden wanneer zij 
Duitser worden, maar dat geldt niet voor Nichtdeutschen van niet-Duitse 
aflcomst. Het opgeven van de oude nationaliteit brengt voor laatstgenoemden 
vaak dusdanige bezwaren met zich mee dat zij van een aanvraag van de 
Duitse nationaliteit afzien. Dit geldt met name voor de vaak al meer dan 
twintig jaar in Duitsland wonende Turken. Danlczij de Ausliindergesetz van 
1991 is de naturalisatie voor kinderen van Nichtdeutschen en voor 
Nichtdeutschen die langdurig in Duitsland verblijven nu wat minder moeilijk 
geworden. Het hangt evenwel nog steeds van het beleid van de bondsstaat 
waar de aanvraag wordt ingediend af met hoeveel souplesse de regels worden 
gehanteerd. Er worden in Berlijn veel meer Nichtdeutschen genaturaliseerd 
dan in Beieren, waar men zich terughoudend opstelt (Kruyt en Niessen, 
1996). 

2.5 	Verdachten en daders 

2.5.1 Discussie over de registratie van de nationaliteit van verdachten en 
daders 

Sommige criminologen vinden het onjuist speciaal onderzoek naar 
`criminaliteit bij Nichtdeutschen' (zie tabel 1) te doen, aangezien het hier niet 
om een reeel probleem zou gaan omdat Nichtdeutschen niet crimineler 
zouden zijn dan Duitsers. Criminologisch onderzoek naar Nichtdeutschen zou 



alleen maar hun imago kunnen schaden (Kubink, geciteerd door Schneider, 
1995). Zij pleiten ervoor Nichtdeutschen bij criminologisch onderzoek niet als 
aparte categorie te behandelen (Hamburger e.a., geciteerd door Schneider, 
1995). Deze tegenstanders van onderzoek naar criminaliteit bij 
Nichtdeutschen gaan er van uit dat het schadelijk zou zijn voor het imago van 
bepaalde groepen, wanneer de criminologie zich met hen bezighoudt 
Volgens de hoofdstroom in de criminologie is dat echter niet het geval. 
Volgens deze opvatting is het de bedoeling van onderzoek naar criminaliteit 
bij Nichtdeutschen om een verband te leggen tussen wetgevings-, 
economische en sociale problemen -problemen die tot criminaliteit kunnen 
leiden- en de status van Nichtdeutschen in Duitsland. Men wil een zo 
objectief mogelijk beeld geven van criminaliteit bij Nichtdeutschen om 
zodoende te voorkomen dat statistische gegevens over criminaliteit voor 
onjuiste doeleinden worden gebruilct (Kerner, 1994). Bovendien wordt er bij 
dergelijk criminologisch onderzoek naar gestreefd irrationele angstgevoelens 
ten aanzien van Nichtdeutschen te ontzenuwen (Traulsen, 1993). 

2.5.2 Aard van de gegevens 
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In de polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) wordt onder meer melding gemaalct 
van de aard van het vergrijp, de veroorzaakte schade, het slachtoffer, de 
leeftijd, het geslacht en de nationaliteit van de verdachte. Ook nichtdeutsche 
(zie tabel 1) toeristen, asielzoekers, seizoenarbeiders , studenten en 
scholieren die van een vergrijp worden verdacht, worden in de PKS 
opgenomen. Aangezien bij de vollcstelling alleen de Nichtdeutschen met een 
verblijfsvergunning worden meegeteld, wordt het aandeel van nichtdeutsche 
verdachten in de nichtdeutsche bevollcingsgroep die volgens de vollcstelling in 
Duitsland gevestigd is, in de cijfers van de PKS overschat 
De gegevens van de PKS voor geheel Duitsland hebben sinds de hereniging 
ook betrekking op de voormalige DDR. Daarom kan men de gegevens van de 
laatste jaren niet zonder meer vergelijken met die van de tijd daarvoor. 
Er zijn meer criminaliteitsstatistieken in Duitsland, maar de PKS is 
vermoedelijk de meest gedifferentieerde. Na de PKS geven de gegevens van 
de rechtbanken over de veroordeelden de meeste informatie, zij het dat hier 
alleen een onderscheid wordt gemaalct tussen Duitsers en Nichtdeutschen. De 
statistieken van het OM over de zaken waarbij men al dan niet tot vervolging 
overgaat, de gegevens over de strafvoltreldcing en die van de reclassering en 
kinderbescherming hebben nog meer beperkingen (Kemer, 1994). 

Bij de discussie over hoe men een negatief imago van Nichtdeutschen kan 
tegengaan is het voorstel gedaan variabelen zoals etniciteit of 
staatsburgerschap niet langer bij de misdaadstatistieken te publiceren. 
Daarom wordt sinds 1984 de nationaliteit van de veroordeelden niet meer 
vermeld in rechtbankgegevens op federaal niveau. Er wordt ook over de 
gegevens van de politie over verdachten (PKS) gediscussieerd, maar het is niet 



2.5.3 Verdachten 
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waarschijnlijk dat daar de variabele nationaliteit zal worden weggelaten. 
Kerner (1994) noemt een aantal argumenten die ervoor pleiten om 
criminaliteit bij Nichtdeutschen, in elk geval intern, te blijven registreren: 
— Ter voorkoming van misbruik en ter correctie van onjuiste en overdreven 

schattingen. 
— Om eventuele ongewenste ontwikkelingen met betreklcing tot 

criminaliteit bij (groepen) Nichtdeutschen tijdig te kunnen signaleren en 
daarop in te kunnen spelen met een intensiever vervolgingsbeleid en 
meer maatregelen op het terrein van de preventie en reclassering 

De vraag of registratie door de politie van de etniciteit van verdachten uit 
bepaalde groepen Nichtdeutschen toelaatbaar is, heeft al een vrij lange 
voorgeschiedenis. De Duitse politie beschikte vroeger namelijk over gegevens 
waarbij de etnische afkomst van verdachten uit bepaalde etnische groepen, 
namelijk de Sinti en Roma (zigeuners), werd vermeld. Hier lcwam in de 
zeventiger jaren een einde aan toen politieke organisaties van zigeuners druk 
uitoefenden en de nadruk in de algemene politiek lcwam te liggen op de 
bescherming van de privacy bij persoonsgegevens (Albrecht, 1996). 

Pfeiffer (1996) wijst er op dat de cijfers van de PKS de schijn wekken dat een 
buitensporig groot aantal Nichtdeutschen (zie tabel 1) zich aan vergrijpen 
schuldig maakt. Zo was het absolute aantal mensen dat door de politie als 
verdachten in de oude Bondsrepubliek werd geregistreerd en dat geen Duits 
persoonsbewijs kon laten zien, tussen 1988 en 1994 met 80% toegenomen en 
hun aandeel in de totale groep verdachten liep op van 21,8% in 1988 naar 
32,4% in 1994. In diezelfde tijd was het aandeel van Nichtdeutschen in de 
bevolking van (het voormalige) West-Duitsland van 7,0% naar 10,1% 
gestegen. In 1994 stonden per 100.000 Nichtdeutschen 7824 (7,8%) verdachten 
geregistreerd en per 100.000 Duitsers slechts 1836 (1,8%) verdachten. Het 
percentage verdachten lag bij Nichtdeutschen dus 4,3 keer zo hoog als bij 
Duitsers. 
Kaiser (1994) merkt op dat het percentage Nichtdeutschen onder de 
verdachten in de voormalige DDR in 1993 aanzienlijk lager lag dan in de 
oude Bondsrepubliek, inclusief Berlijn, namelijk op 22% tegenover 36%. 
De hiervoor vermelde gegevens geven een vertekend beeld te zien. In de 
bevolkingsstatistieken, aan de hand waarvan het percentage verdachten 
onder Nichtdeutschen wordt berekend, zijn geen Nichtdeutschen zonder 
verblijfsvergunning opgenomen en dat is voor heel Duitsland gerekend bij 
25% van de nichtdeutsche verdachten het geval. Deze groep verdachten wordt 
wel meegeteld wanneer het percentage verdachten onder de nichtdeutsche 
bevolking wordt berekend (Pfeiffer, 1996, Kerner, 1994). Het gaat bier om in 
Duitsland gelegerde nichtdeutsche militairen, toeristen en illegaal in 
Duitsland verblijvende Nichtdeutschen. Uit een onderzoek van Steffen 
(geciteerd door Albrecht, 1997) bleek het volgende: 



Vergrijp 	 Percentage Nichtdeutschen onder verdachten  
Moord (incl. pogingen tot) 	 28%  
Opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen 	22%  
Verkrachtinq 	 33%  
Berovingen 	 36%  
Diefstal zonder geweld 	 27%  
Diefstal van een motorvoertuig 	 17%  
Fietsendiefstal 	 26%  
Inbraak 	 22%  
Woninqinbraak 	 21%  
Drugsdekt 	 23%  
Drugshandel 	 33% 
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Het percentage verdachten onder de nichtdeutsche bevolking is 5,6 maal 
zo groot als dat onder de Duitse bevolking. 
Wanneer men de variabele 'woonplaats' onder controle houdt en dus 
alleen die Nichtdeutschen meetelt die permanent in Duitsland wonen, 
dan is het percentage verdachten bij hen 2,8 maal zo groot als bij de 
Duitsers. 
Wanneer men eveneens de overtredingen van de immigratiewet uitsluit, 
dan is het percentage verdachten onder de Nichtdeutschen 2,5 maal zo 

groot 
Wanneer men ook rekening houdt met leeftijd en geslacht, dan is het 
percentage verdachten onder Nichtdeutsche mannen van tussen de 18 en 
24 jaar 2,2 keer zo groot als dat van de groep Duitse mannen van dezelfde 
leeftijd. 

2.5.4 Datiers 

In Duitsland is het aandeel van Nichtdeutschen (zie tabel 1) in de 

gevangenisbevolking de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen en dat ligt nu 
tussen de 20 en 25%. In Noordrijn-Westfalen bestaat bijna de helft van 
degenen die in voorlopige hechtenis zitten, uit Nichtdeutschen. Ook het 

aantal Nichtdeutschen in de (jeugd)gevangenis is de afgelopen jaren 
toegenomen. Een zesde van alle gedetineerde Nichtdeutschen zit vast omdat 
zij het land uitgezet zullen worden en niet vanwege een misdrijf en ook dit 
aantal is de afgelopen tijd gegroeid (Albrecht, 1997). 

15.5 Criminaliteitspatroon 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het percentage Nichtdeutschen 
(zie tabel 1) onder de door de politie verdachte personen voor bepaalde 

vergrijpen in 1990. 

Tabel 2: 	Percentage Nichtdeutschen onder door de ponds geregistreerde 
verdachten per vergrijp in 1990 (bron: Council of Europe, 1995, 
fah.' 1 h 
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Evenals bij de door Duitsers begane vergrijpen, bestaan de meeste vergrijpen 
die door Nichtdeutschen worden gepleegd uit vermogensdelicten. Daarnaast 
plegen zij volgens Albrecht (1997) onevenredig veel geweldsdelicten. 

Er bestaan volgens Albrecht (1997) tussen de diverse groepen Nichtdeutschen 
onderlinge verschillen in criminaliteitspatroon. In Hessen zijn op grond van 
de politiecijfers vier groepen van nichtdeutsche verdachten te onderscheiden: 
1 Indiase en Pakistaanse verdachten. Hun vergrijpen houden volgens 

Albrecht vooral verband met illegale immigratie. Traditionele misdrijven, 
zoals vermogensdelicten, komen bij hen heel weinig voor. Bij Afghanen 
en mensen afkomstig uit Sri Lanka is volgens hem sprake van een 
vergelijkbaar criminaliteitspatroon. 

2 Bij PooIse, Roemeense, Bulgaarse en Russische verdachten gaat het 
volgens Albrecht vooral om vermogensdelicten en overtredingen van de 
immigratiewet Andere vergrijpen, zoals geweld en drugsdelicten, komen 
bij hen nauwelijlcs voor. 

3 Bij de verdachten die behoren tot de grote groep Nichtdeutschen die in 
Duitsland zijn gevestigd en die afkomstig zijn uit de traditionele 
gastarbeiderslanden, zoals Turkije, is het criminaliteitspatroon volgens 
Albrecht min of meer `gewoon' en gelijk aan dat van de Duitse 
verdachten. Volgens Albrecht worden deze Turken relatief wat meer van 
geweldsdelicten verdacht dan de Duitsers. 

4 Diverse etnische groepen begeven zich volgens Albrecht in Duitsland op 
de drugsmarkt Er zijn volgens hem Zuid-Amerikaanse groepen die 
cocaine verhandelen, en Afrikaanse, Koerdische en Arabische groepen 
die in heroine en cannabis handelen. De internationale drugsnetwerken 
zouden hulp krijgen van inwoners van de landen die zich aan de vraag-
en aanbod-zijde bevinden. Handelsroutes zouden veranderen als gevolg 
van het optreden van de politie en daardoor zouden de nationaliteiten 
van de drugshandelaars die in Duitsland worden gearresteerd 
veranderen. Albrecht maakt melding van groepen Senegalezen en 
Gambianen die begin jaren tachtig in verschillende Duitse bondsstaten 
zijn opgedoken en die bijna uitsluitend voor drugsdelicten (en 
overtredingen van de vreemdelingenwet) zijn opgepakt. Deze groepen 
verspreidden drugs (heroine) in het centrum van een aantal grote steden, 
aldus Albrecht. Volgens hem verdwenen deze groepen in de tweede helft 
van de jaren tachtig danlczij het optreden van de politie en het ontbreken 
van een grote groep Senegalese en Gambiaanse inwoners van Duitsland. 
Colombiaanse verdachten worden volgens hem vooral gepakt wegens de 
handel in cocaine (plus overtredingen van de immigratiewet). 

2.5.6 Groepen met een verschillende verbliffsstams 

Er zijn aanzienlijke veranderingen opgetreden in de verblijfsstatus van 
verdachte Nichtdeutschen. Midden jaren tachtig behoorde nog een derde van 
de nichtdeutsche verdachten tot de zgn. Gastarbeiter, terwij1 het aandeel van 
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Jaar 	 Verblijfsstatus 

asielzoekers 	werknemers 	toeristen 	schoheren/ 	'Meg Men' 
studenten  

1984 	 8% 	 33% 	 7% 	 15% 	 14%  

,1985 	 10% 	 30% 	 8% 	 13% 	 15%  

1986 	 15% 	 28% 	 8% 	 12% 	 14%  

1987 	 17% 	 27% 	 8% 	 11% 	 10%  

1988 	 18% 	 26% 	 9% 	 10% 	 11%  

1989 	 24% 	 25% 	 10% 	 13% 	 13%  

1990 	 25% 	 21% 	 13% 	 10% 	 12%  

1991 	 27% 	 21% 	 10% 	 9% 	 11%  

1992 	 33% 	 18% 	 9% 	 7% 	 12%  

1993 	 37% 	 16% 	 7% 	 niet 	 15% 
aangegeven 

winkeldiefstal 	 280/o  

geweldsdelicten 	 11%  

zware drugsdehcten 	 7% 

deze groep in 1992 was teruggelopen naar 18%. In dat jaar behoorde een 
derde van de nichtdeutsche verdachten tot de groep asielzoekers (Albrecht, 
1997, Kaiser, 1994). Verder behoorde in 1992 9% van de nichtdeutsche 
verdachten tot de toeristen, 7% tot de scholieren of studenten en 12% tot de 
'illegalen', terwijl ons de verblijfsstatus van de resterende 21 % niet bekend is 
(zie tabel 3). 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aandeel van groepen met een 
verschillende verblijfsstatus in de nichtdeutsche verdachten tussen 1984 en 
1993. Niet alle groepen worden genoemd, vandaar dat de som van de 
percentages geen 100 is. 

Tabel 3: 	Verblilfsstatus in Duitsland van nichtdeutscheverdachten (bron, 
8. fiauur 12 
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Lichte vergrijpen, vooral winkeldiefstallen komen veel voor onder illegale 
immigranten, toeristen en asielzoekers. Hun bijdrage aan de zware 
criminaliteit is in Icwantitatief opzicht te verwaarlozen. In dat opzicht 
onderscheiden zij zich van de Nichtdeutschen met een verblijfsvergunning 
(Albrecht, 1997). 
Uit de gegevens van Nedersalcsen blijkt eveneens dat asielzoekers het sterlcst 
vertegenwoordigd zijn bij de lichtere vergrijpen (zie tabel 4) 

Tabel 4: 	Percentage van de verdachte asielzoekers per vergrijp waarvan zij 
werden verdacht in Nedersaksen in 1993 (Pfeiffer, 1996) 

De aangerichte schade lag bij de asielzoekers gemiddeld aanzienlijk lager dan 
bij andere nichtdeutsche of Duitse verdachten en dat ziet men oak wanneer 



Groepen verdachten 	 Gemiddelde schade door alle 	Gemiddelde schade door lichte 
_vergrijpen 	 vergrijpen  

asielzoekers 	 DM 	900 	 DM 200  
andere nichtdeutsche verdachten 	DM. 2300 	 DM 340  
Duitse verdachten 	 DM 5600 	 DM 600 

men uitsluitend naar minder zware vergrijpen, zoals ldeine diefstallen, kijkt 
(zie tabel 5). 

Tabel 5: 	Gemiddelde schade veroorzaakt door bepaalde groepen (zie 
Pfeiffer, 1996) 
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Dit aanzienlijke verschil in omvang van de schade is een verklaring voor het 
felt dat strafprocessen tegen nichtdeutsche verdachten veel valcer worden 
gestaakt dan processen tegen Duitse verdachten (Pfeiffer, 1996). 

2.5.7 Wichtdeutsche' werknemers 

De enige groep Nichtdeutschen waarvan zowel bevolkingsaantallen als 
aantallen verdachten bekend zijn, zijn de nichtdeutsche werknemers. Elk 
lcwartaal maakt het Bundesanstalt fur Arbeit het aantal nichtdeutsche 
werknemers bekend. Uit de gegevens voor Nedersaksen blijkt dat het 
percentage nichtdeutsche werknemers dat door de politie werd verdacht 
tussen 1988 en 1996 met een vijfde terugliep: voor verdachten van diefstal lets 
meer dan voor die van geweldsdelicten. De cijfers voor alle oude bondsstaten 
samen, die alleen voor de periode 1988-1993 bekend zijn, geven dezelfde 
tendens te zien (Pfeiffer, 1996). In de laatste jaren is het misdaadpercentage 
van nichtdeutsche werlcnemers (15,6% van alle nichtdeutsche verdachten) niet 
veel hoger dan dat van de vergelijkbare groep Duitsers. Het percentage 
geweldsmisdrijven ligt, in vergelijking met andere groepen Nichtdeutschen, 
bij deze groep echter het hoogst (Traulsen, 1993). 

2.5.8 	Verschillen tussen nationaliteiten 

Er blijken duidelijke verschillen in criminaliteit te bestaan tussen 
Nichtdeutschen van verschillende nationaliteiten en er zijn in dit opzicht in 
de loop der jaren aanzienlijke verschuivingen opgetreden. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de nationaliteit van nichtdeutsche 
verdachten en hun aandeel in het totale aantal nichtdeutsche verdachten. Het 
totaal van de percentages is geen 100%, aangezien alleen de nichtdeutsche 
verdachten van zes nationaliteiten in de tabel 6 zijn opgenomen. 



Jaar: 	 Land  van herkomst: 	 I  
Turkije 	(ex)- 	Roemenie 	Polen 	(ex-)USSR 	Italie 

Joegoslavie  

1984 	 29% 	12% 	1% 	5% 	- 	 9% 

1985 	 26% 	11% 	1% 	6% 	 8%  

1986 	 25% 	11% 	1% 	6% 	 8%  

1987 	 25% 	12% 	1% 	7% 	 8%  

1988 	 25% 	13% 	1% 	9% 	- 	 7%  

1989 	 24% 	13% 	2% 	13% 	 6%  

1990 	 21% 	12% 	7% 	14% 	1% 	6%  

1991 	 21% 	13% 	10% 	9% 	2% 	5%  

1992 	 18% 	16% 	15% 	8% 	2% 	4%  

1993 	 16% 	19% 	14% 	7% 	3% 	4% 

Tabel 6: Aandeel van verschillende nationaliteiten in het percentage 
nichtdeutsche verdachten in 1984-1993 (bron, Albrecht, 1997, p. 
57. flouur 11) 

2.5.9 	Verschillen tussen leeftijdsgroepen 
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Van de Turken die oorspronkelijk het grootste aandeel onder de 
nichtdeutsche verdachten hadden, is het aandeel tussen 1984 en 1993 met 
meer dan een derde afgenomen. In 1993 hadden (ex)-Joegoslaven het 
grootste aandeel in de nichtdeutsche verdachten. Sinds 1984 is dat aandeel 
bijna verdubbeld. Bij de Roemenen die in 1984 slechts een aandeel van 1% in 
het totale aantal nichtdeutsche verdachten hadden is dat aandeel in 1993 
verveertienvoudigd. Het aandeel van Polen en personen aflcomstig uit de 
vroegere Sovjetunie is geleidelijk aan toegenomen, terwifl dat van de 
Italianen geleidelijk is gedaald (Albrecht, 1997). Deze veranderingen wijzen 
volgens Albrecht op de verschuivingen in het immigratiepatroon. Er wordt 
geen melding gemaakt van een eventuele toe- of afname in het percentage 
verdachten binnen de diverse groepen van een bepaalde nationaliteit 
Gegevens uit Nedersalcsen geven een indicatie dat toe- of afname van het 
aantal verdachten wellicht samenhangen met de politieke en economische 
stabiliteit in de landen van herkomst Onder Nichtdeutschen afkomstig uit 
landen, zoals Hongarije en het voormalige Tsjechoslowaldje, waar na de 
ineenstorting van het communisme een proces van democratisering en 
geleidelijke economische stabilisatie op gang is gekomen, is sprake van een 
geringe toename of zelfs een afname van het aantal verdachten. Er is een 
enorme toename van verdachten uit landen, zoals Roemenie en het 
voonnalige Joegoslavie, waar sprake is van vervolging, onderdrukking en/of 
een oorlogssituatie (Pfeiffer, 1996). Er wordt in de door ons geraadpleegde 
literatuur geen verklaring voor dit verschijnsel gegeven. 

Wanneer men naar de verschillende leeftijdsgroepen bij Nichtdeutschen in de 
oude bondsstaten kijIct, dan blijkt dat er tussen 1988 en 1993 sprake was van 
een sterke toename in het percentage verdachten onder de jongere 



jaar 	 14-18 jaar 	18-21 jaar 	21-25 jaar 	25-30 jaar 	30 jaar en 

, 	 ouder  

1988 	 0,65% 	1,11% 	0,89% 	0,69% 	0,28%  

1994 	 1,13% 	1,25% 	0,82% 	0,60% 	__ 0,27% 

leeftijdsgroepen. Door de afname van verdachte asielzoekers nam het aantal 
verdachten bij alle leeftijdsgroepen sterk af in 1994, vooral bij de volwassenen 
en jonge volwassenen (Pfeiffer, 1996). 
Er traden in de periode 1988-1995 slechts geringe schommelingen op in het 
aantal nichtdeutsche verdachten van geweldsdelicten tegen personen, een 
soort vergrijpen waar asielzoekers zich relatief weinig aan schuldig maakten. 
De enige uitzondering vormden de verdachten in de leeftijdsgroep van 14-18 
jaar bij wie een stijging met bijna drielcwart optrad. Bij de Nichtdeutschen van 
boven de 21 jaar was echter sprake van een lichte daling (zie tabel 7). 

Tabel 7: 	Percentage nichtdeutscheverdachten van geweldsdelicten tegen 
personen per leeftijdsgroep tussen 1988 en 1994. Deze 
percentages worden bij benadering gegeven en zijn ontleend aan 
Pfeiffer, 1996, grafiek 5 op blz. 121 

2.5.10 Wichtdeutsche' vrouwen 

Criminaliteit onder nichtdeutsche vrouwen is, gezien de aard en omvang 
daarvan, van weinig betekenis. In 1987 bestond slechts 4,1% van alle 
verdachten uit nichtdeutsche vrouwen. Zij hadden echter een groter aandeel 
dan Duitse vrouwen in diefstallen, vooral in winkels en warenhuizen. Deze 
diefstallen werden meer gepleegd door nichtdeutsche vrouwen zonder een 
eigen inkomen dan door werkende vrouwen (Traulsen, 1990, Manse!, 1989) 

2.5.11 Immigranten van de eerste en tweede generatie 

33 

Uit onderzoek blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen de 
verschillende generaties van immigranten, waarbij de immigranten van de 
tweede en derde generatie een aanzienlijk groter aandeel in de criminaliteit 
hebben dan die van de eerste generatie. Terwijl de toename in het aantal 
nichtdeutsche verdachten in de jaren zestig min of meer gelijke tred hield met 
de toename van het aantal Nichtdeutschen, nam het aantal verdachten en 
daders daarna veel meer toedan de nichtdeutsche bevolking (Kaiser, geciteerd 
door Albrecht, 1997). Als mogelijke verklaring voor het verschil tussen eerste 
en latere generaties immigranten wordt genoemd dat de eerste generatie 
immigranten er in materieel opzicht sterk op vooruit ging en dat dat opwoog 
tegen de verschillen in welvaart tussen Duitsers en Nichtdeutschen (Kunz, 
1989). Bovendien werden de Gastarbeiter geselecteerd en gingen zij vooral 
om met mensen uit hun eigen bevolkingsgroep, terwijl hun contacten met de 
Duitsers tot de werkplek beperkt bleven. De immigranten van tweede en 
derde generatie worden zich volgens deze verklaring meer bewust van de 



verschillen tussen hun eigen sociaal-economische positie en die van de 
meerderheid van de bevolking. Er is bij hen waarschijnlijk ook eerder sprake 
van een botsing tussen de traditionele normen en waarden van hun eigen 
minderheidsgroep en die van de modeme maatschappij. Bovendien komen 
zij meer met Duitsers in aanraking, waardoor de kans op conflicten 
toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat de levensomstandigheden van Turken en 
andere groepen Nichtdeutschen de afgelopen tien jaar en van generatie op 
generatie niet zijn verbeterd (Seifert, geciteerd door Albrecht, 1997). Verder 
blijkt dat, hoewel de helft van de jonge immigranten van tussen de 18 en 24 
jaar te kennen geeft voorgoed in Duitsland te willen blijven, de overgrote 
meerderheid (73%) zich nog sterk verbonden voelt met het thuisland en een 
'Duitse identiteit' ontkent (Lajios, geciteerd door Albrecht, 1997). 

2.5.12 Verschillen in criminaliteit bij Wichtdeutschen' in de verschillende 
bondssta ten 

Er blijken tussen de bondsstaten onderling grote verschillen te bestaan in het 
aandeel van dezelfde etnische groepen in de criminaliteit (Mansel, 1986). Een 
duidelijke verklaring is daar niet voor te geven, maar er zijn aanwijzingen dat 
er tussen de diverse steden aanzienlijke verschillen bestaan in het doen van 
aangifte door de bevolking, de mobiliteit van daders en het aantal personen 
dat niet in het bevolkingsregister staat vermeld (Traulsen, 1988). 

2.5.13 'Aussiedleri 
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Pfeiffer e.a. (1996) constateren dat immigranten van Duitse afkomst, de 
Aussiedier (zie subparagraaf 2.1.1), zich sinds 1993 in een niet veel gunstiger 
positie bevinden dan asielzoekers en illegaal in Duitsland verblijvende 
Nichtdeutschen. Zij Icrijgen weliswaar de Duitse nationaliteit en zes maanden 
de tijd om in te burgeren, maar na die tijd hebben zij evenmin recht op een 
werldoosheidsuitkering, terwifl zij -mede door hun vaak gebreklcige kennis 
van de Duitse taal- een zwaldce positie op de arbeidsmarkt innemen en 
dikwifls in een sociaal isolement belanden. Het hiervoor vermelde zou 
criminaliteit bij deze groep in de hand kunnen werken. In de cijfers van de 
PKS wordt geen onderscheid gemaakt tussen Aussiedler en andere Duitse 
verdachten, zodat er een andere methode gehanteerd moet worden om een 
beeld te krijgen van de criminaliteit onder Aussiedler. Bij een onderzoek in 
Nedersaksen werden gemeenten waar zich veel Aussiedler hadden gevestigd 
vergeleken met gemeenten waar dat niet het geval was. Tussen 1992 en 1995 
nam het percentage verdachten onder de Duitsers in alle gemeenten toe. In 
de gemeenten met veel Aussiedier is het aandeel van verdachten in de Duitse 
bevollcing aanzienlijk meer toegenomen dan in de gemeenten met weinig 
Aussiedler. Dit verschil was het grootst voor personen van onder de 21 jaar en 
was vooral groot voor winkeldiefstallen en woninginbraken. De auteurs 
merken op dat met deze gegevens niet kan worden bewezen dat de Atasiedler 
de oorzaalc zijn van de grotere toename in criminaliteit in de gemeenten 
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waar zij sterk aanwezig zijn, maar dat er voor die extra toename geen andere 
oorzaken zijn aan te wijzen, terwijl de verslechterde levensomstandigheden 
van de jonge Aussiedler een goede verldaring zouden kunnen zijn (Pfeiffer 
e.a., 1996). 

2.5.14 Conclusie 

Gezien de grote verschillen die er tussen de diverse nationaliteiten en 
categorieen Nichtdeutscherbestaan, is Wichtdeutschencriminaliteit' volgens 
o.a. Pfeiffer (1996) geen bruikbaar begrip voor de criminologie. Niet de 
nationaliteit of etnische aflcomst van iemand, maar de mate waarin hij in 
sociaal opzicht is geintegreerd is bepalend voor de kans dat hij zich aan een 
vergrijp zal schuldig maken, aldus Pfeiffer. In dit verband is het volgens hem 
illustratief dat de criminaliteit bij nichtdeutsche werknemers en studenten, 
die in hun eigen onderhoud (zullen) kunnen voorzien, geen reden tot zorg 
behoeft te zijn, terwij1 de aantallen verdachten aflcomstig uit groepen 
Nichtdeutschen die in sociaal opzicht een marginaal bestaan leiden, zoals 
asielzoekers en illegalen, sterk zijn toegenomen. 
Kerner (1994) pleit er voor de gegevens over nichtdeutsche verdachten zoveel 
mogelijk te differentieren om daarmee te vermijden dat de categorie 
Wichtdeutschen' tot een ontoelaatbare generalisatie leidt en voor oneigenlijke 
doeleinden wordt gebruikt Bij de publicatie van de gegevens die berusten op 
de registratie van verdachten door de politie (PKS) mag naar zijn oordeel niet 
onvermeld blijven dat deze gegevens alleen een beeld geven van de zichtbare 
en geregistreerde criminaliteit, dat alleen het aantal delicten wordt vermeld 
waarvan Nichtdeutschen worden verdacht zonder dat daarbij wordt 
aangegeven hoeveel van die verdachten in het bevolkingsregister staan 
ingeschreven, dat ook de delicten worden meegeteld die per definitie door 
Nichtdeutschen worden gepleegd (overtredingen van asiel- en 
vreemdelingenwet), dat men meer criminaliteit bij de nichtdeutsche 
populatie mag verwachten, gezien de spreiding daarin van de seksen, 
leeftijdsgroepen, sociaal-economische klassen en woonomgeving, dat het 
aandeel in de criminaliteit per nationaliteit heel verschillend is en mede 
afhankelijk van verblijfsduur en -status en, 'last but not least', dat er minder 
nichtdeutsche dan Duitse verdachten door de rechter worden veroordeeld, 
omdat de bewijslast en de ernst van de delicten bij eerstgenoemde groep 
gemiddeld minder zwaar zijn. 
Volgens Kerner moet de politie de volgende gegevens van verdachten 
registreren: nationaliteit, leeftijd, sekse, verblijfsduur en -status, woon- of 
verblijfplaats, sociaal-economische klasse, aard van het gepleegde vergrijp en 
de door het vergrijp veroorzaakte schade. 
Men is de laatste jaren bij de publicatie van de cijfers van de PKS al tot de 
volgende maatregel overgegaan. Bij de percentages nichtdeutsche verdachten 



op de totale groep Nichtdeutschen geeft men duidelijk aan hoe deze zijn 
berekend en wat de beperkingen van deze gegevens zijn. 2. 

2.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

2.6.1 	De rol van het publiek 
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Volgens Albrecht (1996) komen sommige onderzoekers op grond van de 
politiecijfers ten onrechte tot de conclusie dat het publiek nichtdeutsche 
verdachten eerder bij de politie aangeeft. Nichtdeutsche jongeren maken zich 
namelijk relatief vaak schuldig aan winkeldiefstal en zwartrijden, vergrijpen 
die uitsluitend door prive-controleurs voor warenhuizen en het openbaar 
vervoer bij de politie worden gemeld. Wanneer men deze vergrijpen niet 
meerekent, bestaat er weinig verschil tussen het aantal aangiften van jonge 
nichtdeutsche en jonge Duitse verdachten, aldus Albrecht. 
Slachtoffers zijn minder snel geneigd iemand uit hun directe omgeving aan 
te geven en daardoor worden nichtdeutsche daders wellicht wat minder vaak 
aangegeven, omdat naar verhouding vrij veel delicten tegen personen binnen 
de eigen minderheidsgroep plaatsvinden (Pitsela, geciteerd door Albrecht, 
1997). Aan de andere kant lijken nichtdeutsthe daders bij winkeldiefstal en 
delicten op de werkplek een jets grotere kans te lopen te worden aangegeven 
(Blankenburg, geciteerd door Albrecht, 1997, Walter, geciteerd door Pfeiffer, 
1996). 

2.6.2 De rol van de politie 

Volgens Albrecht (1996) lopen Nichtdeutschen ongeveer dezelfde kans als 
Duitsers gearresteerd te worden wanneer zij een bepaald vergrijp begaan. De 
beslissing om iemand te arresteren houdt vooral verband met de aard van 
het delict en in de eerste plaats met de emst daarvan. 
Bij de beslissing of een verdachte voor de rechter komt, wordt vooral gekeken 
naar eventuele eerdere vergrijpen, de emst van het delict en of de verdachte 
schuld heeft bekend (Blankenburg e.a, geciteerd door Albrecht, 1997). Er zijn 
aanwijzingen dat nichtdeutsche verdachten minder vaak voor de rechter 
komen en veroordeeld worden. In 1986 bleek in de oude Bondsrepubliek, 
met uitzondering van de bondsstaat Bremen, dat Duitsers die van een 
geweldsdelict werden verdacht aanzienlijk meer kans op een aanldacht en 
veroordeling liepen dan nichtdeutsche verdachten (VVillmov, geciteerd door 
Pfeiffer, 1990). Dit kan er op wijzen dat Nichtdeutschen eerder door de politie 
worden opgepalct dan Duitsers. Wanneer dat het geval is, zullen de vergrijpen 
waarvan Nichtdeutschen worden verdacht gemiddeld lichter zijn dan die van 
Duitse verdachten en zal bij eerstgenoemden eerder van rechtsvervolging en 

2 Mondelinge informatie van de heren Pfeiffer en Kerner 
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strafoplegging worden afgezien (Steinhilper, geciteerd door Albrecht, 1997). 
Pfeiffer (1990) wijst op de mogelijkheid dat de slachtoffers die aangifte doen 
en de politie zelf bij geweldscriminaliteit een ernstiger beeld van de 
gebeurtenissen geven wanneer de dader een buitenlander is dan wanneer het 
om een Duitser gaat De politie kan daardoor de zaken die zij voor vervolging 
in aanmerking vindt komen in een te zware categorie indelen. Verder kunnen 
taalproblemen een bemiddelende rol van de politie in de weg staan. Dolling 
(geciteerd door Pfeiffer, 1990) constateerde bij personen die van 
geweldsdelicten werden verdacht, dat 25% van de nichtdeutsche verdachten 
en slechts 15,3% van de Duitse verdachten weigerde tegenover de politie een 
verldaring af te leggen. Het is ook mogelijk dat nichtdeutsche verdachten 
minder vaak worden vervolgd en gestraft omdat het bij hen vaak extra 
moeilijk is het vereiste bewijsmateriaal te verzamelen, mede als gevolg van 
taalproblemen (Reichertz en Schroder, en Donk, geciteerd door Albrecht, 
1997). 
Uit recent onderzoek is gebleken dat de percentages gedaagde jeugdige 
daders bij nichtdeutsche jongeren ongeveer gelijk zijn aan die bij Duitse 
jongeren, wanneer men illegale immigranten, toeristen en asielzoekers niet 
meetelt (Sutterer en Karger, geciteerd door Albrecht, 1997). Dit wijst er 
volgens Albrecht (1997) op dat het vervolgingsbeleid vrij consistent wordt 
gevoerd en niet wordt beinvloed door factoren zoals ras, etniciteit of 
nationaliteit 

2.6.3 	Voorlopige hechtenis 

Nichtdeutsche verdachten lopen meer kans in voorlopige hechtenis te worden 
gehouden. In Noordrijn-Westfalen blijkt bij Duitse gevangenen de 
verhouding tussen mensen die hun straf uitzitten en mensen in voorlopige 
hechtenis 3,3 op 1 te zijn, terwijl dat bij Nichtdeutschen 0,8 op 1 is. Het hangt 
niet alleen van het soort en de ernst van het delict af of iemand in voorarrest 
wordt gehouden, maar ook van de aard en intensiteit van de banden die de 
verdachte heeft met de maatschappij en het land waar het strafproces zal 
plaatsvinden. Bij nichtdeutsche verdachten zullen er eerder redenen zijn om 
tot voorlopige hechtenis over te gaan. Er kunnen ook nog andere factoren 
zijn die ertoe leiden dat verdachten van bepaalde nationaliteiten meer kans 
op voorlopige hechtenis maken, bijvoorbeeld omdat men hen wit uitwijzen 
(Albrecht, 1997). 

2.6.4 De rol van de rapporteur bij de kinderrechter 

Bij de lcinderrechter speelt het reclasseringsrapport over de jeugdige 
verdachte een belangrijke rol. De rapportage kan beinvloed worden door de 
omstandigheid dat de verdachte een andere culturele, etnische, of nationale 
achtergrond heeft. Maatschappelijk werkers die ten behoeve van de 
rechtszitting over jonge nichtdeutsche verdachten moeten rapporteren, 
ondervinden daarbij de volgende belemmeringen: taalproblemen, gebrek aan 



kennis van de culturele achtergrond van de verdachten en reacties van de 
ouders die door hun cultuur worden ingegeven en die door de 
maatschappelijk werkers verkeerd worden begrepen. Er worden over 
nichtdeutsche jongeren rapporten geschreven die significant verschillen van 
die over Duitse verdachten en dat kan nadelig zijn voor eerstgenoemden 
(Savelsberg, geciteerd door Albrecht, 1997). 

2.6.5 De rol van de rechter 
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Nichtdeutsche daders krijgen weliswaar jets vaker dan Duitsers 
gevangenisstraf, maar de variabelen etniciteit en tot een minderheid behoren 
dragen heel weinig bij aan de variatie in vonnissen, zowel voor volwassen als 
jeugdige daders (Albrecht, 1997). Van alle minderjarige Duitse en 
nichtdeutsche veroordeelden krijgt respectievelijk 2,4% en 3,4% 
gevangenisstraf en Nichtdeutschen Icrijgen alleen voor handel in drugs vaker 
gevangenisstraf. Wanneer men dat vergrijp uitsluit, verdwijnt het verschil, 
ook wanneer het gaat om gewelds- en selcsuele delicten (Geissler en 
Marissen, geciteerd door Albrecht, 1997). Het is mogelijk dat de geringe 
irwloed van etniciteit op de vonnissen een gevolg is van het feit dat bij een 
groot deel van de door Nichtdeutschen gepleegde misdrijven het slachtoffer 
ook een buitenlander is en dat het vonnis meer wordt benvloed door de 
etnische aflcomst van de dader wanneer het slachtoffer een Duitser is. Hier is 
nog geen onderzoek naar gedaan (Albrecht, 1997). 
Door gerechtshoven is de vraag aan de orde gesteld of de verblijfsstattts van 
een vreemdeling (zie paragraaf 1.3) mag worden aangevoerd als reden voor 
een zwaardere straf. Het Hooggerechtshof. heeft benadrtdct dat de 
verblijfsstatus niet als argument voor een zwaardere straf mag worden 
gebruikt, aangezien de grondwet een ongelijke behandeling op grond van 
alleen de nationaliteit en etniciteit verbiedt Het Hooggerechtshof vemietigt 
regelmatig vonnissen die benvloed zijn door de opvatting dat asielzoekers en 
andere Nichtdeutschen zich extra goed aan de wet moeten houden in het 
land dat hun bescherming biedt (Bundesgerichtshof Strafverteidiger, 
geciteerd door Albrecht, 1996). Er gaan echter, onder andere in de pets, 
stemmen op die ervoor pleiten de straffen voor Nichtdeutschen aan te passen 
aan die van het land waar zij vandaan komen. Bepaalde minderheidsgroepen 
zouden de straffen in Duitsland als licht beschouwen en er daardoor minder 
door worden afgeschrikt (Nestler-Tremel, geciteerd door Albrecht, 1997). 
Hoewel aan deze opvatting door de rechters geen gehoor wordt gegeven, 
onderkent het Hooggerechtshof de noodzaak van afschrilddng bij een grote 
toename van gewelddaden als gevolg van inter-etnische of nationale 
conflicten (Bundesgerichtshof, Beschluss von 29-11-1990, geciteerd door 
Albrecht, 1997) of wanneer drugsdealers hun handel verplaatsen vanwege de 
lichtere straffen in Duitsland (Bundesgerichtshof Neue Zeitschrift fiir 
Strafrecht, geciteerd door Albrecht, 1997). Men laat bij de gerechtshoven ook 
de mogelijkheid open van een lichtere straf wegens de etniciteit en 
verblijfsstatus van een dader, aangezien sommige nichtdeutsche daders extra 



lcwetsbaar zijn (Bundesgerichtshof Strafverteidiger, geciteerd door Albrecht). 
Een zelfde straf kan immers voor nichtdeutsche daders ernstiger gevolgen 
hebben dan voor Duitsers. 

2.6.6 Immigratie-autoriteiten 

Een veroordeelde dader kan naar zijn land van herkomst worden uitgewezen. 
In Baden-Wurttemberg gebeurde dat begin jaren negentig in 2 a 3% van de 
gevallen. Het aantal uitzettingen neemt de laatste jaren toe (Albrecht, 1996). 

2.6.7 Het strafsysteem 

Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nichtdeutschen in 
de gevangenis worden behandeld. Uit een onderzoek naar bepaalde aspecten 
van het regime in de gevangenis bleek dat Nichtdeutschen onder een ander 
soort regime leven dan Duitsers. Zij krijgen relatief weinig verlof en nemen 
naar verhouding weinig deel aan programma's gericht op het moment dat zij 
de gevangenis verlaten. (Albrecht, 1997). Er bestaan ook binnen de groep 
nichtdeutsche gevangenen verschillen in behandeling. 

2.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele instellingen 
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Er lijkt in Duitsland geen sprake te zijn van een beleid op nationaal niveau, 
maar er worden plaatselijk initiatieven genomen om de positie van de 
nichtdeutsche verdachten en daders te verbeteren en hen een meer effectieve 
behandeling te geven. 

2.7.1 	Politic 

Sinds een jaar zijn er bij de politie in Frankfurt vier gevolmachtigden voor 
Nichtdeutschen, van wie twee de Turkse en twee de Marokkaanse 
nationaliteit bezitten. Zij dienen als gesprekspartner en adviseur voor hun 
eigen landgenoten en als bemiddelaar tussen hen en de Duitse politie. Aan 
de ene kant informeren zij nichtdeutsche ouders, minderjarigen en hun 
omgeving over het optreden van politie en justitie en verwijzen, zo nodig, de 
betrokkenen naar andere adviseurs. Aan de andere kant informeren zij hun 
collega's over de achtergronden en mentaliteit van de cultuur waaruit zij 
afkomstig zijn. (Ringel, 1996). 
De ervaringen van de politie met nichtdeutsche minderjarigen wijzen er op 
dat men alleen tot een goed preventie- en interventiebeleid kan komen 
wanneer er meer Nichtdeutschen onder de maatschappelijk werkers worden 
aangetrokken (Ringel, 1996). 



2.7.2 Reclassering 
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Shehadeh en Fischer (1995) beschrijven de opzet van een project in 
Berlijn waarbij tweetalige reclasseringsmedewerkers worden 
ingeschalceld. Nichtdeutsche clienten blijken niet alleen taalproblemen te 
ondervinden, maar ook specifieke sociale problemen, zoals werkloosheid 
en gebrek aan zelfvertrouwen. 
Behrmann e.a. (1995) beschrijven een reis naar Turlcije met twintig 
jeugdige daders uit Berlijn, zowel Duitsers als Nichtdeutschen. Tijdens het 
eerste deel van de reis hielpen de jongeren bij de bouw van een 
dorpshuis, waarna zij een cultureel en sportprogramma volgden. Men 
beschouwde de reis als een succes aangezien de jongeren meer over hun 
eigen vooroordelen en gedrag gingen nadenken. 
Er is in Munchen een project voor jonge nichtdeutsche daders dat tot 
doel heeft hen te leren hun eigen levensomstandigheden op een 
constructieve wijze te hanteren. De kinderrechter kan iemand tot 
deelname aan dit project verplichten (Lorenz, 1995). 
Er loopt in Bremen een woonproject voor jeugdige Koerdische 
verdachten dat bedoeld is ter voorkoming of bekorting van voorlopige 
hechtenis. Deze jongeren hebben andere problemen dan immigranten 
van de tweede en derde generatie, aangezien zij meestal nog maar kart in 
Duitsland zijn en daar dilcwijis geheel alleen naar toe zijn gereisd. Het 
gaat vooral om drughandelaars. De staf van het project bestaat voor 
tweederde uit Koerdische maatschappelijk werkers die uit dezelfde streek 
komen als de jongeren. Daardoor is het mogelijk deze doelgroep een 
educatief programma aan te bieden (Stapke, 1995). 



Nationaliteit 	 Aantal personen 	 Percentage  
Portugezen 	 650.000 	 1,15%  
Algerijnen 	 614.000 	 1,08%  
Marokkanen 	 570.000 	 1,01%  
Italianen 	 250.000 	 , 	0,44%  
Spanjaarden 	 _ 	216.000 	 0,38%  
Tunesiers 	 210.000 	 0,37%  
Turken 	 200.000. 	 0,35%  
Totale bevolking in Frankrijk 	56.630.000 	 100 	% 	 _ 

Frankrijk 

3.1 	De bevolking 

3.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

Door de Franse wet wordt alleen onderscheid gemaakt tussen Fransen en 
&rangers, dat wil zeggen mensen die de Franse nationaliteit niet bezitten. 
Het is in FranIcrijk verboden de etnische afkomst van iemand te registreren. 
Aangezien Frankrijk een vrij soepele naturalisatiewetgeving heeft, behoren 
veel immigranten (zie paragraaf 1.3) tot de Fransen en niet tot de &rangers. 

3.1.2 Samenstelling van de bevolking 

Volgens de gegevens van de laatste volkstelling (1990) bestaat de totale 
bevolking in Frankrijk uit 56.630.000 mensen, onder wie 3,6 miljoen &rangers 
(6,3%). Het aantal mensen met een buitenlandse achtergrond in Frankrijk ligt 
echter beduidend hoger dan het officiele aantal &rangers, omdat kinderen 
van &rangers die in tegenstelling tot hun ouders de Franse nationaliteit 
hebben, en genaturaliseerde &rangers bij de Fransen worden geteld. Verder 
worden seizoenarbeiders, toeristen en andere korte tijd in Frankrijk 
verblijvende &rangers en degenen die daar illegaal zijn, niet bij de 
volkstelling, maar wel bij de justitiele gegevens als &rangers meegeteld 
(Tournier, 1997) 
In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de nationaliteiten die het sterkst 
zijn vertegenwoordigd onder de &rangers in Frankrijk. 

Tabel 8: 	&angers in Frankrijk in 1990 (Haut Conseil de !Integration, 
geciteerd door Tournier, 1997) 

Het is voor &rangers die zich in Frankrijk hebben gevestigd en vooral voor 
hun kinderen nog altijd vrij gemaldcelijk de Franse nationaliteit te verkrijgen. 
Sinds 1978 schommelt het aantal personen van buitenlandse afkomst dat de 
Franse nationaliteit verwerft, rond de 100.000 per jaar (Kruyt en Niessen, 
1996). Onder de geregistreerde Fransen bevindt zich dus een vrij groot aantal 
immigranten (zie paragraaf 1.3). Om een beter inzicht te krijgen in het aantal 



Fransen 	 &rangers  
Mannen 	 6.2% 	 12,1%  
Vrouwen 	 11,4% 	 20,1% 

mensen met een dergelijke achtergrond deed het Institut national d'etudes 
demographiques (INED) in 1990 een schatting van het aantal leden van 
huishoudens met aan het hoofd een immigrant en lcwam daarbij op een 
aantal van 6,1 miljoen mensen of 10,77% van de totale bevolking. Verder 
schatte het INED het aantal mensen dat in Frankrijk was geboren en van wie 
minstems een ouder of grootouder een immigrant was in 1990 op 10 miljoen 
mensen, 17,66% van de bevolking. (Tribalat, geciteerd door Toumier, 1997). 

3.2 	Inunigratie in Franlcrijk 
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Toen Frankrijk in de periode 1954-1974 in een snel tempo werd 
gemodemiseerd en de behoefte aan arbeidslcrachten toenam, werden er 
buitenlandse werlcnemers aangetrokken en werden met de landen die deze 
mensen leverden, afzonderlijke bilaterale recruteringsovereenkomsten 
afgesloten. Na 1974 lcwam er een zeer restrictief toelatingsbeleid en zijn 
mislulcte pogingen ondemomen om terugkeer op gang te brengen. Thans 
richt men zich vooral op beperlcing van de stromen vluchtelingen en 
asielzoekers. In 1993 zijn de wettelijke bepalingen inzake toelating en verblijf 
verder verscherpt (Breebaart, e.a., 1996). 

3.3 	Immigratzten 

&rangers verkeren gemiddeld in minder gunstige sociaal-economische 
omstandigheden dan Fransen. Zo zijn er meer &rangers dan Fransen zonder 
werk (zie tabel 9) 

Tabs! 9: 	Percentage werklozen op de actieven (Gegevens ult de volkstelling 
van 1982, geciteerd door Toumier en Robert, 1989) 

3.4 	Algemeen inunigrantenbeleid 

Van oudsher beschouwde Franlcrijk zichzelf weliswaar als een 
immigratieland, maar bij het huidige beleid wordt er naar gestreefd de 
immigratiestroom zo veel mogelijk te beperken. Het Franse 
immigrantenbeleid is gericht op de integratie van immigranten, waarbij er 
van wordt uitgegaan dat iemand niet door zijn afstamming, maar door zich 
aan de Franse maatschappij aan te passen, een Fransman of Francaise wordt 
Van oudsher worden immigranten aangemoedigd aan het Franse 
maatschappelijke leven deel te nemen en de Franse nationaliteit aan te 
nemen. ledere burger is gelijk voor de wet In de Franse Verldaring van de 
Rechten van de Mens zijn de rechten van individuele mensen en niet van 



groepen vastgelegd (Kruyt en Niessen, 1996). Officieel erkent Frankrijk niet 
het bestaan van minderheidsgroepen: men heeft de omvang van deze 
groepen niet berekend en men kan er slechts naar gissen hoe hun integratie 
verloopt (Haut Conseil de l'Integration, geciteerd door Jackson, 1997). 
Men gaat er bij het huidige integratiebeleid van uit dat integratie slechts 
mogelijk is, indien de toelating van nieuwe immigranten onder controle 
wordt gehouden. (Kruyt en Niessen, 1996). 

3.5 	Verdachten en daders 

3.5.1 Aard van de gegevens 

In Frankrijk beschikken &rangers (zie subparagraaf 3.1.1) over mime 
mogelijkheden om zich te laten naturaliseren. Daardoor behoren veel 
immigranten, vooral die van de tweede generatie, niet bij de &rangers maar 
bij de Fransen omdat zij genaturaliseerd zijn of de Franse nationaliteit bij de 
geboorte hebben gekregen. In Frankrijk wordt de etnische afkomst van 
verdachten en daders niet geregistreerd in de justitiele bestanden. Dat 
betekent dat daar in de officiele misdaadcijfers, waarin slechts een 
onderscheid tussen &rangers en Fransen wordt gemaalct, de betroklcenheid 
van immigranten bij criminaliteit wordt onderschat. Men mag er van uitgaan 
dat zich onder de Franse verdachten en daders een groot aantal Noord-
Afrikanen bevinden, aangezien ook de genaturaliseerde Noord-Afrikanen zich 
in sociaal-economisch en cultureel opzicht veelal in een achterstandspositie 
bevinden. 
Daar staat tegenover dat bij de vollcstelling in Franlcrijk alleen de &rangers 
met een verblijfsvergunning worden meegeteld, terwijl bij de verdachte en 
veroordeelde &rangers ook die zonder verblijfsvergunning worden 
meegerekend. Daardoor wordt het aandeel van immigranten in criminaliteit 
in Frankrijk overschat. 
Er is dus zowel van over- als onderschatting sprake. De Franse 
criminaliteitscijfers geven geen inzicht in de omvang van deze over- en 
onderschatting. Het is dus ook niet duidelijk in hoeverre de overschatting van 
het aandeel in criminaliteit van immigranten in de justitiele cijfers, doordat 
ook verdachte en veroordeelde &rangers die niet in Frankrijk wonen worden 
meegeteld, wordt gecompenseerd door de onderschatting daarvan doordat 
alle immigranten met de Franse nationaliteit bij de Franse verdachten en 
daders worden geteld. 
In Frankrijk is de volgende justitiele informatie voorhanden (Tournier en 
Robert, 1989, Tournier, 1997): 
— Bij de door de politie geregistreerde verdachten wordt de variabele 

buitenlands/Frans wet vermeld, maar deze wordt niet afgezet tegen de 
variabelen meerder-/minderjarig en sekse, terwijl personen die worden 
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verdacht van contraventions 4 , verkeersdelicten en het toebrengen van 
letsel door nalatigheid of vergrijpen die door andere instanties worden 
behandeld, niet in het registratiesysteem zijn opgenomen. 

— Sinds januari 1985 geven de officieren van justitie jaarlijks een overzicht 
van de door hen behandelde zaken waarbij vermeld staat of de verdachte 
de Franse nationaliteit bezit, maar waarbij de vergrijpen alleen worden 
onderscheiden in crimes5  en delits 6 , dus niet naar type. Sinds 1995 wordt 
de nationaliteit ook bij de gegevens van de verdachten bij wie een 
vooronderzoek wordt gedaan, verrneld. 

— De gegevens van de rechtbanken geven wel informatie over de 
verschillende soorten vergrijpen, maar alleen de gegevens uit het meet 
recente verleden zijn goed met elkaar te vergelijken 

— De gevangenissen en huizen van bewaring geven sinds 1968 elk kwartaal 
een overzicht van de gedetineerden, waarbij de variabele nationaliteit 
wordt afgezet tegen de selcse. Deze gegevens worden sinds 1983 in een 
geautomatiseerd systeem opgenomen, waarbij de variabele nationaliteit 
wordt afgezet tegen sekse, leeftijd waarop betroklcene in de gevangenis 
lcwam, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroepsgroep, vergrijp 
waarvoor betrokkene gevangen is gezet en de aard van de opsluiting 
(gevangenisstraf of voorlopige hechtenis). Deze gegevens zijn niet altijd 
volledig en ook wel eens minder betrouwbaar. Bovendien zijn deze 
volgens de door ons geraadpleegde literatuur slechts tot 1985 bijgewerlct. 
Verder staat daarin niet het aantal gedetineerden, maar het aantal 
detentias vermeld, zodat iemand die meerdere keren in een jaar gevangen 
is gezet, even zoveel keer wordt meegeteld. Wanneer iemand voor 
meerdere vergrijpen vastzit, staat alleen het voomaamste vergrijp, dat - 
althans in theorie- tot de zwaarste straf heeft geleid, vermeld. 

— Sinds september 1983 worden maandelijks gegevens verstrekt van het 
aantal &rangers dat is vastgezet wegens het illegaal betreden of verblijven 
in Frankrijk. 

— In de gegevens over degenen die tot dienstverlening zijn veroordeeld. 
staat verrneld of zij de Franse nationaliteit bezitten. 

3.5.2 Verdachten 

Wanneer men degenen die wegens illegale immigratie worden vervolgd, 
buiten beschouwing laat, is het percentage &rangers (zie tabel 1) onder 
degenen die door de politie worden verdacht sinds 1976 stabiel gebleven en 
op 14 blijven liggen (Toumier en Robert, 1989, Toumier, 1997). 

4 Het lichtste soon vergrijpen (Tournier, 1997) 
5 De zwaarste vergrijpen the door het cow d'assises worden behandeld, waarin een jury 

zitting heeft en waar minstens den jaar gev -angenisstraf op staat (Toumier, 1997) 
6 Deze vergrijpen zijn minder emstig dan de crimes en worden door een court 

correctionnel behandeld. Er staat maximaal lien jaar gevartgenisstraf op (Toumier, 1997). 



3.5.3 	Veroordeelden 
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In 1991 bestond de groep mensen die werd veroordeeld wegens crimes, delits 
en contraventions de la cinquieme classi voor 78,1% uit Fransen, 14,7% uit 
&rangers van wie de nationaliteit bekend was en voor 7,3% uit personen van 
wie de nationaliteit niet bekend was. Wanneer men de statenlozen buiten 
beschouwing laat, zoals hier verder gebeurt, komt men op 15,8% &rangers 
onder de in 1991 veroordeelden (Tournier, 1997). 
Etrangers worden relatief valcer tot gevangenisstraf veroordeeld dan Fransen. 
In 1991 kreeg 31% van de veroordeelde &rangers (zie tabel 1) een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, tegenover 16% van de hele groep 
veroordeelden. Aan de andere kant bestond de groep veroordeelden van wie 
de straf werd kwijtgescholden voor minder dan 11% uit &rangers en de groep 
veroordeelden die er met een voorwaardelijke vrijheidsstraf, inclusief 
dienstverlening, van af lcwam, bestond voor nog geen 10% uit &rangers. 
(Tournier, 1997). 

3.5.4 Gedetineerden 

Toename aantal gedetineerden 
Tussen 1 januari 1975 en 1 januari 1995 nam het aantal gevangen toe van 
26.032 naar 51.623; er was dus sprake van bijna een verdubbeling. Vanaf 1974 
nam het percentage &rangers (zie tabel 1) onder de gedetineerden vrijwel 
voortdurend toe van 14 a 16 % in 1974 tot een piek van 31,4% op 1 januari 
1993. Het percentage &rangers nam in 1993 en 1994 voor het eerst licht af. Bij 
vrouwelijke &rangers was de stijging nog sterker: in 1968 was 8% van de 
vrouwelijke gedetineerden buitenlander en in 1995 was dat 25%. 
Tussen 1975 en 1995 is het aantal gedetineerde &rangers met een factor 3,2 
toegenomen en het aantal Franse gevangenen met een factor 1,7. Deze 
verschillen zijn voor een deel te verklaren uit het toenemend aantal &rangers 
dat wegens overtreding van de vreemdelingenwet is vastgezet en het relatief 
grote aantal &rangers dat in voorlopige hechtenis is genomen (Tournier, 
1997). 

Nationaliteit van gedetineerde &rangers 
Tegelijk met de enorme toename van het aantal gedetineerde &rangers (zie 
tabel 1) zijn er duidelijke veranderingen in de vertegenwoordiging van de 
verschillende nationaliteiten opgetreden. In 1968 bestond 40% van de 
gedetineerde &rangers uit Europeanen en dat percentage was in 1995 naar 20 
gezakt In diezelfde tijd fluctueerde het percentage gevangenen dat uit de 

7 De ernstigste van de vijf categorieen contraventions 



Percentage  
Totaal aantal gedetineerden 	 100%  
Fransen 	 71%  
&rangers afkomstig uit:  
andere EU-Ianden 	 5%  
Rest van Europa 	 1%  
Algerqe 	 8%  
Marokko 	 5%  
Tunesie 	 2%  
Rest van Afrika 	 5%  
Noord-. Midden en Zuid-Amerika 	 1%  
Azie en Oceanie 	 2% 

Maghreb-landens  afkomstig was, tussen ongeveer 55% en minder dan 50%. 
Het aandeel van &rangers uit andere delen van de wereld werd ongeveer acht 
keer zo groot. In 1995 Icwam 16% van de gedetineerde &rangers uit 'de rest 
van Afrika', 3% lcwam van het Amerikaanse continent en 8% Icwam uit Azie. 
Tabel 10 geeft een beeld van de samenstelling van de gevangenispopulatie in 
1995. Wanneer deze gegevens worden vergeleken met die uit tabel 8 blijkt dat 
de groepen Marokkanen en Algerijnen onder de gedetineerden sterk zijn 
oververtegenwoordigd. De groep Tunesiers is eveneens 
oververtegenwoordigd, maar in mindere mate. 

label 10: 	Samenstelling gevangenispopulatie op 1 januari 1995 (bron: 
Toumier, 1997) 

Opsluitingen 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van het percentage opsiuitingen per 
nationaliteit in 1993 
Van het aantal opsluitingen in Frankrijk in 1993 (82.201) ging het in 33% van 
de gevallen om &rangers (zie tabel 1), een iets hoger percentage dan dat van 
de gevangenispopttlatie in diezelfde periode. Dit is een aanwijzing dat de 
lengte van de detentie bij gedetineerde &rangers gemiddeld korter is dan bij 
Fransen: 6,8 maanden tegenover 7,4 maanden bij de Fransen (Tournier, 
1997). 

as De Maghreb-landen zijn: Libie, Tunesie, Algerije, Maroldco en Mauretanie 

46 



Percentage  

Totaal aantal opsluitingen 	 100% 	 _ 
Fransen 	 67%  

Etrangefs afkomstig uit:  

Andere EU-landen 	 3% 

Rest van Europa 	 2%  

Maghreb 	 19%  

Frans-Afrika behalve de Maghreb 	 6%  

Niet-Franstalig Afrika 	 1% 

Azie en Oceanie 	 2%  

Noord-Amerika 	 -  

Centraal- en Zuid-Amerika 	 <1% 
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Tabel 11 	Percentages opsluitingen per nationaliteit in 1993 (bron: Ministere 
de la Justice, geciteerd door Tournier, 1997) 

Leeftijd waarop de gedetineerden gevangen werden gezet 
In 1985 bestond 27,9% van de gedetineerden in Frankrijk uit &rangers (zie 
tabel I). De leeftijdsopbouw, waarbij werd gekeken naar de leeftijd waarop zij 
in de gevangenis lcwamen, was bij de gedetineerde &rangers anders dan bij 
de Franse en daardoor was de vertegenwoordiging van &rangers onder de 
gedetineerden voor de diverse leeftijdsgroepen verschillend. De &rangers 
waren het sterkst vertegenwoordigd bij de gedetineerden van onder de 18 
jaar op het moment van detentie, en bij de groep die op dat moment tussen 
de 25 en 40 jaar was: een derde van deze leeftijdsgroepen bestond uit 
&rangers. De leeftijdsgroepen van tussen de 18 en 25 jaar en tussen de 40 en 
50 jaar op het moment van detentie bestonden slechts voor een kwart uit 
&rangers. Bij de gedetineerden van 50 jaar en ouder waren de minste 
&rangers te vinden: zij vormden slechts een vijfde van deze groep. 

Vrouwelijke gedetineerden 
Het percentage &rangers lag binnen de groep wouwelijke gedetineerden wat 
lager, namelijk op 26,1%. De groep gedetineerde meisjes die jonger dan 18 
jaar waren toen zij werden vastgezet, vormde daarop een uitzondering. Deze 
groep bestond voor maar liefst 61,5% uit &rangers (zie tabel 1) (Tournier en 
Robert, 1989). Het aandeel van vrouwen in de totale groep gedetineerden was 
zeer gering en dat gold zowel voor &rangers als Fransen. Op 1 januari 1993 
bestond niet meer dan 3,5% van de gedetineerde &rangers uit vrouwen, 
hetgeen ongeveer overeenlcwam met het aandeel van vrouwen onder de 
Franse gedetineerden dat op 4,4% lag (Carlo, 1994). 

3.5.5 	Criminaliteitspatroon 

In de tabellen 12 en 13 wordt een overzicht gegeven van het percentage 
&rangers (zie tabel 1) onder de door de politie geregistreerde verdachten in 



Vergrijp 	 Percentage &rangers onder verdachten  
Moord (incl. pogingen tot) 	 15%  
Moord die de dood tot gevolg had 	 13%  
Opzettefijk lichamelijk letsel toebrengen 	 17%  
Verkrachting 	 17%  
Berovingen 	 19%  
Berovingen met vuurwapens 	 11% 	 . 
Diefstal zonder geweld (incl. poqingen tot) 	14%  
Diefstal van een motorvoertuig 	 11%  
Inbraak 	 10%  
Woninginbraak 	 10%  
Drugsdelict 	 22%  
Drugshandel 	 38% 

Verqrijp 	 Percentage  
overtreding immigratiewetten 	 96%  
vervalsinq van papieren 	 70%  
zakkenrollen 	 43%  
drugshandel 	 34%  
winkeldiefstal 	 22%  
diefstal met geweld zonder vuurwapen 	 21%  
drugsgebruik/ doorverkopen van drugs 	 19%  
woninginbraak (exclusief tweede huizen) 	 11%  
woninginbraak in tweede huizen 	 4% 

1990 en 1993 voor enkele vergrijpen (Council of Europe, 1995, Tournier, 
1997). 

Tabel 12: Percentage &rangers onder door de politie geregistreerde 
verdachten per vergrijp in 1990 (bron: Council of Europe, 1995, 
tabel lb, ia-Vib) 
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label 13: Percentage &rangers onder de door de politie geregistreerde 
verdachten in 1993 voor enkele vergdjpen (bron: Ministhre de 
rInterieur, geciteerd door Toumier, 1997) 

Onder de verdachten van vergrijpen welke verband houden met illegale 
immigratie, zoals overtreding van de immigratiewetten en vervalsing van 
papieren, bevinden zich de hoogste percentages &rangers. Verder is bij 
sommige vermogensdelicten, evenals bij drugs- en geweldsdelicten, sprake 
van een oververtegenwoordiging van &rangers (Toumier, 1997). 



3.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

3.6.1 	Politie en publiek 
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Tournier (1997) ziet als een van de oorzaken van de oververtegenwoordiging 
van &rangers (zie tabel 1) onder verdachten, dat zij eerder tegen de lamp 
lopen dan Fransen die de wet overtreden. Hij merkt op dat de politie door 
haar acties om illegale immigratie tegen te gaan, valcer optreedt in buurten 
waar veel &rangers wonen en dat zij daardoor andere vergrijpen die door de 
&rangers aldaar worden gepleegd, eerder zal ontdekken. Bovendien acht hij 
de kans reeel dat daders die behoren tot de &rangers, eerder door hun 
slachtoffers worden aangegeven dan Fransen die een vergrijp hebben begaan. 
Zo geldt voor daden van agressie, waar &rangers waarschijnlijk relatief vaak 
bij betrokken zijn, dat hoe nauwer het slachtoffer met de dader is verbonden, 
des te meer hij of zij er voor terug zal deinzen aangifte bij de politie te doen. 
Wanneer het slachtoffer ver van de agressor afstaat, zal eerder aangifte 
worden gedaan en om die reden zullen Franse slachtoffers eerder aangifte 
doen wanneer de dader een buitenlander is. Men mag aannemen dat het 
aandeel van &rangers lager zou zijn, wanneer alle geweldplegers bekend 
zouden zijn, aldus Tournier. 

3.6.2 Voorlopige hechtenis 

Het percentage verdachten dat in voorlopige hechtenis wordt genomen, blijkt 
bij &rangers (zie tabel 1) veel hoger te liggen dan bij Franse verdachten, 
terwijl &rangers veel minder vaak voorwaardelijk worden vrijgelaten 
(Tournier en Robert, 1989, Tournier, 1997). In 1985 verbleef 79% van de 
gedetineerden in voorlopige hechtenis. Bij de &rangers lag dit percentage op 
90, tegenover niet meer dan 75% van de Franse gedetineerden (onder de 
vrouwelijke gedetineerden respectievelijk 95% en 84%). Bij &rangers was de 
voorlopige hechtenis veel vaker een gevolg van snelrecht dan bij Fransen, 
namelijk in 43% van de gevallen tegenover slechts 25% bij de Fransen. 
Verdachte &rangers werden dus valcer dan Fransen in een heel vroeg stadium 
van verdenking in voorlopige hechtenis geplaatst Dit is deels verklaarbaar, 
gezien de omstandigheid, dat er bij &rangers vaker onvoldoende garanties 
zijn dat zij bij de rechtszitting aanwezig zullen zijn wanneer zij op vrije 
voeten worden gesteld (Tournier en Robert, 1989). Ondanks het feit dat 
relatief meer verdachte &rangers in voorlopige hechtenis worden geplaatst, 
wordt een groter deel van hen bij verstek veroordeeld dan van de Franse 
verdachten. Bij de verdachte &rangers is dat 23,5% en bij de Fransen slechts 
15,7% (Tournier en Robert, 1989). 
Er worden meer &rangers dan Fransen tot een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf veroordeeld. 



Soort vergrijp 	 % onvoorwaardelijke 	 % &range's onder de 
gevangenisstraffen als sanctie 	veroordeelden  

overtreding van de 	 62% 	 94%. 
immiqratiewetten  
ven/alsing van documenten 	29% 	 41%  
druqsdelicten 	 46% 	 28%  
opzettelijk gebruik van geweld/ 	83% 	 19% 
vuurwapengebruik als cnine  
verkrachting 	 94% 	 19%  
opzettelijke 	 25% 	 18% 
geweldpleging/vuunvapengebruik 
als deft 

3.6.3 	Vonnissen 

Tabel 14: Overzicht van vergrijpen met het percentage onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen en het aandeel van &rangers onder de 
veroordeelden in 1991 (bron: Tournier, 1997): 
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In 1991 werden veroordeelde &rangers naar verhouding vaker tot 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld dan de Franse veroordeelden. 
Dit verschijnsel kan deels als volgt worden verldaard. In 1991 bestond 20% 
van alle vonnissen uit onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Voor een aantal 
vergrijpen waarbij het aandeel van &rangers (zie tabel 1) relatief hoog was, 
werden (veel) meer onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitgedeeld. (zie 
tabel 14, Toumier, 1997). 

Een andere verklaring kan zijn dat &rangers voor hetzelfde soort vergrijp 
valcer dan Fransen tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden 
veroordeeld. Om na te gaan of dat ook zo is, heeft Toumier de vonnissen van 
veroordeelde Fransen en van veroordeelde &rangers met elkaar vergeleken, 
waarbij hij uitsluitend heeft gekeken naar delfts waarvoor in 1991 minstens 
4000 vonnissen waren uitgesproken. Net  ging hier om zestien soorten delfts. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij gemiddeld 21% van de 
vonnissen voor deze zestien delfts een (deels voorwaardelijke of 
onvoorwaardelijke) gevangenisstraf is opgelegd. Bij bijna alle delfts bleken 
&rangers valcer (deels voorwaardelijke of onvoorwaardelijke) gevangenisstraf 
te krijgen dan Fransen: bij drugsdelicten was de kans op gevangenisstraf bij 
&rangers zelfs meer dan twee keer zo groot (Tournier, 1997). 

3.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele instellingen 

Door het Haut Conseil a !Integration (1997) wordt geconstateerd dat men in 
penitentiaire instellingen de neiging heeft personen met dezelfde nationale 
of etnische achtergrond of met dezelfde godsdienst bij elkaar in de buurt te 
zetten. Men doet dit uit pralctische overwegingen, omdat het eenvoudiger is 
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mensen met dezelfde manier van leven bij elkaar te laten zitten. Deze gang 
van zaken acht het Haut Conseil a 'Integration minder wenselijk, omdat deze 
niet bevorderlijk is voor de aanpassing van gedetineerde immigranten (zie 
paragraaf 1.3) aan de Franse maatschappij. 
Het is ons niet duidelijk of er in Frankrijk speciale projecten zijn om de 
relatie tussen vreemdelingen (zie paragraaf 1.3) enerzijds en justitiele instantie 
anderzijds te verbeteren. Het is ons evenmin bekend of er in dat land 
speciale projecten zijn voor vreemdelingen die in een marginale positie 
verkeren. 



Categorie 	 Aantal 	 Percentage  

whites 	 52.000 000 	 94%  

Blacks 	 890.000 	 20/o  

Personen afkomstig van het 	1500 000 	 3% 

Indiase subcontinent ( 1Zuid- 
Aziaten') 	 , 
Chinezen 	 157.000 	 <1% 

'Anderen' 	 488.000 	 1% 

Totaal 	 55.035.000 	 - 100% 

4 Groot-Brittannie 

4.1 	De bevolking 

4.1.1 	Categorieen by bevolkingsregistratie 

In Groot-Brittannie bezitten verreweg de meeste immigranten (zie paragraaf 
1.3) de Britse nationaliteit Daarom wordt daar geen onderscheid gemaakt 
tussen Britten en mensen met een buitenlandse nationaliteit, maar tussen 
whites en ethnic minorities. De ethnic minorities worden onderverdeeld in 
Zuid-Aziaten, blacks, Chinezen en `anderen'. De blacks zijn afkomstig uit het 
Caribisch gebied en AfriIca. De groep Zuid-Aziaten komt van het Indiase 
subcontinent en bestaat uit Indiers, Pakistani en Bangladeshi. 

4.1.2 Samenstelling van de bevolking 

In Groot-Brittannie woonden in 1991 ongeveer 55 miljoen mensen. 
Bij de steeds grotere groep leden van de ethnic minorities die in Groot-
Brittannie zijn geboren, zegt de traditionele indeling naar geboorteland niets 
over hun etnische aflcomst, terwij1 de indeling naar nationaliteit altijd al 
weinig zin had. Alternatieve vragen bij de tienjaarlijlcs gehouden 
volkstellingen bleken politiek onhaalbaar of onnauwkeurig te zijn. In 1981 
vroeg men nog naar het geboorteland. In 1991 werd bij de volkstelling voor 
het eerst om een beschrijving van de eigen etnische afkomst verzocht, terwijl 
de vraag naar het geboorteland gehancihaafd bleef om de gegevens met die 
van vorige volkstellingen te kunnen vergelijken (Breebaart, e.a., 1998). 
In tabel 15 wordt een beeld gegeven van de etnische samenstelling van de 
bevollcing in Groot-Brittannie op grond van de vollcstelling in 1991. Daaruit 
blijkt dat er ongeveer 3 miljoen leden van ethnic minorities in dat land 
woonachtig zijn, van wie de `Zuid-Aziaten' verreweg de grootste groep 
vormen, gevolgd door de blacks (Breebaart, e.a., 1996). 

Tabel 15: 	Etnische samenstelling van de bevolking in Groot-Briftannie 
volgens de volkstelling van 1991 (zie Breebaart, e.a., 1996): 



4.2 	Immigratie in Groot-BrittanniE 
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De overgrote meerderheid van de migranten in Groot-Brittannie is afkomstig 
uit de (voormalige) Gemenebestlanden. In de loop der tijd is de toelating van 
personen uit die landen steeds meet aan banden gelegd en sinds de 
Immigration Act van 1971 is de groei van de ethnic minorities vooral het 
gevolg van gezinshereniging en geboortenoverschot Het aantal leden van de 
ethnic minorities in Groot-Brittannie dat in het bezit is van de Britse 
nationaliteit neemt toe (Breebaart e.a., 1996). 
De diverse etnische groepen zijn op verschillende momenten Groot-
Brittannie binnen gekomen en dat geldt ook voor het moment waarop er bij 
hen gezinshereniging plaats vond. De blacks afkomstig uit het Caribisch 
gebied zijn het langst in Groot-Brittannie gevestigd en er is in die groep al 
sprake van een derde generatie, terwijI de groep migranten uit Bangladesh 
het laatst is gekomen en er binnen deze groep nog gezinshereniging plaats 
vindt (FitzGerald, 1996). 

4.3 	Immigranten 

Er zijn tussen de diverse etnische groepen grote verschillen in het percentage 
mensen dat in Groot-Brittannie is geboren en er zijn verschillen in 
leeftijdsopbouw. Alle etnische groepen zijn gemiddeld jonger dan de 
autochtonen en dat geldt vooral voor de Pakistani en Bangladeshi en de 
'anderen'. Bij de Pakistani en Bangladeshi houdt dat verband met het (late) 
tijdstip waarop zij naar Groot-Brittannie zijn geemigreerd en van de 
laatstgenoemde twee groepen is een groot gedeelte in Groot-Brittannie 
geboren (FitzGerald, 1996). 
De migranten hebben zich vooral in stedelijke gebieden gevestigd. 
Wat betreft hun sociaal-economische omstandigheden bestaan er 
aanzienlijke verschillen tussen en binnen de ethnic minorities. De situatie van 
de Indiers is vergelijkbaar -en in sommige opzichten zelfs beter- dan die van 
de autochtone bevolking. De omstandigheden van de blacks uit het Caribisch 
gebied zijn veel minder gunstig en dat geldt nog meet voor de mensen uit 
Pakistan en Bangladesh. Bij die groepen is sprake van een grote 
werldoosheid, lage inkomens en slechte huisvesting. De sociaal-economische 
omstandigheden binnen de groep 'Zuid-Aziaten' lopen dus sterk uiteen 
(Home Office, 1994, FitzGerald, 1996). 

4.4 	Algemeen inunigrantenbeleid 

Groot-Brittannie heeft zichzelf altijd als een emigratie- en niet als een 
immigratieland beschouwd. De grote lijn in het Britse immigratiebeleid is dat 
het toelatingsbeleid restrictief is, maar dat eenmaal toegelaten immigranten 
niet anders worden behandeld dan Britten. Mensen met een buitenlandse 
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nationaliteit die legaal in Groot-Brittannie verblijven kunnen na vijf jaar 
worden genaturaliseerd (Kruyt en Niessen, 1996). 
Het immigrantenbeleid in Groot-Brittannie lijkt niet zo eenduidig. Aan de 
ene kant is de laatste jaren bij dat beleid sprake geweest van `de-etnificering'; 
dat wil zeggen dat speciale regelingen voor ethnic minorities zijn afgebouwd. 
Aan de andere kant wordt gebruik gemaakt van ethnic monitoring, om 
verschillen tussen etnische groepen beter te kunnen signaleren, teneinde 
daar het immigrantenbeleid op te kunnen afstemmen (Breebaart e.a., 1996). 

4.5 	Verdachten en daders 7  
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4.5.1 Discussie over de registratie van de etniciteit van verdachten en daders 

Aan de invoering van ethnic monitoring van verdachten en daders is een 
discussie vooraf gegaan. 
De tegenstanders voerden de volgende argumenten aan tegen ethnic 
monitoring door politie en justitie. Zij vonden het onjuist een onderscheid 
tussen mensen te malcen op grond van hun ras of etniciteit Wanneer men 
een dergelijk onderscheid tussen mensen zou malcen, zou de kans op een 
ongelijke behandeling van de ethnic minorities toenemen. Bovendien zou er 
een oneigenlijk gebruik gemaakt kunnen worden van informatie over 
etnische verschillen, wanneer deze in `verkeerde handen' zou vallen. 
De voorstanders brachten hier de volgende argumenten tegen in. Wanneer 
men eventuele etnische verschillen op grond van statistische gegevens niet 
zou onderzoeken, zou men daarmee nog niet voorkomen dat leden van de 
ethnic minorities een ongelijke behandeling krijgen. Bovendien kan men geen 
systematisch onderzoek doen naar een eventuele benadeling van bepaalde 
etnische groepen, wanneer men de omstandigheden van etnische groepen in 
een achterstandssituatie niet nauwkeurig en consistent door de tijd heen kan 
meten. 
Tot dusver lijken de voorstanders het pleit gewonnen te hebben, aangezien 
men in Groot-Brittannie van plan is de etnische afkomst van alle justitiabelen 
te registreren (zie subparagraaf 4.5.2). 
Geheel los van de principiele bezwaren tegen ethnic monitoring van 
verdachten en daders, is er nog wel een praktisch bezwaar tegen de wijze 
waarop de verschillende bevolkingsgroepen in Groot-Brittannie worden 
ingedeeld bij de registratie van hun etniciteit Men krijgt bij deze indeling 
namelijk lang niet altijd homogene groepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
categorieen `Zuid-Aziaten' en blacks die men in Groot-Brittannie 
onderscheidt Dit zijn om te beginnen geen gelijke categorieen omdat de ene, 
die van de `Zuid-Aziaten' berust op het deel van de wereld waar deze mensen 
vandaan komen, terwijl de andere, die van de blacks, gebaseerd is op raciale 

inclusief degenen die in het kader van stop and search door de politie zijn aangehouden. 
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kenmerken van de groep in kwestie. Bovendien is geen van beide groepen 
homogeen. Onder de 'Zuid-Aziaten' vallen personen aflcomstig uit India, 
Pakistan en Bangladesh, groepen die op verschillende momenten naar Groot-
Brittannie zijn geemigreerd en van wie de culturele en sociaal-economische 
omstandigheden sterk uiteenlopen. Van de blacks komt een deel uit West-
Indio en een ander deel uit Afrika. Ook deze groepen hebben, afgezien van 
hun ras, een verschillende achtergrond. 

4.5.2 Aard van de gegevens 

Men wil in Groot-Brittannie een systeem van ethnic monitoring tot stand 
brengen dat het mogelijk maakt de gang van een verdachte van het begin tot 
het eind van het justitiele proces te volgen (Home Office, 1994). 
— Politic: Sinds april 1993 registreert de politie de etnische achtergrond van 

iedereen die wordt aangehouden en aan een nader onderzoek wordt 
onderworpen (stop and search) volgens de Police and Criminal Evidence 
Act. Eerst werd daarbij alleen een onderscheid gemaalct tussen 
autochtonen en ethnic minorities, maar sinds april 1996 onderscheidt 
men: whites, blacks, Zuid-Aziaten (personen aflcomstig van het Indiase 
subcontinent) en 'anderen' (FitzGerald, 1996). Het is de bedoeling ook bij 
andere activiteiten van de politie de etnische afkomst van de verdachten 
te registreren (Home Office, 1994). 

— Rechtbanken: Bij de magistrates courts en het Crown Court is men bezig 
met het opzetten en uittesten van een systeem om de etnische aflcomst 
van de gedaagden te registreren (Home Office. 1994). Het is ons niet 
duidelijk hoe vet men daar inmiddels mee gevorderd is. 

— Gevangenissert Men is in 1983 begonnen met de registratie van de 
etnische achtergrond van de gevangenispopulatie door de gedetineerden 
te vragen hun eigen etnische aflcomst te beschrijven. Er werd daarbij 
geen onderscheid gemaalct tussen Britse ethnic minorities en degenen die 
buiten Groot-Brittannie woonachtig waren. Om aan dit bezwaar 
tegemoet te komen wordt sinds 1992 de nationaliteit van de gevangenen 
geregistreerd. Ook nu gaat het nog om een ruwe benadering, want de 
nationaliteit van iemand zegt nog niet in welk land hij woont (FitzGerald, 
1996). 

— Reclassering De reclassering registreert de etnische afkomst van haar 
clienten sinds oktober 1992 (Home Office, 1994) 

4.5.3 	'Stop and search' 

Uit de gegevens van het eerste jaar dat de politie de etnische aflcomst van 
personen die door haar in het kader van stop and search werden 
aangehouden registreerde (1993-1994) blijkt dat leden van de ethnic 
minorities in die tijd gemiddeld vijf keer zoveel kans liepen te worden 
aangehouden als autochtonen. Bij de ethnic minorities werden 36,0 
aanhoudingen per duizend mensen verricht en bij de autochtonen was dat 



8 	Wij geven bier de Engelse term omdat wij daarvoor geen goede Nederlandse vertaling 
hebben kunnen vinden. 

slechts 6,8 per duizend. Er bestonden verschillen tussen en binnen de 
politiekorpsen in de mate waarin de ethnic minorities bij aanhoudingen 
waren oververtegenwoordigd. 
Bij sommige korpsen is een uitsplitsing voor de verschillende etnische 
groepen gemaakt. Daaruit bleek dat de oververtegenwoordiging van de ethnic 
minorities geheel was toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van de 
blacks.(zie tabel 1). Verder bleek dat de Zuid-Aziaten veel minder, ook minder 
vaak dan de whites, werden aangehouden. Uit onderzoek in Londen bleek 
verder dat het percentage aanhoudingen dat tot een arrestatie of tot 
registratie van een vergrijp leidde, bij blacks even hoog lag als bij whites. Het 
is niet duidelijk of deze oververtegenwoordiging vooral het gevolg was van 
meer criminaliteit bij de groep blacks of van een selectief aanhoudingsbeleid 
door de politie (Smith, geciteerd door Smith, 1994). 
Uit een onderzoek naar arrestaties in Londen in 1975 en 1987 bleek dat de 
blacks in beide jaren sterk oververtegenwoordigd waren, terwijl het 
percentage Zuid-Aziaten gelijk was aan dat van de totale bevolking. In 
vergelijking met 1975 was er in 1987 weinig veranderd wat betreft de 
vertegenwoordigingspercentages van blacks en Zuid-Aziaten. In 1987 bestond 
18% van degenen die in Londen werden gearresteerd uit blacks. De blacks 
vormden in dat jaar 5% van de bevolking in Londen van ouder dan 10 jaar. 
De oververtegenwoordiging van blacks verschilde weinig per vergrijp, met 
uitzondering van roof en andere vormen van diefstal met geweld waarvoor 
het aandeel van blacks onder de verdachten bijzonder hoog lag (54%) en voor 
non-violent thefts from the person 8  (51%) (Smith, 1994). 

4.5.4 De rechtbanken 
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Enige informatie over het Britse rechtssysteem 
Iedereen die in Groot-Brittannie wordt vervolgd, verschijnt eerst voor een 
magistrates court. De minst ernstige vergrijpen, de summary offenses, kunnen 
alleen door een magistrates court worden behandeld. De ernstigste 
vergrijpen, de indictable-only-offenses, moeten door het Crown Court worden 
behandeld en de magistraten van de magistrates courts moeten beslissen of 
een zaalc naar het Crown Court gaat of wordt ingetrokken. Triable-either-
offenses kunnen zowel door de magistrates courts als het Crown Court worden 
behandeld. De verdachte kan er dan zelf voor kiezen dat het Crown Court zijn 
zaak behandelt Ook de magistrates van de magistrates courts kunnen een 
dergelijke zaalc naar het Crown Court verwijzen wanneer zij het magistrates 
court niet in staat achten deze op adequate wijze te behandelen. 
Het is voor de aangeldaagde van groot belang welke rechtbank zijn zaak 
behandelt Een groot deel van de beklaagden in de magistrates courts bekent 



Whites 	Blacks: 	Zuid-Aziaten: 	Chinezen, 	Anderen van 
West-Indiers, 	Indiers, 	Arabieren, 	wie de etnische 
Guyanezen. 	Pakistani, 	gemengd 	afkomst met 
Afrikanen 	Bangladeshi 	 bekend is 

Man nen  
1985 	 83% 	 8% 	 2% 	 2% 	 5%  

1992 	 83% 	 10% 	 3% 	 2% 	 1%  

Vrouwen  
1985 	 78% 	 12% 	 2% 	 3% 	 5%  

1992 	71% 	 20% 	 2% 	 4% 	 3% 

Whites 	 27%  

Blacks 	 . 36%  
Zuid-Aziaten 	 35%  
Andere etnische groepen 	 27% 

schuld en wordt schuldig verldaard, terwijI een groter deel van de beklaagden 
in het Crown Court geen schuld bekent en een groter deel wordt 
vrijgesproken. De straffen die het Crown Court oplegt, plegen echter zwaarder 
te zijn (Smith, 1994). 

Keuze van de rechtbank 
Uit gegevens voor Londen voor 1984 en 1985 over indictable-only-offenses en 
triable-either-offenses blijkt dat relatief meer blacks en Zuid-Aziaten (zie tabel 

1) dan whites door het Crown Court worden berecht (zie tabel 16). 

label 16: 

4.5.5 Gedetineerden 

Tabel 17: 
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Percentage van de gedaagde mannen per etnische groep dat voor 
het Crown Court kwam in Londen in 1984 en 1985 (Home Office, 
geciteerd door Smith, 1994) 

In 1991 zat de overgrote meerderheid (78%) van de gedetineerden zijn straf 
uit, terwijI de rest in voorarrest zat of schuldig bevonden maar nog niet 
veroordeeld was (Smith, 1994). 
Uit de gegevens van de gevangenispopulatie voor de jaren 1985 en 1992 blijIct 
dat de blacks (zie tabel 1) in beide jaren oververtegenwoordigd waren. In die 
tijd steeg het percentage vrouwelijke blacks aanzienlijk (zie tabel 17) (Smith, 
1997, FitzGerald, nog te verschijnen). 

Etnische samenstelling van de gedetineerden in Engeland en Wales 
: in juni 1985 en junl 1992 (Home Office Prison Statistics, geciteerd 
door FitzGerald, nog te verschgnen) 



Whites 	 West-Indiers, 	Indiers, 
Guyanezen, 	Pakistani, 

_ 	_Afrikanen 	Bangladeshi  

	

Man 	Vrouw 	Man 	Vrouw 	Man 	Vrouw  
Geweld 	 22% 	20% 	18% 	5% 	23% 	-  
Verkrachting 	5% 	< 1% 	7% 	_ 	 7% 	_ 

Andere seksuele 	6% 	1% 	2% 	_ 	 3% 	_ 

delicten  
inbraak 	 15% 	5% 	8% 	<1% 	3% 	_ 

Berovingen 	12% 	5% 	15% 	1% 	7% 	_ 

Diefstal/ 	 9% 	20% . 	7% 	8% 	9% 	_ 

handel in gestolen 
goederen  
Fraude/ 	 3% 	6% 	3% 	2% 	6% 	- 
vervalsingen  
Drugs 	7% 	13% 	24% 	53% 	21% 	-  _ 	 ____ 
Andere 	 10% 	12% 	6% 	19% 	10% 	- 
vergrijpen  
Niet 	 11% 	17% 	6% 	11% 	ii % 	_ 
geregistreerde 
vergrijpen  
Totaal 	 100% 	100% 	96°/as 	100% 	100% 	- 

Wanneer wordt gekeken naar het percentage gedetineerden op een totale 
bevolkingsgroep van een bepaalde leeftijd, dan blijkt bij de volwassen 
mannen dat het percentage voor whites en Zuid-Aziaten ongeveer gelijk is, 
maar bij blacks ongeveer zeven keer zo hoog ligt. Bij jonge mannen is het 
percentage gedetineerden bij Zuid-Aziaten aanzienlijk lager dan bij whites, 
maar bij de blacks 5,4 maal zo hoog als bij de whites (Smith, 1997). 

4.5.6 	Criminaliteitspatroon 
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Het misdaad-patroon blijkt tussen de diverse etnische groepen aanzienlijk te 
verschillen (zie tabel 18) 

Tabel 18: 

9 

Veroordeelde volwassen gedetineerden in 1990, waarbij het soort 
vergrijp worth afgezet tegen de etnische groep en de sekse van de 
daders (bran: Home Office Prison Statistics, FitzGerald, nog te 
verschijnen) 

Van de blacks (zie tabel 1) onder de vrouwelijke gedetineerden werd meer 
dan de helft wegens drugsdelicten veroordeeld. Een groot deel van deze 
groep vrouwen was in het buitenland woonachtig. Van de whites onder de 

Het is ons niet duidelijk waarom de som bier geen 100% is 
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vrouwelijke gedetineerden was niet meer dan 13,4% wegens drugsdelicten 
veroordeeld (FitzGerald, nog te verschijnen, Green, 1993, Smith, 1996). De 
Indiers, Pakistani en Bangladeshi werden als een groep behandeld en de 
mannen van die groep waren in lichte mate en de vrouwen in sterke mate 
ondervertegenwoordigd in de gevangenis. Van de Palcistaanse mannen zat 
een hoger percentage in de gevangenis dan van de mannen die uit India 
afkomstig waren. In 1993 bestond namelijk 1,5% van de mannelijke 
gevangenispopulatie uit Pakistani en 1,5% uit Indiers, terwijl de Pakistani 
slechts 0,9% en de Indiers 1,7% van de totale mannelijke bevolking in Groot-
Brittannie vormden (Home Office, 1994). 
In 1991 werd voor elke categorie vergrijpen nagegaan hoeveel procent per 
etnische groep van een bepaalde leeftijd daarvoor in de gevangenis zat. Voor 
elke categorie van delicten lag het percentage bij de mannen voor de blacks 
veel hoger dan dat voor de whites. Er bestonden in dit opzicht we' grote 
verschillen voor de diverse categorieen vergrijpen. Ongeveer 27 keer zoveel 
blacks als whites per hoofd van de mannelijke bevolking zaten in de 
gevangenis wegens een drugsdelict Voor verlcrachting of een roofoverval was 
dat acht a negen keer zoveel. Voor inbraak zaten ongeveer drie keer zoveel 
blacks en voor andere selcsuele delicten dan verkrachting zaten 1,5 keer 
zoveel blacks als whites per hoofd van de mannelijke bevolking gevangen. 
Onder Zuid-Aziatische volwassen mannen lag het percentage gevangenen 
voor drugsdelicten ongeveer 4 keer zo hoog als bij mannelijke whites. Aan de 
andere kant was het percentage wegens inbraak gedetineerde Zuid-Aziatische 
mannen heel bag, namelijk ongeveer een vijfde van het percentage van 
mannelijk whites (Smith, 1994). 
Het aandeel van de blacks onder de gedetineerden was bij de groep die in 
voorarrest zat even groot als onder degenen die hun straf uitzatert In 1985 
was het aandeel van de blacks in de veroordeekle jongeren even groot als dat 
in het aantal veroordeelde volwassenen, maar in 1991 was het aandeel van de 
blacks onder de jonge gedetineerden aanzienlijk geringer dan dat onder de 
volwassen gevangenen (Smith, 1994). 

4.5.7 	Reclasseringl dienstverlening 

Van degenen die in 1994/1995 onder reclasseringstoezicht werden gesteld, 
behoorde 7,7% tot de ethnic minorities (zie tabel 1). Dat gold in diezelfde 
periode voor 9,0% van degenen die begonnen met dienstverlening en voor 
8,4% van degenen die tot dienstverlening in combinatie met 
reclasseringstoezicht waren veroordeeld. (Home Office, 1995). 

4.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

Men kan zich afvragen of het aandeel van de ethnic minorities in het aantal 
verdachten en daders louter wordt bepaald door bun aandeel in criminaliteit 
of dat er ook spralce is van een zekere selectiviteit bij de behandeling van 
(bepaalde) ethnic minorities tijdens het justitiele proces. 



4.6.1 	De politie 

Aangiften 
De meeste slachtoffers van misdrijven behoren tot de whites (90%) en bij 
ongeveer 85% van de door blacks (zie tabel 1) gepleegde vergrijpen behoort 
het slachtoffer tot de whites (Mayhew, e.a., geciteerd door Smith, 1994). 
Verder blijkt uit een enquete onder slachtoffers in Londen in 1981 dat slechts 
36% van hen jets kon zeggen over de dader. Men mag aannemen dat bij de 
overige slachtoffers de etniciteit van de dader geen rot heeft gespeeld bij hun 
besluit om aangifte te doen. Bij de daders die door de slachtoffers werden 
beschreven, waren blacks oververtegenwoordigd (vier keer zoveel genoemd 
als hun aandeel is in de totale bevolking) en Zuid-Aziaten duidelijk 
ondervertegenwoordigd (Smith, geciteerd door Smith, 1994). De resultaten 
van de British Crime Survey (BCS) (geciteerd door Smith, 1994) komen daar 
in grote lijnen mee overeen. Zo blijkt uit gegevens van de BCS in 1988 dat 8% 
van de daders door tot de whites behorende slachtoffers als black' werd 
beschreven en slechts 2% als `Zuid-Aziatisch'. 

Aanhoudingen en arrestaties 
Blacks worden vaker dan whites en Zuid-Aziaten (zie tabel 1) aangehouden 
en gearresteerd. De oorzaalc daarvan kan zijn dat zij meer vergrijpen begaan 
dan de andere twee groepen. Het valt echter niet uit te sluiten dat de politie 
bij aangehouden blacks meer dan bij aangehouden whites of Zuid-Aziaten 
moeite doet een vergrijp te vinden waarvan de betrokkene kan worden 
beschuldigd en om daartoe bewijsmateriaal te verzamelen (Smith, 1997). 

4.6.2 De rechtbanken 
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De tendens om blacks (zie tabel 1) meer door het Crown Court te laten 
berechten kan deels het gevolg zijn van de verdeling van vergrijpen. Het 
percentage zalcen dat door het Crown Court wordt behandeld verschilt bij 
mannelijke whites en blacks en dat verschil is vooral groot voor seksuele 
misdrijven. In 1984 en 1985 verscheen in Londen 57% van de blacks die 
daarvan werden verdacht voor het Crown Court, tegenover 32% van de whites, 
mogelijk doordat het bij blacks relatief vaker om verkrachtingen ging (Home 
Office, geciteerd door Smith, 1994). Aan de andere kant kwamen relatief 
minder blacks die van het plegen van een beroving als triable-either-offense 
werden beschuldigd, voor het Crown Court. Dat zou het gevolg kunnen zijn 
van het feit dat blacks eerder werden beschuldigd van een beroving onder 
omstandigheden waaronder whites beschuldigd zouden worden van diefstal, 
zodat het bij de blacks onder de verdachten om gemiddeld minder zware 
vergrijpen zou gaan dan bij de andere verdachten. 
Duidelijk was wel dat van de zalcen die naar het Crown Court gingen het 
percentage indictable-only-offenses bij de mannen voor de blacks hoger lag 
dan voor de whites (Hood; Walker, geciteerd door Smith, 1994). Uit een 



61 

onderzoek van Hood (geciteerd door Smith, 1994) bij het Crown Court in vijf 
plaatsen in de West Midlands in 1989 Week ook dat het percentage 
aangeklaagde mannen dat zelf voor het Crown Court koos bij blacks (8%) niet 
hoger lag dan bij whites (11%). Uit dit onderzoek bleek verder dat een 
aanzienlijk hoger percentage van de blacks (23%) dan van de whites (11%) 
geen schuld bekende. 

Uitspraken door de rechter 
Uit statistieken in Londen bleek weinig of geen verschil tussen whites en 

blacks (zie tabel 1) voor alle leeftijdsgroepen samen in het percentage zaken 
waarbij zij door de magistrates courts of het Crown Court werden 
vrijgesproken (Home Office, geciteerd door Smith, 1994). 
Er bestond in 1984 en 1985 geen verschil tussen de vonnissen van de 
magistrates courts in Londen voor de blacks en whites onder de daders, maar 
Zuid-Aziaten en leden van andere ethnic minorities kregen veel eerder dan 
whites en blacks een boete en minder vaak een vrijheidsstraf. Bij het Crown 
Court kreeg 57% van de blacks gevangenisstraf tegen 51% van de whites, 50% 
van de Zuid-Aziaten en 49% van andere etnische groepen. Het hogere 
percentage bij blacks lcwam voor rekening van het hogere percentage 
jongeren onder hen dat gevangenisstraf kreeg (19% van de blacks vergeleken 
met 11% van de whites). Dit verschil werd slechts gedeeltelijk verklaard door 
het verschil in de emst van de vergrijpen (Home Office, geciteerd door Smith, 
1994). 
Uit het onderzoek van Hood (geciteerd door Smith, 1994) bij het Crown Court 
in vijf verschillende plaatsen in de West Midlands bij 2884 veroordeelden 
Week dat van de blacks 56,6%, tegen 48,4% van de whites en 29,6% van de 
Zuid-Aziaten tot gevangenisstraf werd veroordeeld. Bij de emstigste 
misdrijven waarbij dus weinig beslissingsruimte was om te Iciezen tussen 
gevangenisstraf of een altematieve straf zijn geen verschillen in vonnis voor 
de diverse etnische groepen gevonden. Bij vergrijpen waar die 
beslissingsruimte wel was, waren de blacks in het nadeel. Wanneer men 
rekening hield met het vergrijp, een eventuele bekentenis door de dader en 
met zijn strafblad, was voor de veroordeelde mannen de kans op 
gevangenisstraf voor blacks 5% groter dan voor whites, en voor Zuid-Aziaten 
5% minder dan voor whites. De verschillen bleken het grootst te zijn daar 
waar de beslissingsruimte voor de rechter het grootst was, dus bij gemiddeld 
emstige vergrijpen. In feite was er geen verschil te zien bij de emstigste en de 
lichtste vergrijpen (Hood, geciteerd door Smith, 1994). 
De geconstateerde verschillen tussen etnische groepen golden alleen voor 
daders van 21 jaar en ouder. Er werden geen verschillen bij jongere daders 
gevonden. Men vond ook geen verschillen tussen whites en blacks die werk 
hadden. Het werldoos zijn van de daders verhoogde de kans op 
gevangenisstraf voor de blacks onder hen, maar niet voor de whites en Zuid-
Aziaten. Een gedeeltelijk verklaring voor dit verschijnsel is waarschijnlijk te 
vinden in het feit dat relatief meer blacks dan whites hun schuld bleven 
ondcennen (23% tegenover 11%) en wanneer men geen schuld bekende, was 
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de kans op gevangenisstraf groter. Het is opvallend dat er tussen diverse 
steden grote verschillen bestonden in de vonnissen van het Crown Court en 
soms ook verschillen tussen de vonnissen van verschillende rechters bij het 
Crown Court in dezelfde stad wat betreft het percentage blacks en whites dat 
tot gevangenisstraf werd veroordeeld (Hood, geciteerd door Smith, 1994). 
Bij dit onderzoek is ook naar de lengte van de gevangenisstraffen gekeken en 
daarbij bleek dat de gevangenisstraffen voor blacks en Zuid-Aziaten 
aanzienlijk langer waren dan voor whites. Dit Icwam deels doordat blacks en 
Zuid-Aziaten minder vaalc dan whites schuld bekenden, door de ernst van 
hun vergrijpen en door hun strafblad. Bij degenen die schuld bekenden bij in 
ernst vergelijkbare vergrijpen was er tussen de diverse etnische groepen 
nauwelijks verschil in de lengte van de gevangenisstraf. Van degenen die hun 
schuld ontkenden kregen blacks en Zuid-Aziaten met vergrijpen van een 
vergelijkbare zwaarte aanzienlijk langere straffen dan whites (Hood, geciteerd 
door Smith, 1994). 

4.6.3 	Conclusies en verklaringen 

Smith (1994) merkt op dat de gegevens over verdachten en daders die tot de 
ethnic minorities (zie tabel 1) behoren, weliswaar beperkt zijn, maar dat men 
daaruit toch wel enkele conclusies mag trekken: 
— Er is sprake van verschillen in behandeling tijdens de opsporing en 

vervolging van blacks en whites (zie tabel 1). Het grootste gedeelte van 
het verschil in percentage arrestanten onder blacks en whites valt echter 
te verklaren met een verschil in het aantal vergrijpen dat per hoofd van 
de bevolking wordt gepleegd. 

— Wanneer blacks (zie tabel 1) relatief meer vergrijpen plegen, kan dat deels 
een gevolg zijn van een slechte verstandhouding van blacks met de 
politie en andere autoriteiten. 

— Zuid-Aziaten -die getalsmatig het grootste deel van de leden van ethnic 
minorities vormen- zijn niet oververtegenwoordigd onder door 
slachtoffers beschreven daders, arrestanten of gedetineerden. Er is niets 
gebleken van een ongelijke behandeling van Zuid-Aziaten tijdens 
opsporing en vervolging en soms lijken zij juist in het voordeel te zijn ten 
opzichte van whites en blacks (zie tabel 1). In andere situaties, zoals bij 
sollicitaties, hebben Zuid-Aziaten net zo te lijden onder vooroordelen als 
blacks. Hieruit mag men afleiden dat de blacks -en niet de ethnic 
minorities in hun geheel- als een groep worden beschouwd die naar 
verhouding veel criminaliteit veroorzaakt. Het idee dat blacks relatief veel 
vergrijpen begaan, lijkt in de pralctijk te worden bevestigd, aangezien de 
misdaadpercentages bij blacks hoog liggen. Het hiervoor vermelde werkt 
vooroordelen tegen blacks en achterstelling van deze groep in de hand, 
welke weer tot meer misdaad cinder blacks kunnen leiden. Er is dan 
sprake van een neerwaartse spiraal. 

Smith (1994) ziet niet alleen een ongelijke behandeling van blacks (zie tabel 
1) als mogelijke oorzaalc van meer criminaliteit bij deze groep. Blacks hebben 
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gemiddeld meer werldoosheid en een lagere levensstandaard dan whites 
(Jones geciteerd door Smith, 1994). Bepaalde andere ethnic minorities, zoals 
de moslims uit Zuid Azie, zijn in sociaal-economisch opzicht nog slechter af 
dan de blacks, terwifl er onder hen veel minder criminaliteit is. De sociaal-
economische omstandigheden kunnen als zodanig niet de enige verklaring 
zijn. 
Een van de verklaringen voor het grote verschil in criminaliteit bij blacks en 
Zuid-Aziaten zou volgens Smith kunnen zijn dat de blacks uit het Caribisch 
gebied bij hun aankomst in Groot-Brittannie een extraverte en op integratie 
gerichte strategie zouden hebben gevolgd, welke door de autochtonen zou 
zijn verworpen en als zodanig tot conflicten zou hebben geleid. Dit zou niet 
het geval zijn geweest bij de op apartheid gerichte en introverte strategie van 
de Zuid-Aziaten. Uiteraard is dit beeld een sterke versimpeling van de grote 
verscheidenheid aan aanpassingsvormen van verschillende groepen 
gedurende meerdere generaties, maar er kan een kern van waarheid in zitten, 
aldus Smith. Deze hypothese wordt in de door ons geraadpleegde literatuur 
niet verder met argumenten onderbouwd. 

4.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele instellingen 

4.7.1 Maatregelen op landelijk niveau 

Er zijn en worden in Groot-Brittannie diverse maatregelen genomen om bij 
politie en justitie het inzicht in en begrip voor de omstandigheden van de 
ethnic minorities te bevorderen en de relatie met hen te verbeteren. Hier 
volgen enkele voorbeelden (Home Office, 1994, 1995): 
— Het Home Office subsidieert het NACRO project" gedurende drie jaar, 

dat bedoeld is om de lokale instanties op het terrein van het strafrecht te 
steunen bij het winnen van het vertrouwen van plaatselijke groeperingen 
van de ethnic minorities Het project is bedoeld om informatie en 
adviezen te geven aan instanties op het terrein van strafrecht, hen te 
helpen bij het verbeteren van hun dienstverlening en het voeren van een 
niet discriminerend beleid. 

— De aanbeveling is gedaan dat de reclassering passende dienstverlening 
zoelct voor daders onder de blacks en de Zuid-Aziaten (zie tabel 1). 
Sommige reclasseringsinstellingen geven aan dat zij zich richten op 
dienstverleningsprojecten waarvan de blacks en de Zuid-Aziatische 
gemeenschappen profiteren. 

— Naar aanleiding van een gevangenisoproer in 1990 werd de Criminal 
Justice Consultative Council opgericht als nationaal forum om de 
samenwerking en de coordinatie te bevorderen binnen het 
strafrechtsysteem. In januari 1993 is daarbinnen een subgroep gevormd 

10 National Association for the Care and Resettlement of Offenders 
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die zich bezighoudt met ras en het strafrechtsysteem en die de Council 
aanbevelingen doet. 
In februari 1993 publiceerden de Association of Chief Police Officers en 
de Commission for Racial Equality een praktische gids voor alle politie-
eenheden met richtlijnen om vertegenwoordigers van ethnic minorities te 
overleggen en aan iedereen een gelijke behandeling te geven. Daarin 
komen onderwerpen aan de orde zoals klachten, buurtbewaking en 
toezicht houden. 
Sinds 1993 worden ook de acties van de politie bij raciale incidenten 
doorgelicht. 
Men wil al diegenen die bij de strafvervolging en -voltreldcing een rol 
spelen, zoveel mogelijk informeren over betekenis en belang van 
verschillende culturen, gewoontes en praktijken van de verschillende 
etnische groepen. Men wil ook speciale trainingen organiseren. 
In alle gevangenissen is discriminatie naar ras in de code voor het 
personeel opgenomen als een strafbaar feit De Prison Service verzamelt 
informatie over de etniciteit van alle gedetineerden. Wanneer blijkt dat 
gevangenen op grond van hun ras warden gediscrimineerd, wordt actie 
ondernomen. 
Mle gedetineerden die voor vier jaar of langer vastzitten mogen 
halverwege hun straf am vervroegde vrijlating verzoeken. De Prison 
Service stelt rapporten op over al diegenen die daar om verzoeken. Bij de 
richtlijnen voor het opstellen van deze rapporten wordt gewezen op de 
noodzaalc discriminerende taal te vermijden. 
Het informatiepalcket voor gedetineerden wordt voor gedetineerden die 
weinig of geen Engels kennen, vertaald en deze gedetineerden hebben 
oak toegang tot de Language Line, een vertaaldienst 
Er is een lijst van tolken voor het hele land opgesteld die in januari 1995 
voor het eerst is gepubliceerd en die regelmatig up-to-date zal warden 
gehouden. 
Men streeft er ook naar dat een bepaald percentage van de mensen die 
op alle niveaus in dienst warden genomen tot de ethnic minorities (zie 
tabel 1) behoren. Bij ongeveer 50% van alle politie-eenheden tracht men, 
door middel van positieve actie, mensen uit de ethnic minorities te 
rekruteren. 

4.7.2 Plaatselijke projecten 

Hoewel het sociale beleid, inclusief dat ten aanzien van criminaliteit, sterk 
gericht is op integratie en een gelijke behandeling voor iedereen, zijn er een 
aantal projecten speciaal voor groepen uit de ethnic minorities. Over de 
volgende plaatselijke projecten hebben wij informatie ontvangen: 
— In de West Midlands organiseert de reclassering een speciaal programma 

voor mannen uit de ethnic minorities (zie tabel 1) van 18 jaar en ouder. 
De eerste groep heeft het programma in 1996 gevolgd en de reacties van 
de deelnemers waren positief (Johnson e.a., 1996). 
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— In Leeds wordt een opleidingsprogramma en een training in sociale 
vaardigheden opgezet voor Afro-Caribische kinderen die emstig deviant 
gedrag hebben getoond en die gedurende lange tijd van school hebben 
verzuimd doordat zij van school werden gestuurd of spijbelden. (NACRO, 
1997). Het is ons niet duidelijk of al iets bekend is over de resultaten van 
dit programma. 

— In Camberwell worden door de reclassering black self development 
programmes georganiseerd met de bedoeling daders uit de ethnic 
minorities meet zelfvertrouwen te geven en hen te wijzen op 
mogelijlcheden om tot een meer constructieve manier van leven te 
komen (Probation, 1997). 



5 Zwitserland 

5.1 	De bevolking 

5.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

In Zwitserland onderscheidt men Zwitsers van buitenlanders, dat wil zeggen: 
degenen die de Zwitserse nationaliteit niet bezitten. Verreweg de meeste 
immigranten (zie paragraaf 1.3) in Zwitserland behoren tot de buitenlanders. 

5.1.2 Samenstelling van de bevolking 

In 1993 bestond de Zwitserse bevolking van 7 miljoen mensen voor 18,1% uit 
buitenlanders, ongeveer 1,3 miljoen mensen. Hierbij werden de werknemers 
van internationale organisaties/bedrijven en hun gezinnen (25.000) niet 
meegerekend, evenmin als de seizoenarbeiders (50.000), asielzoekers van wie 
de aanvraag voor een verblijfsvergunning nog in behandeling was (40.000), 
illegaal in Zwitserland verblijvende buitenlanders (geschat op 100.000 a 
200.000) en toeristen (gemiddeld meer dan 200.000 per dag). Inclusief deze 
groepen bestond in 1993 20% van degenen die in Zwitserland woonden of 
verbleven uit buitenlanders. 
Het aantal inwoners met een buitenlandse nationaliteit is in Zwitserland 
groter dan in de meeste andere Europese landen (Killias, 1997). Het aantal 
buitenlanders dat de Zwitserse nationaliteit verkrijgt is gering: in de periode 
van 1989 tot en met 1993 minder dan 10.000 per jaar. 

5.2 	Inunigratie in Zwitserland 

Sinds het eind van de tweede wereldoorlog is, als gevolg van de welvaart in 
Zwitserland, het aantal buitenlandse immigranten in dat land snel gegroeid. 
Eerst kwamen zij vooral uit de omringende landen, Spanje en Portugal. De 
laatste jaren is het aantal migranten uit verder weg gelegen delen van de 
wereld sterk toegenomen (zie Killias, 1997). 

5.3 	Immigranten 

Er zijn de laatste jaren aanzienlijke verschuivin?en in het immigratiepatroon 
opgetreden. In 1984 was bijna 60% van de buitenlanders die in Zwitserland 
woonden, uit een van de buurlanden aflcomstig, van wie de meesten, 
namelijk 42%, uit Italie. Eind 1993 lcwam nog maar 42% van de buitenlandse 
inwoners uit de buurlanden. In diezelfde tijd nam het aandeel van 
immigranten uit andere landen, vooral (ex)-Joegoslavie, toe (zie tabel 19) 



, Nationaliteit 	 1984 	 1993  
Italianen 	 42% 	 29%  

, Duitsers 	 9% 	 7%  
Fransen 	 5% 	 4%  

Oostenrijkers 	 3% 	 2%  

• (ex)-Joegoslaven 	 7% 	 19%  

Turken 	 5% 	 6%  

Afrikanen 	 1% 	 2%  

Aziaten 	 3% 	 4%  

Spanjaarden en Portugezen 	14% 	 18% 

Tabel 19: Percentage van de buftenlandse inwoners in Zwitserland per 
nationaliteit in 1984 en 1993 (bran: (Annuaire statistique de la 
Suisse, geciteerd door KiIllas, 1997) 

Er is in Zwitserland sprake van een toenemende concentratie aan 
immigranten in achterstandswijken in de steden (zie Killias, 1997). 

5.4 	Algemeen Munigrantenbeleid 

5.5 	Verdachten en daders 

5.5.1 Aard van de gegevens 
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In de door ons geraadpleegde literatuur over Zwitserland komt dit onderwerp 
niet ter sprake. 

Men mag er volgens Killias (1997) van uitgaan dat de informatie over het 
aantal en de nationaliteit van verdachten en daders juist is. Er wordt daarbij 
een onderscheid gemaalct tussen buitenlaruke justitiabelen (zie tabel 1) die 
wel en die niet in Zwitserland woonachtig zijn. Verdachten en daders die wel 
een vast adres in Zwitserland hebben maar niet in dat land gevestigd zijn, 
worden echter vaak, ten onrechte, als inwoner geregistreerd. Hetzelfde geldt 
voor buitenlandse justitiabelen die illegaal in Zwitserland verblijven 
(Bauhofer, geciteerd door Killias, 1997). Dit probleem is volgens Killias de 
afgelopen jaren groter geworden doordat het aantal buitenlanders dat illegaal 
in Zwitserland verblijft en andere niet permanent in Zwitserland wonende 
buitenlanders is gegroeid. Volgens Storz e.a. (geciteerd door Killias, 1997) 
heeft niet minder dan 43% van de veroordeelden die volgens de 
geregistreerde gegevens in Zwitserland woonachtig zouden zijn, in feite geen 
wettelijke verblijfsstatus in dat land. 
Bovendien zijn er geen gegevens over de leeftijdsopbouw, verdeling tussen de 
seksen en nationaliteit van de buitenlanders die niet als inwoner van 
Zwitserland staan ingeschreven. Deze groep is groot, aangezien er elk jaar 



veel meer mensen de Zwitserse grenzen passeren dan er officieel in het land 
wonen (in 1993 234 miljoen passanten). 
Ondanks de tekortkomingen van het registratiesysteem, kan men volgens 
Killias nog het duidelijkste beeld van criminaliteit bij buitenlanders krijgen 
door het aantal officieel in Zwitserland wonende buitenlandse verdachten en 
daders te relateren aan het aantal buitenlanders dat in dat land is gevestigd, 
daarbij rekening houdend met geslacht en leeftijd. 
Genaturaliseerde buitenlanders worden, ook wanneer zij een dubbele 
nationaliteit bezitten, tot de Zwitsers gerekend. Hun aantal is relatief zo 
gering dat de invloed daarvan op de cijfers te verwaarlozen is. 

5.5.2 Verdachten 

Sinds 1982 worden in Zwitserland door de politie gegevens over verdachten 
gepubliceerd. Voor een landelijk overzicht heeft men de plaatselijke 
gegevens, vooral die van de afzonderlijke kantons, samengevoegd. Daardoor 
zijn er in dat landelijke overzicht een aantal inconsistenties geslopen. (Killias, 
geciteerd door Killias, 1997). Genoemde inconsistenties zullen evenwel in de 
loop der tijd niet veel veranderd zijn. Daarom geven deze cijfers 
waarschijnlijk toch wel een redelijk betrouwbaar beeld van de wijzigingen in 
het percentage buitenlandse verdachten (zie tabel 1) door de jaren heen. Het 
gaat hier om zowel de buitenlanders die in Zwitserland wonen als om 
degenen die daar niet woonachtig zijn. 
Sinds 1982 is het percentage buitenlanders onder verdachten van 
geweldsdelicten min of meer gestaag toegenomen, met een extra stijging in 
1988-1989 toen de grenzen met Oost Europa open gingen. In 1994 bestond 
88% van de verdachten van drugshandel uit buitenlanders wanneer men 
drugsverslaafden die drugs verhandelden om de drugs voor eigen 
consumptie te kunnen betalen niet meerekent Onder laatstgenoemde groep 
bevonden zich relatief meer Zwitsers. Met die groep meegeteld, bestond 55% 
van degenen die van drugshandel werden verdacht uit buitenlanders. Zelfs 
wanneer men drugs- en geweldsdelicten niet meerekent, ligt het percentage 
buitenlandse verdachten in Zwitserland hoog in vergelijldng met dat in 
andere Europese landen (Killias, 1997). 

5.5.3 Veroordeelden 
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De gegevens over veroordelingen zijn het meest gedetailleerd en vermelden 
het soort vergrijp, het geslacht en de leeftijd van de dader. Deze gegevens 
geven voor de periode van 1974 tot 1988 ook informatie over het al dan niet 
in Zwitserland woonachtig zijn van de buitenlandse veroordeelden (zie tabel 
1). 
Voor elke leeftijdsgroep van Zwitserse en buitenlandse mannen is het aantal 
veroordeelden per 100.000 berekend. Per leeftijdsgroep is het aantal 



leeNdsciroep 	 . 1974 	 1988  

18-24 	 0.9 	 2.2  

25-29 	 , 0,7 	 1.8  
30-44 	 . 0,6 	 1.3  

45 en ouder 	 0.8 	 1,1 
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veroordelingen per 100.000 van de buitenlandse mannen gedeeld door het 
aantal veroordeelden per 100.000 van de Zwitserse groep. Wanneer dat 
quotient 1,0 is, is het percentage veroordeelden onder de buitenlanders gelijk 
aan dat onder de Zwitsers. Wanneer het quotient meer dan 1,0 is, zijn er 
relatief meer veroordeelden onder de buitenlanders en wanneer het minder 
dan 1,0 is, ligt het percentage veroordeelden onder de Zwitsers het hoogst. In 
1974 lag het percentage veroordeelden onder buitenlanders voor geen enkele 
leeftijdsgroep boven het percentage veroordeelden onder de Zwitsers. In 1988 
was precies het omgekeerde het geval (zie tabel 20). 

label 20: Quotienten van het percentage veroordeelden onder buftenlandets 

en het percentage veroordeelden onder Zwitsers voor mannen uit 
verschillende leeftijdsgroepen in 1974 en 1988 (bron: figuur 1, 
Killias, 1997, p. 382) 

Het beeld uit de vroege jaren zeventig bevestigt het beeld uit eerder 
onderzoek dat het percentage daders onder immigranten gering was. Hieruit 
blijkt, aldus Killias (1997) dat immigratie niet automatisch tot meer 
criminaliteit leidt. Voor deze gunstige situatie in het begin van de jaren 
zeventig zijn volgens Hoffmann-Nowotny, geciteerd door Killias (1997) 
diverse verldaringen te geven. Er heerste in die tijd geen werkloosheid onder 
immigranten, zij waren sterk gemotiveerd om hun positie te verbeteren in 
verband met hun terugkeer naar hun geboorteland en zij beschouwden hun 
persoonlijke situatie, ook al waren zij in het nadeel op de Zwitserse 
arbeidsmarkt, als succesvol in vergelijldng met de situatie in hun thuisland. 
Verder verschilden deze immigranten niet veel van de Zwitsers wat betreft 
hun culturele en religieuze achtergrond, aangezien de meesten onder hen uit 
Europese Mediterrane landen, met name Italie, afkomstig waren. 
Sinds 1974 is de situatie geleidelijk ten nadele van de buitenlanders 
veranderd. In 1988 werden jonge mannelijke buitenlanders meer dan twee 
keer zo vaak veroordeeld als Zwitsers van dezelfde leeftijd en sekse. Hier kan 
men volgen Killias (1997) verschillende verklaringen voor geven: 
1 Een verklaring kan zijn dat er onder de voor 1988 berekende aantallen 

veroordeelde buitenlanders (zie tabel 1) meer buitenlanders vallen die 
niet in Zwitserland wonen. Het is echter niet aannemelijk dat maar liefst 
drie van de vijf veroordeelde buitenlanders ten onrechte als inwoner zijn 
meegeteld. Aileen een fout van een dergelijke omvang zou namelijk 
geheel verantwoordelijk kunnen zijn voor de gesignaleerde 
oververtegenwoordiging bij buitenlandse mannen van tussen de 18 en 24 
jaar in 1988. 



Vergrijp 	 Percentage buitenlanders onder verdachten  
Moord (incl. pogingen tot) 	 52%  
Opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen 	 42%  
Verkrachting 	 58% 

Berovingen 	 40%  
Diefstal zonder geweld 	 39% 

Diefstal van een motorvoertuig 	 26%  
lnbraak 	 33%  
Drugsdelict 	 36%  
Drugshandel 	 43% 

5.5.4 	Criminaliteitspatroon 

Tabel 21: Percentage buitenlanders onder door de politie geregistreerde 
verdachten per vergrijp in 1990 (bron: Council of Europe, 1995, 
tabel 1 b, ia-Vib) 

In tabel 22 wordt voor een aantal ernstige vergrijpen een overzicht gegeven 
van het percentage Zwitserse verdachten, buitenlandse verdachten 
woonachtig in Zwitserland en buitenlandse verdachten die niet in 
Zwitserland wonen in 1994. 
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2 Een andere mogelijke verldaring zou zijn dat de oververtegenwoordiging 
van buitenlanders (zie tabel 1) onder veroordeelden wordt veroorzaalct 
door het feit dat er in 1988 meer immigranten uit verder weg gelegen 
landen Icwamen dan in 1974 het geval was. Dit zou tot zowel een grotere 
criminaliteit onder hen als tot meer vooroordelen tegen die groep 
kunnen leiden. Onder de groep van 18 tot en met 24 jarigen is de 
grootste verschuiving naar immigranten uit verder af gelegen landen 
opgetreden. Binnen diezelfde leeftijdsgroep is de 
oververtegenwoordiging van veroordeelden het grootst. 

3 Aangezien de oververtegenwoordiging van immigranten in de oudere 
leeftijdsgroepen van veroordeelden afneemt, vormt de tweede generatie 
van immigranten wellicht een steeds groter deel van de jongere groepen. 

De oververtegenwoordiging van buitenlandse daders (zie tabel 1) kan in 1988 
nog niet het gevolg zijn geweest van problemen met de werkgelegenheid, 
aangezien deze in Zwitserland pas in de jaren negentig een rol gingen spelen. 
Ook de opening van de grenzen met Oost Europa kan toen nog geen rol 
hebben gespeeld, aldus Killias (1997). 

In tabel 21 wordt voor een aantal vergrijpen een overzicht gegeven van het 
percentage buitenlanders (zie tabel 1) onder de door de politie geregistreerde 
verdachterz. 



Vergrijp 	 Zwitserse verdachten 	Buitenlandse verdachten 	Buttonlands° verdachten 
die in Zwitserland 	die niet in Zwitserland 
wonen 	 wonen  

Moord (inclusief 	54% 	 37% 	 3% 

pogingen tot)  
Toebrengen van 	49% 	 46% 	 5% 

lichamelijk letsel  
Beroving 	 55% 	 33% 	 12%  

Verkrachting 	 38% 	 56% 	 6%  

lnbraak 	 58% 	 29% 	 13%  

Drugshandel li 	45% 	 33% 	 12%  

Drugssmokkel 	 58% 	 27% 	 10% 
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Tabel 22: Percentage Zwitsers, buftenlanders die in Zwitserland wonen en 
buitenlanders die niet in Zwitserland wonen onder de verdachten 
van een aantal emstige vergrijpen in 1994 (bronnen: Ministere 
Public de la Confederation en Office Federal de la Police, geciteerd 
door Ki!lies, 1997) 

Ondanks de hiervoor genoemde beperkingen van de statistische gegevens 
mag men volgens Killias (1997) aannemen dat het belang van immigratie in 
verband met criminaliteit in Zwitserland toeneemt en dat dat vooral geldt 
voor geweldsmisdrijven (inclusief verlcrachting en moord) en handel in drugs. 

5.5.5 	'Drugsscene' in Zurich 

Gezien het relatief grote aantal buitenlanders (zie tabel 1) dat tijdelijk in 
Zwitserland verblijft, mag men er volgens Killias (1997) van uitgaan dat deze 
groep het misdaadcijfer sterk beInvioedt. Het is voor de politie veel moeilijker 
de identiteit te achterhalen van buitenlandse verdachten die tijdelijk in 
Zwitserland verblijven, dan van mensen die in Zwitserland wonen. 
Bovendien mag een verdachte niet langer dan 30 dagen worden vastgezet 
Buiteniandse verdachten van wie de identiteit binnen die termijn niet kan 
worden vastgesteld, moet men derhalve in vrijheid stellen. Daardoor moet de 
politie veel van de uit het buitenland aflcomstige drugshandelaren vrijlaten 
voordat deze uitgewezen kunnen worden en deze keren veelal direct daama 
terug naar de dntgsscene. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet-
ingezetenen een dominante positie innemen onder verdachten van 
drugshandel. In Zurich bestond in 1992 14% van de verdachten van 
drugshandel uit niet-ingezetenen en voor de import van drugs was dat 77%. 
Er zijn in de loop der jaren verschuivingen opgetreden in de nationaliteit van 
de daders op de drugsscene in Zurich. Volgens Killias overheersten daar in de 

II De som van deze rijen is minder dan 100%, wegens een aantal buitenlandse verdachten 
van wie de woonplaats onbekend is 



5.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

jaren tachtig de Turkse drugshandelaren, die werden opgevolgd door uit de 
Joegoslavische provincie Kossovo afkomstige Albanezen. In 1993 en 1994 
werd de leiding van hen overgenomen door Noord-Afrikanen en Libanezen. 
Veel van deze drugshandelaren hadden in de Libanese burgeroorlog voor de 
Hezbollah en andere organisaties gevochten, hetgeen een verklaring kan zijn 
voor het feit dat ernstig geweld (inclusief moorden) in het `naaldenpark' in 
Zurich sterk is toegenomen, aldus Killias. De verschuivingen in nationaliteit 
van de daders zijn volgens hem vooral het gevolg van economische factoren. 
De nieuwkomers nemen de dominante positie op de drugsmarkt van hun 
voorgangers over omdat zij de drugs voor lagere prijzen kunnen leveren. 

5.5.6 De invloed van sociaal-economische status en nationaliteit 
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Uit een onderzoek gebaseerd op politiedossiers in Bazel bleek dat de sociaal-
economische status meer dan de nationaliteit van invloed was op het 
percentage verdachten van geweldsmisdrijven binnen een groep 
buitenlanders van eenzelfde nationaliteit Dit bleek het geval te zijn bij alle 
aanwezige nationaliteiten en gold voor alle soorten geweldsmisdrijven. Uit 
dit onderzoek bleek verder dat bij sommige groepen buitenlanders (zie tabel 
1) de nationaliteit weliswaar niet de voornaamste maar wel een zwaar 
wegende factor was. Joegoslaven en Turken hadden een veel hoger 
percentage verdachten dan de Zwitsers en de groepen buitenlanders van een 
andere nationaliteit (Eisner, geciteerd door Killias, 1997). Dit kan er op wijzen 
dat als gevolg van culturele variabelen -zoals conflicten welke kunnen 
ontstaan in een cultuur waarin de `eer' een grate rol speelt- de kans op 
vergrijpen toeneemt, aldus Killias (1997). Een nadere toelichting op deze 
hypothese is door ons niet in de literatuur aangetroffen. 

Volgens Killias (1997) is in de gevangenissen spralce van een aanzienlijke 
oververtegenwoordiging van buitenlanders (zie tabel 1). In 1994 bestond 47% 
van de gevangenispopulatie uit buitenlanders, ingezetenen en niet-
ingezetenen samen. Dit percentage blijkt aanzienlijk hoger te liggen dan het 
percentage buitenlanders onder degenen die in dat jaar gevangen werden 
gezet (32%). Beide percentages zijn sinds 1982 aanzienlijk gestegen. In 1982 
was 21% van degenen die gevangen werden ge.zet buitenlander en 28% van de 
gedetineerden bestond uit buitenlanders. Degenen die voorlopige hechtenis 
kregen zijn niet meegeteld. Uit het feit dat er onder de gedetineerden een 
hoger percentage buitenlanders was dan onder degenen die gevangen werden 
gezet, blijkt dat buitenlanders gemiddeld langere gevangenisstraffen lcregen. 
Deze tendens lijkt de afgelopen tien jaar sterker te zijn geworden. Het 
hiervoor vermelde roept de vraag op of buitenlanders voor dezelfde 
vergrijpen langere gevangenisstraffen krijgen of dat zij ernstiger vergrijpen 
plegen. 
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Uit de gegevens blijkt dat Zwitsers en buitenlanders die in Zwitserland wonen 
ongeveer dezelfde behandeling krijgen, terwij1 buitenlanders die niet in 
Zwitserland wonen jets langere gevangenisstraffen krijgen voor moord, 
berovingen en drugshandel. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat door 
buitenlanders gepleegde vergrijpen jets zwaarder zijn. Zo blijken 
buitenlanders -vooral degenen die niet in Zwitserland wonen- die wegens 
drugshandel worden veroordeeld, gemiddeld meet drugs te verhandelen dan 
Zwitsers die voor dat vergrijp worden veroordeeld. Aan de andere kant 
krijgen Zwitsers voor verkrachting gemiddeld langere gevangenisstraffen dan 
buitenianders, die al dan niet in Zwitserland woonachtig zijn. De reden kan 
zijn dat er van het verleden van Zwitserse verdachten meer bekend is en dat 
rechters bij dit vergrijp veel aandacht besteden aan het strafblad. 
Buitenlanders blijken gemiddeld eerder vervroegd te worden vrijgelaten dan 
Zwitsers. Een reden kan zijn dat buitenlanders die wegens emstige vergrijpen 
worden veroordeeld, dikwijls hun verblijfsvergunning kwift ralcen en direct na 
hun vrijlating worden uitgewezen, terwijI buitenlanders die niet in 
Zwitserland wonen vrijwel altijd worden uitgewezen. 
Killias komt tot de conclusie dat het grotere aandeel van buitenlanders onder 
de gedetineerden dan onder degenen die gevangen worden gezet eerder wijst 
op verschillen in de gepleegde vergrijpen dan op een verschil in straf tussen 
buitenlanders en Zwitsers voor het zelfde soort vergrijpen, ook al valt een 
zekere selectiviteit ten aanzien van buitenlandse daders niet uit te sluiten. 
Wanneer men, rekening houdend met het soon vergrijp, het percentage 
Zwitsers onder de verdachten die bij de politie bekend zijn vergelijkt met het 
percentage Zwitsers onder de veroordeelden, het percentage Zwitsers onder 
degenen die gevangen worden gezet om hun straf uit te zitten en het 
percentage Zwitsers binnen de populatie veroordeekle gedetineerden, dan 
blijkt dat percentage tijdens deze verschillende fasen van de rechtsgang niet 
af te nemen. Wanneer er tijdens het justitiele proces sprake zou zijn geweest 
van een selectief beleid ten nadele van buiteniandse verdachten en daders, 
dan zou het percentage Zwitsers in elke volgende fase verder dalen. Dit blijkt 
niet het geval te zijn (Killias, 1997). 
Volghens de literatuur zouden de volgende factoren kunnen bijdragen tot 
een onderschatting van het aandeel van buitenlanders in het aantal 
verdachten en daders. Buitenlandse daders zouden relatief veel vergrijpen 
plegen tegen personen die zij kennen (Eisner, geciteerd door Killias, 1997). 
Slachtoffers die de dader kennen doen over het geheel genomen minder snel 
aangifte (Skogan, geciteerd door Killias, 1997). Bovendien zouden 
buitenlandse daders, vooral degenen die niet in Zwitserland wonen, vaker bij 
verstek worden veroordeeld. Verder kunnen buitenlanders die zich aan een 
vergrijp schuldig malcen zonder verdere vervolging worden uitgewezen. 
Het is moeilijk precies na te gaan of de kans op onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf voor Zwitsers en buitenlanders even groot is. Ook in 
Zwitserland blijken meer buitenlanders, vooral degenen die niet in 
Zwitserland wonen, in voorlopige hechtenis te worden genomen dan 
Zwitsers: 39% van de buitenlandse aangeldaagden die daar niet wonen, 13% 
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van de buitenlanders die daar wonen en 8% van de Zwitserse aangeklaagden 
(Office Federal de la Statistique, geciteerd door Killias, 1997). Daardoor zou 
de kans op onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor buitenlanders groter 
kunnen zijn dan voor Zwitsers. Aan de andere kant is van buitenlandse 
verdachten en vooral van degenen die buiten Zwitserland wonen het 
strafblad minder vaak bekend dan van de Zwitserse verdachten. Uit recent 
onderzoek zou zijn gebleken dat Zwitserse aangeklaagden daardoor een 
grotere kans op een veroordeling hadden en daardoor ook vaker 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf kregen dan buitenlandse verdachten 
(Killias, 1997). 
Er is een verschil in de wijze waarop strafvoltreklcing plaats vindt bij enerzijds 
Zwitsers en buitenlanders die in Zwitserland woonachtig zijn en anderzijds 
buitenlanders die niet in dat land wonen. Buitenlanders die niet in 
Zwitserland wonen, worden gedetineerd in grotere, oudere, minder 
gerieflijke en streng bewaakte strafinrichtingen. Zij zitten vrijwel nooit in 
open inrichtingen en zij krijgen ook geen verlof en alternatieve straffen, zoals 
dienstverlening (Killias, 1997). 
Op de hiervoor genoemde punten is weinig verschil te zien tussen 
buitenlanders die in Zwitserland wonen en Zwitsers. Dit wijst erop dat de 
niet in Zwitserland woonachtige buitenlanders een andere behandeling 
lcrijgen vanwege het risico dat zij ontsnappen en niet vanwege hun 
nationaliteit (Killias, 1997). 

5.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele histellingen 

Er zijn ons geen projecten bekend die speciaal voor buitenlanders (zie tabel 1) 
bestemd zijn. 



6 Zweden 

6.1 	De bevolking 

6.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

In Zweden wordt een onderscheid gemaalct tussen Zweden en buitenlanders. 
Veel immigranten (zie paragraaf 1.3) in Zweden bezitten de Zweedse 
nationaliteit Om die reden hanteert men in Zweden de categorie 
migranten 12, dat wil zeggen iedereen die zelf of van wie minstens een van de 
ouders in het buitenland is geboren. Personen die zelf in het buitenland zijn 
geboren, zijn migranten van de eerste generatie Tot de migranten van de 
tweede generatie behoren degenen die zelf in Zweden zijn geboren en van wie 
minstens een van de ouders in het buitenland is geboren. (Martens, 1997). 

6.1.2 Samenstelling van de bevolking 

Eind 1994 bestond de bevolking in Zweden uit 8,8 miljoen mensen. Van de 
bevolking was 10,5% in het buitenland geboren, terwijl lets meer dan 6% in 
het bezit was van een buitenlandse nationaliteit lets meer dan de helft van 
de migranten van de eerste generatie had de Zweedse nationaliteit verkregen. 
Eind 1994 bestond 8,5% van de bevolking in Zweden uit migranten van de 
tweede generatie, hier gedefinieerd als personen die zelf in Zweden waren 
geboren met minstens een ouder die in het buitenland was geboren. Slechts 
15% van hen bezat een buitenlandse nationaliteit, de overigen hadden de 
Zweedse. 
In 1994 was een groot deel van de migranten van de eerste generatie uit een 
Europees land aficomstig. Een derde van hen kwam uit een Scandinavisch 
land en een derde uit een ander Europees land, Turldje niet meegerekend. 
De migranten van de tweede generatie waren overwegend uit de andere 
Nordische landen afkomstig 13. Zij waren vooral de nalcomelingen van de 
buitenlandse arbeidskrachten die zich tot in de jaren zeventig in Zweden 
vestigden (Martens, 1997). 

12 

13 

In Zweden bestaat een aparte categorie welke in de literatuur over dat land eveneens 
met de term immigranten wordt aangeduid. De definitie van deze categorie wijkt 
enigszins af van onze defmitie. Aangezien wij geen literatuur in het Zweeds hebben 
geraadpleegd en wij de Zweedse term voor de categorie immigranten niet kennen, 
hebben wij -om verwarring te voorkomen- bier gekozen voor de term migranten, 
wanneer wij de specifiek Zweedse categorie immigranten bedoelen. 

Behalve Zweden behoren de volgende landen tot de Nordische: Denemarken, 
Noorwegen, Finland en IJsland. 



H erkomst 	 Werkloosheidspercentage  
Zweden 	 8%  
Buitenlandets:  
Nordische landen 	 12%  
Andere Europese landen 	 17%  
Niet-Europese landen 	 36%  
Genaturaliseerde migranten:  
Nordische landen 	 11%  
Andere Europese landen 	 11%  
Niet-Europese landen 	 22% 

6.2 	Inunigratie in Zweden 

Tot het begin van de jaren zeventig trok Zweden buitenlandse 
arbeidskrachten aan, van wie de meesten uit de Nordische landen kwamen, 
maar later oak uit Griekenland en Joegoslavie. Sinds het begin van de jaren 
zeventig nam het aantal vluchtelingen die vooral nit Oost Europa en de derde 
wereld afkomstig waren, geleidelijk aan toe. Bovendien vond bij de Griekse 
en Joegoslavische arbeidskrachten en bij de vluchtelingen gezinshereniging 
plaats. Sinds de val van het communisme en de oorlog in (ex)-Joegoslavie is 
het aantal migranten uit Oost Europa sterk toegenomen. Naarmate migranten 
langer in Zweden verblijven, warden zij steeds minder afhankelijk van een 
sociale uitkering, maar van de Turlcse migranten en een deel van de Finse 
groep blijft een relatief groot gedeelte op een uitkering aangewezen (Bemow 
en Boalt, geciteerd door Martens, 1997). Het is voor migranten die in de jaren 
negentig in Zweden zijn aangekomen oak veel moeilijker om werk te vinden 
dan voor degenen die daar in de jaren tachtig of eerder arriveerden. 

6.3 	Immigranten 

Volgens Martens (1997) is de concentratie migranten van de eerste generatie 
en personen met een buitenlandse nationaliteit in de grote steden het grootst 
en in die steden is de vertegenwoordiging van hen het grootst in wijken met 
sociale problemen. Het zijn vooral de nieuwe migranten die in deze buurten 
wonen. 
In de jaren negentig nam de werldoosheid onder buitenlanders veel meer toe 
dan onder de autochtotze Zweden, terwijI de werkloosheid onder de 
genaturaliseerde Zweden daar tussen in lag. Verder was bij buitenlanders en 
genaturaliseerden het gebied van herkomst ook van invloed op het 
werldoosheidspercentage (zie tabel 23). 

Taber 23: Wericloosheidspercentages in 1994 (bron: Martens, 1997) 

Uit onderzoek blijkt dat de sociaal-economische omstandigheden en het 
beroepsniveau van migranten die al langer in Zweden wonen, tijdens hun 
verblijf in dat land zijn verbeterd, waarbij er wél opvallende verschillen te 
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zien zijn tussen diverse nationaliteiten. Zo was de verticale beroepsmobiliteit 
bij de Finse, Griekse en Joegoslavische migranten veel geringer dan bij de 
autochtone Zweden, terwijl die van de migranten uit Polen het voormalige 
Tsjechoslowakije en West-Europa juist groter was dan bij de autochtone 
Zweden (Martens, 1997). 

6.4 	Algemeen immigrantenbeleid 

In Zweden dat lange tijd werd beschouwd als het voorbeeld van de 
succesvolle Europese verzorgingsstaat, is de werkloosheid in de jaren 
negentig sterk toegenomen en zijn allerlei sociale voorzieningen onder druk 
komen te staan. In de Zweedse samenleving geldt nog steeds, sterker dan 
elders in Europa, dat het hebben van werk een conditio sine qua non is. Het 
traditionele middel om migranten binnen de Zweedse samenleving 
aansluiting te laten vinden, was in Zweden de arbeidsmarkt Door de 
groeiende concurrentie wordt het voor migranten echter steeds moeilijker 
om werk te vinden. 
Het ziet er naar uit dat er in Zweden geen groot maatschappelijk draagvlak 
bestaat voor extra financiele middelen en speciale projecten voor 
minderheden. Een beleid dat speciaal op immigranten is gericht kan namelijk 
op gespannen voet staan met het gelijIcheidsideaal dat in de Zweedse 
samenleving sterk is ontwiklceld. Aan de andere kant kunnen voorstanders 
van positieve actie wijzen op de achterstandspositie die minderheden vooral 
op de arbeidsmarkt innemen. Het is vooralsnog onduidelijk naar welke kant 
de balans in Zweden zal doorslaan (Breebaart, e.a., 1996). 

6.5 	Verdachten en daders 

6.5.1 Aard van de gegevens 

Bij de gegevens over verdachten en veroordeelden wordt een onderscheid 
gemaakt tussen Zweden en buitenlanders, terwijl bij de buitenlanders wordt 
aangegeven of zij uit de andere Nordische landen of uit een niet-Nordisch 
land afkomstig zijn. Bovendien wordt een onderscheid gemaalct tussen 
buitenlanders die in Zweden als inwoner staan ingeschreven en degenen bij 
wie dat niet het geval is. Onder de laatstgenoenicle groep vallen ook de 
asielzoekers. Bovendien wordt sinds 1987 nog meer gedetailleerd aangegeven 
uit welke delen van de wereld de buitenlandse verdachten en veroordeelden 
aflcomstig zijn, zonder dat daarbij evenwel de afzonderlijke landen van 
herkomst worden genoemd. Een beperking van deze gegevens is dat 
genaturaliseerde migranten niet worden meegeteld. Men mag er trouwens 
volgens Martens (1997) van uitgaan dat de groep genaturaliseerde migranten 
van de eerste generatie gemiddeld minder criminaliteit veroorzaakt dan de 
groep buitenlanders. Alleen buitenlanders die geen strafblad hebben, kunnen 
namelijk de Zweedse nationaliteit verkrijgen. Verder blijkt uit onderzoek dat 



Jaar 	Ander 	N iet- 	Afrika 	Lats- 	Azle 	Ander land 	Tota al 

Nordisch 	Nordisch 	 Amerika 
land 	Europees 

land 4  

1987  
N 1729 976 233 218 154 69 3379  
Percentage 	51% 	29% 	7% 	6% 	5% 	2% 	100%  

1991  
N 	 1589 	2952 	826 	214 	599 	131 	6311  

Percentage 	25% 	47% 	13% 	3% 	10% 	2% 	100  

1993  
N 	 1248 	6781 	471 	268 	385 	179 	9332  

Percentage 	13% 	73% 	5% 	3% 	4% 	2% 	100%  

1994  
N 	 1173 	3390 	356 	313 	278 	125 	5635  

Percentage 	21% 	60% 	6% 	6% 	5% 	2% 	100% 

Inclusief Rusland en Turkije 

de criminaliteit onder migranten afneemt, naarmate zij langer in Zweden 
wonen en dit geldt ook wanneer men de variabele leeftijd' onder controle 
houdt (Ahlberg, geciteerd door Martens, 1997). 
De Zweedse Nationale Raad voor Misdaadpreventie maalct geen onderscheid 
tussen buitenlanders en Zweden, maar tussen autochtone Zweden en 
migranten. De groep migranten wordt onderscheiden in migranten van de 
eerste generatie en migranten wan de tweede generatie. Bovendien worden hier 
de landen van herkomst van de migranten afzonderlijk verrneld (Ahlberg, 
geciteerd door Martens, 1997). 

6.5.2 Verdachten 
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Tussen 1987 en 1991 was het aantal buitenlandse verdachten dat rdet als 

inwoner van Zweden stond ingeschreven verdrievoudigd en tussen 1991 en 
1993 meer dan verdubbeld (zie tabel 24). Dit lijkt verband te houden met de 
val van het communisme en de stroom vluchtelingen tilt het voormalige 
Joegoslavie. Bovendien was in 1991 sprake van een plotselinge toename in 
het aantal verdachten dat uit Afrika en Azle aflcomstig was. In 1994 was het 
aantal verdachten echter weer gehalveerd en dat lijkt verband te houden met 
de daling van het aantal asielzoekers in dat jaar (Martens, 1997). 

Tabel 24: Aantallen bultenlandseverdachten die niet in Zweden staan 
ingeschreven per gebied van hedcomst tussen 1987 en 1994 (brim: 
de Zweedse Nationale Rand voor misdaadpreventie, geciteerd door 
Martens, 1997) 



Jaar 	Ander 	Niet- 	Afrika 	Latijns- 	Azie 	Ander land 	Totaal 
Nordisch 	Nordisch 	 Amerika 
land 	Europees. 

land  
1987  
N 	 5378 	3487 	458 	836 	1375 	255 	11.789  

Percentage 	45% 	30% 	4% 	7% 	12% 	, 2% 	100%  

1991  
N 	 5641 	4450 	993 	1551 	2873 	605 	16.113  

Percentage , 35% 	28% 	6% 	10% 	18% 	4% 	100%  

1994  
N 	 4349 	4570 	, 	1216 	1225 	2444 	523 	14.327  

Percentage _ 30% 	32% 	9% 	_ 	9% 	17% 	4% 	_ 1000/c 

In 1984 bestond ongeveer 12% van de verdachten die in Zweden als inwoner 
stonden ingeschreven uit buitenlanders. Na 1990 steeg dat percentage tot 
bijna 16% en in 1994 daalde het naar minder dan 15%. 
Er zijn daarbij aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen groepen 
afkomstig uit diverse delen van de wereld wat betreft hun aandeel in het 
totale aantal buitenlandse verdachten. Er zijn daar in de loop der tijd ook 
verschuivingen in opgetreden. Sinds 1987 is het aandeel van verdachten 
afkomstig uit de andere Nordische landen in het totale aantal buitenlandse 
verdachten, afgenomen, terwijl het aandeel van verdachten uit andere 
Europese landen licht en dat van personen uit niet-Europese landen 
aanzienlijk is toegenomen. Het aandeel van Europese verdachten in het 
totale aantal buitenlandse verdachten is verreweg het grootst gebleven (zie 
tabel 25). 

Tabel 25: Aantallen buitenlandseverdachten die in Zweden staan 
ingeschreven per gebied van herkomst tussen 1987 en 1994 (bron: 
de Zweedse Nationale Raad voor misdaadpreventie, geciteerd door 
Martens, 1997) 

Er is in Zweden sprake van een oververtegenwoordiging van buitenlandse 
verdachten. In 1994 bestond 6% van de Zweedse bevolking uit buitenlanders 
en van de verdachten die in Zweden woonachtig waren, bestond jets minder 
dan 15% uit buitenlanders. Deze buitenlanders zijn dus met een factor 2,5 
oververtegenwoordigd (Martens, 1997). 

6.5.3 	Criminaliteitspatroon 

In tabel 26 staat voor een aantal vergrijpen per vergrijp het percentage 
buitenlanders onder de door de politie geregistreerde verdachten in 1990. 
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Verg rijp 	 Percentage buitenlanders onder verdachten  
Moord (incl. pogingen tot) 	 26%  
Moord met de dood als gevolg 	 29%  
Opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen 	 19%  
Verkrachting 	 40%  
Berovingen 	 26%  
Beroving met behulp van wapens 	 30%  
Diefstal zonder geweld 	 23%  
Fietsendiefstal 	 12%  
Inbraak 	 13%  
Woninginbraak 	 16%  
Drugsdelict 	 20%  
Drugshandel 	 25% 

Soort vergrijp 	 % buitenlandse inwoners van 	Oververtegenwoordiging 
Zweden  

Verkrachting 	 27% 	 >4  
Poqing tot moord/ doodslag 	23% 	 4  
Moord/ doodslag 	 22% 	 >3  
Diefstal in winkel of warenhuis 	21% 	 >3  
Zakkenrollen 	 28% 	 >4  
Smokkel 	 23% 	 4 

Tabel 26: Percentage buitenlandersonder door de politie geregistreerde 
verdachten per vergrijp in 1990 (bron: Council of Europe, 1995, 
tabel lb, ia-Vib) 
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In tabel 27 staat voor 1994 een overzicht van verschillende vergrijpen, het 
percentage buitenlaruiers dat in Zweden woonde onder de verdachten van dat 
vergrijp en hun oververtegenwoordiging. 

Tabel 27: Percentage buitenlandenswoonachtig in Zweden onder de 
verdachten van diverse vergrijpen en hun oververtegenwoordiging 
in 1994 (bron: Martens, 1997) 

In 1994 Imam het patroon van vergrijpen waarvan buitenlanders die in 
Zweden woonden werden verdacht, ongeveer overeen met dat van de 
delicten waarvoor Zweedse burgers onder verdenicing stonden. Diefstal 
lcwam het meest voor, gevolgd door verkeersovertredingen, vergrijpen tegen 
personen, zoals verlcrachting en aanranding, fraude en drugsdelicten. Er 
bestonden wel kleine verschillen tussen de diverse groepen. Buitenlanders uit 
andere Nordische landen werden vaker dan die uit andere landen en ook 
vaker dan de Zweden verdacht van verkeersdelicten, terwijI buitenlanders uit 
de niet-Nordische landen vaker van vergrijpen tegen personen en diefstal 
werden verdacht. 
In dat zelfde jaar werden buitenlanders die niet in Zweden woonden, vaker 
van smolckel verdacht dan buitenlanders die wel in dat land woonachtig 



6.5.4 Migranten' van de eerste en tweede generatie 
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waren. Verder werden eerstgenoemden minder vaak verdacht van vergrijpen 
tegen personen. Burgers uit de andere Nordische landen die niet in Zweden 
woonden, werden relatief vaak van fraude verdacht. Van degenen die buiten 
Zweden woonachtig waren, beyond zich een opmerkelijk hoog percentage 
niet-Nordische, vooral uit andere Europese landen aflcomstige personen die 
van diefstal, vooral winkeldiefstal werden verdacht (Martens, 1997). 
Grofweg drie van de vier veroordeelde buitenlanders was aflcomstig uit een 
Nordisch of ander Europees land (inclusief Turkije). Ruim 40% lcwam uit de 
omringende landen: Denemarken, Noorwegen, Rusland, Finland, Polen en 
Duitsland. Uit de niet-Europese landen was 28% aflcomstig. Zowel de Zweden 
(74%) als de buitenlanders (64%) werden het meest veroordeeld wegens 
verkeers- en vermogensdelicten (zoals diefstal, heling, fraude en 
vernielingen) .Misdrijven tegen personen (geweld en seksueel geweld) 
vormden een gering percentage van alle vergrijpen waarvoor men was 
veroordeeld (6% bij de Zweden, 5% bij de buitenlanders). Ook het aantal 
drugsdelicten was gering. 
Ruw geschat worden Zweden en buitenlanders voor hetzelfde soort delicten 
veroordeeld. Het grootste verschil is te zien bij verkeersdelicten, die het meest 
bij Zweden voorkomen, als gevolg van hun grotere deelname aan het verkeer 
(Martens, 1997). 
Uit een onderzoek naar geweld met dodelijke afloop in Stockholm gedurende 
de periode tussen 1951 en 1991, verricht door Wilcstrom en nog niet 
gepubliceerd, blijkt dat in de jaren tachtig migranten (die al dan niet de 
Zweedse nationaliteit bezaten, zie tabel 1) uit Afrikaanse landen (vooral 
Marokko en Ethiopie) het meest bij moorden waren betrokken, gevolgd door 
de Finse migranten. Het aantal daders per 100.000 inwoners uit deze 
bevolkingsgroepen lag twee keer zo hoog als dat van welke andere 
bevolkingsgroep met een andere etnische achtergrond dan ook (Wikstrom, 
geciteerd door Martens, 1997). 

Tot de groep migranten in Zweden behoren die van de eerste en die van de 
tweede generatie (zie tabel 1). Men heeft het percentage verdachten in de 
periode 1985-89 van de autochtone Zweden, de migranten van de eerste 
generatie en de migranten van de tweede generatie berekend. Men heeft, ter 
bevordering van de vergelijkbaarheid van deze drie groepen, bij de 
berekening van de percentages de variabelen leeftijd, sekse en 
woonomgeving onder controle gehouden. 
Van alle verdachten bestond 15,4% uit migranten van de eerste generatie en 
12% uit migranten van de tu 	generatie (Ahlberg, geciteerd door Martens, 
1997). Migranten van de eers:- generatie werden vaker verdacht van 
geweldsdelicten en diefstal i; winkels en warenhuizen. Migranten van de 
tweede generatie werden vaker verdacht van diefstal van en uit auto's en 
inbraak in woningen. Het patroon van vergrijpen van migranten van de 



82 

tweede generatie leek meer dan dat van de eerste generatie op dat van de 
Zweden (Martens, 1997). 
De oververtegenwoordiging in criminaliteit was dus bij kinderen van 
migranten minder groot dan onder de migranten van de eerste generatie zelf 
Het ging hier vooral om kinderen van ouders die voor hun werk waren 
geemigreerd. De kinderen van de meeste vluchtelingen waren in die tijd nog 
niet op de leeftijd waarop de kans op het *gen van vergrijpen het grootst is. 
Dit gold echter niet voor kinderen van Oost-Europese, Syrische, Jordaanse en 
Palestijnse vluchtelingen die al langer in Zweden waren. Niets wijst er op dat 
deze kinderen eerder vergrijpen begingen dan hun ouders, integendeel, zij 
begingen aanzienlijk minder vergrijpen in vergelijking met hun ouders dan 
de kinderen van ouders uit andere landen (Ahlberg, 1997). 
Verder leek criminaliteit van ouders op lcinderen over te gaan. Groepen 
migranten van de eerste generatie met de hoogste percentages verdachten, 
zoals die uit Algerije, Tunesie, Libie en Marokko, hadden kinderen bij wie het 
percentage eveneens hoog lag vergeleken met dat onder groepen migranten 
van de tweede generatie uit andere landen. Ouders met een gering percentage 
verdachten, zoals die uit Vietnam, Taiwan, Japan, China en de VS, hadden 
ook Icinderen met een laag percentage (Ahlberg, geciteerd door Martens, 
1997). 

6.6 	Selectiviteit van het juslitlele proces 

In de periode 1984 tot en met 1994 Icwamen de percentages buitenlandersis  
(zie tabel 1) onder de verdachten, veroordeelden en gedetineerden redelijk 
met elkaar overeen en dat gold gedurende deze hele periode. Wanneer het 
percentage buitenlanders onder de verdachten toenam, steeg het percentage 
onder degenen die schuldig waren bevonden en onder de gedetineerden 
overeenkomstig en wanneer het percentage buitenlandse verdachten daalde, 
gebeurde dat eveneens met het percentage buitenlanders in de andere twee 
groepen. Dit wijst erop dat Zweden en buitenlanders in veel opzichten 
dezelfde behandeling Icrijgen van de Zweedse politie en justitie (zie tabel 28). 

15 	• inclusief de buitenlanders die niet in Zweden woonachtig waren 



Jaar 	 verdachten 	 schuldig verklaarden 	gedetineerden  

1984 	 15% 	 13% 	 17%  

1985 	 16% 	 14% 	 17%  

1986 	 15% 	 14% 	 16%  

1987 	 16% 	 14% 	 _16%  

1988 	 17% 	 15% 	 17%  

1989 	 18% 	 16% 	 17%  

1990 	 20% 	 17% 	 18%  

1991 	 21% 	 18% 	 20%  

1992 	 22% 	 19% 	 21%  

1993 	 22% 	 _ 20% 	 21%  

1994 	 _ 20% 	 _ 19% 	 _ 20% 

Tabel 28: Percentage per jaar van buitenlandse verdachten, degenen die 
waren schuldig bevonden en gedetineerden (al dan niet officieel 
woonachtig in Zweden) (bron: Martens, 1997) 
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De verschillen in straffen die Zweden en buitenlanders kregen, waren gering 
en waren waarschijnlijk een gevolg van het soort vergrijpen waarvoor de 
verschillende groepen werden veroordeeld (Martens, 1997). 
De statistische gegevens zijn te oppervlalckig om daaraan direct de conclusie 
te verbinden dat buitenlanders geen selectieve behandeling krijgen. In 
Zweden is niet onderzocht of er eerder aangifte wordt gedaan van vergrijpen 
wanneer de dader een buitenlander is, of buitenlanders vaker door de politie 
worden aangehouden en aan een onderzoek worden onderworpen en of 
buitenlandse daders eerder tegen de lamp lopen doordat zij door hun uiterlijk 
meer opvallen (Martens, 1997). 

6.7 	Vreemdelingenbeleid van justitielle instellingen m  

Bij de politie-opleiding wordt veel aandacht besteed aan vreem4delingen (zie 
paragraaf 1.3) en dat zou tot verbeteringen in het optreden van de politie 
tegenover deze groep hebben geleid. Verder is het officiele beleid bij de 
politie om zoveel mogelijk migranten (zie tabel 1) in dienst te nemen. Het 
succes van deze pogingen is, volgens onze zegsman, tot nu toe echter 
beperIct. Migranten vallen bij de opleiding ook vrij vaalc af door een tekort aan 
kennis van de Zweedse taal en onvoldoende studieresultaten. 
Volgens onze informatie wordt er bij de instructie van rechters en officieren 
van justitie nog weinig aandacht aan migranten besteed. 
In de gevangenis zitten naar verhouding zoveel migranten dat het voor het 
gevangenispersoneel een 'must' is om op de juiste wijze op culturele 
verschillen te reageren. Er worden door de gevangenissen daartoe speciale 

16 Mondelinge informatie van Gordon Lindqvis, Ministerie van Binnenlandse Zaken 



cursussen (‘race awareness’) georganiseerd, aldus de ons verstrekte
informatie.
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7 Belgie 

De meeste informatie over Belgie is ontleend aan het hoofdstuk van 
Hebberecht in het nog te verschijnen boek van I. Marshall (red.): Minorities 
and crime: Diversity and similarity across Europe and The United States. 
Wanneer er geen bron wordt vermeld, is de informatie uit dit hoofdstuk 
aficomstig. 

7.1 	De bevollcing 

7.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

In Belgie wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgen en buitenlanders, 
degenen die niet de Belgische nationaliteit bezitten. Veel immigranten (zie 
paragraaf 1.3) zijn Belg. 

7.1.2 Samenstelling van de bevolking 

Belgie heeft een bevolking van 10 miljoen mensen, van wie ongeveer 900.000 
(9%) een buitenlandse nationaliteit hebben. Tot deze laatste groep worden 
alleen de buitenlanders met een verblijfsvergunning gerekend. Ongeveer 60% 
van hen komt uit andere landen van de EU. Van de overigen komt tweederde 
uit een ontwiklcelingsland, vooral Turkije en Marokko. De Italianen vormen 
verreweg de grootste groep buitenlanders (25%), gevolgd door de Maroklcanen 
en Turken. Men schat het aantal buitenlanders zonder verblijfsvergunning op 
90.000 (0,9%). 
Het aantal buitenlanders is in Belgie sinds 1980 ongeveer gelijk gebleven 
doordat veel buitenlanders de Belgische nationaliteit verkregen. De Belgische 
naturalisatiewet is vrij soepel en de mogelijkheden tot naturalisatie zijn in de 
tachtiger jaren verruimd. De wijze waarop bij volkstellingen wordt 
geregistreerd is echter nog niet aangepast In de volkstelling van 1991 werd 
een definitie van buitenlanders op basis van nationaliteit gehanteerd 
(Breebaart e.a., 1996). 

7.2 	Inunigratie in Belgie 

Toen er in de jaren vijftig en zestig in Belgie buitenlandse arbeidskrachten 
werden aangetrokken, waren dat eerst vooral Italianen en kort daarna ook 
Spanjaarden, Grieken, Turken en Marokkanen (Kruyt en Niessen, 1996). Het 
accent lag op gezinsmigratie. Men ging ervan uit dat arbeidsmigranten zich 
gemalckelijker zouden kunnen aanpassen wanneer zij een normaal 
gezinsleven konden leiden. Het is opvallend dat men in Belgie geen mensen 
uit de (ex-) kolonien wierf, zoals andere Europese landen wèl deden (Kruyt 
en Niessen, 1996, Hebberecht). 



7.3 	Immigranten 

Onder de buitenlanders die uit de andere landen van de EU aflcomstig zijn, 
bevinden zich weinig jongeren van onder de vijftien jaar. Onder de 
buitenlanders uit de overige landen bevinden zich echter relatief meer 
jongeren en minder ouderen dan onder de BeIgen. 
Volgens de resultaten van de volkstelling in 1991 was 13% van de Belgische 
'actieve' bevolking zonder werk, tegenover 42% van de Turken en 38% van de 
Maroldcanen. 

7.4 	Algemeen immigrantenbeleid 

Sinds het eind van de jaren tachtig wordt van officiele zijde in Belgie 
belangstelling voor het immigrantenvraagstuk getoond. In die tijd is het 
Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid ingesteld. De aandacht 
bij het immigrantenbeleid richt zich vooral op projecten met jonge 
immigranten, speciaal in het onderwijs. De financiele middelen zijn echter 
beperkt Het is vooralsnog moeilijk te voorspellen in hoeverre een vervolg kan 
worden gegeven aan de aanzetten tot specifiek beleid voor immigranten 
(Breebaart, e.a., 1996). 

7.5 	Verdachten en daders 

7.5.1 Aard van de gegevens 
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Belgie heeft drie soorten politie: de Gendarmerie, de gemeentepolitie en de 
gerechtelijke politie. Sinds 1984 zijn er enkele publikaties verschenen waarin 
gegevens van deze due politiemachten zijn gebundeld en waarin ook de 
nationaliteit van de verdachten wordt genoemd. Bij de gegevens van de 
politie wordt veelal onderscheid gemaalct tussen buitenlanders (zie tabel 1) 
die wel en zij die niet als inwoner van Belgie staan ingeschreven. Bij de 
gemeentepolitie, zoals die van Antwerpen, wordt ook geregistreerd of een 
verdachte in die gemeente woonachtig is. De nationaliteit van de verdachten 
worth niet altijd vermeld. Soms maakt men een meer grove indeling, zoals bij 
de Antwerpse politie waar men Turken, Marokkanen en 'overige 
buitenlanders' van elkaar onderscheidt. 
Sinds 1980 wordt in de gegevens over gedetineerden onderscheid gemaalct 
tussen Belgen en buitenlanders. Er wordt bij de buitenlandse gedetineerden 
niet aangegeven of zij in Belgie wonen. 



Nationaliteit 	 Percentage verdachten  
Tunesiers 	 12%  

Algerijnen 	 10%  

Marokkanen 	 7% 

Turken 	 4%  
ltalianen 	 4% 

7.5.2 	Verdachten 

Tabel 29: Schatting van het percentage verdachten onder enkele groepen 
buitenlanders woonachtig in Belgie in 1984 (bron: Bruggeman 
geciteerd door Hebberecht) 
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Landelijke gegevens 
In 1984 bestond 45,16% van de door de Belgische politie geregistreerde 
verdachten uit buitenlanders (zie tabel 1) die al dan niet in Belgie als inwoner 
stonden ingeschreven. 
Bruggeman (geciteerd door Hebberecht) geeft een schatting van het 
percentage verdachten in 1984 van enkele groepen buitenlanders van 
verschillende nationaliteiten die in Belgie als inwoner stonden ingeschreven 
(zie tabel 29). 

In 1994 werd van de buitenlanders die officieel in Belgie als inwoners stonden 
ingeschreven, gemiddeld 5% van een vergrijp verdacht tegenover 2% van de 
Belgen. 

Gegevens van de Antwerpse politic 
De gemeentepolitie van Antwerpen geeft jaarlijks een overzicht van het 
aantal verdachten aldaar. Daarbij staat bij de buitenlandse verdachten (zie 
tabel 1) vermeld of zij de Turkse, Maroklcaanse of een andere nationaliteit 
hebben. Verder wordt aangegeven of zij officieel in Antwerpen wonen, niet in 
Antwerpen maar we! in Belgie wonen of dat zij buiten Belgie woonachtig zijn. 
In 1994 werd in Antwerpen 21% van alle vergrijpen die bij de politie bekend 
waren, opgehelderd. Van de arrestanten bestond 60% uit Belgen en 40% had 
een buitenlandse nationaliteit 16,6% was Marokkaan, 2,7% was Turk en 21% 
had een andere nationaliteit Van de Marokkaanse en Turkse arrestanten 
woonde een meerderheid in Antwerpen en woonde de kleinste groep buiten 
Belgie. Van de overige nationaliteiten woonden meer mensen buiten Belgie 
dan in Antwerpen. Er wordt niet nader ingegaan op dit verschil tussen Turkse 
en Marokkaanse verdachten en de overige buitenlanders. 
Het percentage buitenlanders onder de verdachten verschilde per soort 
vergrijp. In Antwerpen was in 1994 ongeveer een van de drie personen die 
werden verdacht van onder andere geweld tegen personen en vandalisme, 
een buitenlander, terwijl dat gold voor twee van de vijf verdachten van een 
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drugsdelict en brandstichting. Van degenen die werden verdacht van 
zwendel, misbruik van vertrouwen, heling, illegaal wapenbezit en alle vormen 
van georganiseerde diefstal bestond bijna 50% uit buitenlanders (Buellens 
e.a., geciteerd door Hebberecht). 

Discussie over de gegevens van de politie 
Gijsels (geciteerd door Hebberecht) wijst er op dat de 
oververtegenwoordiging van buitenlanders (zie tabel 1) in de politiecijfers 
gezien moet warden in het licht van het relatief grote aantal mannen en 
jongeren in de populatie van buitenlanders, een grotere bereidheid bij het 
publiek om buitenlandse darters aan te geven en bij de politie om misdrijven 
gepleegd door buitenlanders te onderzoeken, de grotere zichtbaarheid van 
buitenlanders, de strenge politiecontrole die op hen wordt uitgeoefend en de 
wetten die alleen voor buitenlanders zijn bestemd. Junger-Tas (geciteerd door 
Hebberecht) merIct daarbij op dat buitenlandse jongeren, vooral als gevolg 
van hun krappe huisvesting, een groot deel van hun vrije tijd op straat 
doorbrengen. Bovendien zou, aldus Junger-Tas, de criminaliteit veroorzaalct 
door Noord Afrikanen, door het agressieve karakter daarvan, snel de 
aandacht van de politie treldcen. 

7.5.3 Gedetineerden 

Over de periode 1980-1991 fluctueerde het aantal Belgen dat aan het eind van 
elk jaar gedetineerd was weliswaar enigszins, maar er was over het geheel 
genomen sprake van een daling. Wat betreft het percentage buitenlanders (zie 
tabel 1) onder de gedetineerden en het absolute aantal buitenlandse 
gedetineerden trad in die zelfde periode een gestage en aanzienlijke stijging 
op. De groei in het aantal buitenlandse gedetineerden was zelfs zb groot dat de 
totale gevangenispopulatie, ondanks de daling bij de Belgen, in omvang 
toenam. Eind jaren tachtig bestond een derde van de gevangenispopulatie uit 
buitenlanders en de toename in hun aandeel en aantal lijkt zich in de jaren 
negentig voort te zetten. In 1992 bestond 37% van de buitenlandse 
gedetineerden uit Marokkanen en 30% uit personen afkomstig uit een ander 
land van de Europese Unie, vooral Fransen en Italianen, terwijI 10% uit Oost-
Europa aflcomstig was. Het percentage buitenlandse gevangenen dat wegens 
gebrek aan middelen van bestaan, dus niet wegens een vergrijp, vast zat, was 
in 1985 0,8% en in 1991 4%. 

7.5.4 	Criminaliteitspatroon 

Poulet (geciteerd door Hebberecht) onderzocht de dossiers uit 1986 van de 
openbare aanldager voor jeugdzaken in Charleroi. In Charleroi heerste veel 
werldoosheid en verkeerde daardoor een groot deel van de bevolking, 
stammend uit een arbeidersmilieu, in een zwaldce sociaal-economische 
positie. Bijna 19% van de bevolking bestond uit buitenlanders (zie tabel 1), 
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vooral Italianen en ook Noord Afrikanen en Turken. Bij het onderzoek 
werden de minderjarigen ingedeeld volgens de nationaliteit van hun vader. 
Uit het onderzoek bleek dat het patroon van delinquent gedrag van de 
buitenlandse jongeren niet wezenlijk verschilde van dat van de Belgen. De 
politie registreerde echter meer vergrijpen waarvan Noord-Afrikaanse 
jongeren werden verdacht dan die waarbij de verdenking op Turkse of 
Italiaanse jongeren was gevallen. Verder bleken zich onder de Noord-
Afrikaanse en Italiaanse arrestanten twee keer zo veel meisjes te bevinden als 
onder de Turkse. Er bleken geen verschillen tussen de etnische groepen te 
bestaan in de kans op een arrestatie voor een vermogensdelict, terwijl de 
Turkse en Noord-Afrikaanse jongeren minder kans liepen voor een vergrijp 
tegen personen te worden gearresteerd dan Belgische jongeren, bij wie de 
kans daarop weer ldeiner was dan bij de Italiaanse jongeren (Poulet, 
geciteerd door Hebberecht). Uit interviews met een aantal van deze jongeren 
bleek dat 65% van de vergrijpen in groepsverband werd gepleegd, vooral 
diefstal (70%) en drugsdelicten (83%). Bij meer dan de helft (57%) van de 
vergrijpen die door een groep werden gepleegd. bestond de groep uit 
meerdere nationaliteiten. De samenstelling van deze groepen bleek overeen 
te komen met de samenstelling van de bevolking in de buurten waar deze 
vandaan lcwamen (Bastenier, geciteerd door Hebberecht). 

7.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

Uit het onderzoek in Charleroi bleek dat bij strafzalcen met Turkse en 
Italiaanse verdachten eerder van verdere vervolging werd afgezien, terwijl 
zaken met Noord Afrikaanse en Belgische verdachten eerder voor de 
kinderrechter lcwamen (Poulet, geciteerd door Hebberecht). Er wordt niet 
aangegeven wat de oorzaalc van dit verschil zou kunnen zijn en of dat 
verband zou kunnen houden met de aard en ernst van de vergrijpen. 

7.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele histellingen 

Sinds 1993 worden er door het in dat jaar opgerichte Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding initiatieven ontwiklceld om tot een 
mentaliteitsverandering bij de politie te komen, zoals de cursus `Omgaan met 
migranten' voor politiepersoneel (Hebberecht, Van Limbergen, e.a., 1996). 
Verder zijn er overlegassistenten aangesteld die tot taak hebben de 
verstandhouding tussen de politie en de immigranten te verbeteren. Zij geven 
voorlichting over en vormen een aanspreekpunt voor alle zaken die verband 
houden met de relatie tussen politie, immigranten en de gemeenschap. Het 
effect van de introductie van de overlegassistent is nog niet geevalueerd, 
maar er is wel een afname in het aantal confrontaties tussen politie en 
immigranten geconstateerd (Van Limbergen, e.a., 1996) 



Er zijn nog maar weinig immigranten bij de politie werkzaam en dat zijn 
overwegend mannen (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, geciteerd door Hebberecht). 
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8 Italie 

Alle informatie over Italie is ontleend aan het hoofdstuk van U. Gatti., D. 
Malfatti en A. Verde in het nog te verschijnen boek van I. Marshall (red.): 
Minorities and crime: Diversity and similarity across Europe and The United 
States 

8.1 	De bevolldng 

8.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

Er wordt in Italie een onderscheid gemaakt tussen Italianen en buitenlanders, 
dat wil zeggen iedereen die niet de Italiaanse nationaliteit bezit In de door 
ons geraadpleegde literatuur wordt niet expliciet vermeld of naturalisatie in 
Italie veel problemen oplevert. Het is ons dan ook niet duidelijk of veel 
immigranten (zie paragraaf 1.3) in dat land de Italiaanse nationaliteit 
bezitten. 

8.1.2 Samenstelling van de bevolking 

In Italie wonen 56 miljoen mensen. Vanwege de dubieuze kwaliteit van de 
officiele cijfers is het moeilijk het juiste aantal buitenlanders te schatten en de 
schattingen lopen sterk uiteen. Volgens het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, dat zijn gegevens baseert op het aantal verstrekte 
verblijfsvergunningen, woonden er eind 1993 987.400 buitenlanders (1,8% van 
de bevolking) in Italie. Daarbij werden echter niet de illegaal in dat land 
verblijvende buitenlanders geteld. Volgens een schatting op grond van het 
geboortepercentage bij buitenlanders wonen er minimaal 849.000 (1,5%) en 
maximaal 1.201.000 (2,1%) buitenlanders in Italie. Volgens deze schatting ligt 
het aantal buitenlanders dat het land illegaal is binnengekomen of dat is 
gebleven na het verlopen van bun verblijfsvergunning tussen de 100.000 en 
400.000. Aan de andere kant meent Palidda (geciteerd door Gatti e.a.) dat het 
aantal verstrekte verblijfsvergunningen zo'n 30% hoger ligt dan het aantal 
buitenlanders dat legaal in Italie verblijft, omdat buitenlanders die van de ene 
naar de andere provincie verhuizen, zich bij meerdere politie-eenheden 
moeten laten registreren en al die registraties worden meegeteld. Bovendien 
kan bun aantal worden overschat doordat verblijfsvergunningen die al zijn 
verlopen, nog worden meegeteld. Gatti e.a. komen met behulp van gegevens 
uit het bevolkingsregister en met die over verblijfsvergunningen tot een 
schatting van 502.000 buitenlanders (0,9%) die permanent in Italie wonen. 
Aparte vermelding verdienen de 100.000 zigeuners (0,2% van de bevolking) 
die bun eigen culturele identiteit hebben behouden. 



8.2 	Immigratie in Italie 

Tussen de tweede helft van de jaren vijftig en het eind van de jaren zestig was 
er spralce van een 'interne migratie' van Zuid- naar Noord Italie. Sindsdien is 
de inteme migratie vrijwel tot stilstand gekomen. Italie is nu een 
aantrekkelijk land geworden voor buitenlandse immigranten. Tegenwoordig 
komen er vooral economische en politieke vluchtelingen uit derde wereld 
landen. 

8.3 	Imrnigranten 

Het grootste aantal immigranten komt uit Afrika (vooral uit Maroklco en 
Tunesie), gevolgd door immigranten uit andere landen van de EU (vooral 
Duitsland, Franlcrijk en Groot-Brittannie). De derde groep in omvang komt 
uit Azle, vooral uit de Filippijnen, gevolgd door immigranten uit Europese 
landen die niet tot de EU behoren, vooral (ex)-Joegoslavie en Albanie. De 
groep uit (ex)-Joegoslavie bestaat voor het grootste deel uit zigeuners. De 
ldeinste groep buitenlanders is van het Amerikaanse continent aflcomstig, 
vooral Zuid Amerilca. 
De groep immigranten met een verblijfsvergunning bestaat vooral uit jonge 
volwassenen. Onder de Aziatische immigranten is het aantal vrouwen bijna 
even groot als het aantal mannen en bij de Zuid Amerikanen zijn de vrouwen 
in de meerderheid. Bij de immigranten uit de Europese landen zijn beide 
seksen vrijwel even sterk vertegenwoordigd (ISTAT; LABOS, geciteerd door 
Gatti, e.a.). De grootte van de groepen buitenlanders van de verschillende 
nationaliteiten wordt niet vermeld en evenmin hoeveel procent zij van de 
totale groep buitenkinders vormen. 
De immigranten bevinden zich in sociaal-economisch opzicht in een 
achterstandspositie. 

8.4 	Algemeen Inunigrantenbeleid 

Er wordt in het door ons geraadpleegde artikel niet ingegaan op het 
algemene immigrantenbeleid in Italie 

8.5 	Verdachten en daders 

83.1 Aard van de gegevens 
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Het is heel moeilijk er precies achter te komen in wellce mate buitenlanders 
(zie tabel 1) bij misdrijven zijn betrokken. Het is immers zelfs al niet precies 
bekend hoeveel buitenkmders er in Italie wonen. Verder is het aantal 
'illegalen' dat wel in de misdaadcijfers maar niet in de bevolkingsstatistieken 
voorkomt, niet bij elke etnische groep gelijk. 



Groep buitenlanders 	 Aandeel in totale groep buitenlandse verdachten  

Afrikanen 	 49%  
Europeanen uit niet-EU-Ianden 	 33% 

Zuid-Amerikanen 	 7cyo  

Europeanen uit EU-Ianden 	 6%  
Aziaten 	 5% 

Centraal-/Noord-Amerikanen 	 <1% 

8.5.2 Aangeklaagden 
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Wij hebben de indruk dat er bij de gegevens van politie en justitie geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen buitenlanders met en zonder 
verblijfsvergunning. 
Bij de gegevens van de politic wordt onder meer melding gemaakt van het 
vergrijp en van de nationaliteit van de verdachte. 
Bij de registratie van opsluitingen wordt sinds ruim vijfentwintig jaar vermeld 
of het daarbij om Italianen of buitenlanders gaat. 
Wij maken uit de ons beschikbare informatie op dat dit onderscheid bij de 
andere justitiele gegevens in Italie pas sinds enkele jaren wordt gemaalct. 

Het aandeel van buitenlanders (zie tabel 1) in het aantal personen tegen wie 
een aanklacht is ingediend, is aanzienlijk toegenomen. In 1988 bestond 2,8% 
van degenen die werden aangeklaagd uit buitenlanders, maar dat percentage 
verdubbelde in zes jaar tijds naar 5,7% in 1993. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de diverse nationaliteiten wat 
betreft hun vertegenwoordiging onder de aangeklaagden (zie tabel 30) 17. 

Tabel 30: Aandeel van de verschillende groepen buitenlanders in het totale 
aantal buitenlanderstegen wie een aanklacht is ingediend in 1993 

Van de buitenlandse verdachten in Italie bestond in 1993 bijna de helft uit 
Afrikanen en een derde uit Europeanen die aflcomstig waren uit landen die 
geen lid waren van de EU. 

17  Wij willen bier echter benadrulcken dat het aantal buitenlanders in Italie uit de bier 
genoemde delen van de wereld niet bekend is, zodat deze cijfers op zich geen antwoord 
geven op de vraag of er onder bepaalde groepen buitenlanders meer criminaliteit 
voorkomt dan onder andere. 



Jaar 	 Percentage buitenlanders  

1985 	 10%  
1986 	 10%  
1987 	 11%  
1988 	 10%  
1989 	 11%  
1990 	 15%  
1991 	 15%  
1992 	 14% 

Jaar 	 Percentage buitenlanders  

1971 	 3% 

1976 	 7%  
1981 	 10%  

1986 	 9%  

1991 	 16%  

1993 	 21% 

8.5.3 	Opsluitingen en gedetineerden 
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Net percentage buitenlanders (zie tabel 1) onder degenen die zijn opgesloten, 
blijkt tussen 1972 en 1993 over het geheel genomen enorm te zijn gegroeid 
(zie tabel 31). In deze tijd nam ook het aantal buitenlanders in Italie sterk toe. 

label 31: Percentage buitenlanders onder degenen die gevangen werden 
gezet tussen 1971 en 1993 

In tabel 32 wordt een overzicht gegeven van het percentage buitenlanders 
onder de gedetineerden tussen 1985 en 1992. 

label 32: Percentage buftenlanders onder de gedetineerden op 31 december 
van elk jaar tussen 1985 en 1992 

Wanneer men het aandeel van buitenlanders in het aantal opsluitingen 
vergelijkt met hun aandeel in de gevangenispopulatie, dan blijkt dat 
buitenlanders gemiddeld korter in de gevangenis zitten dan Italianen. Gatti 
e.a. geven niet aan wat de oorzaak van dit verschijnsel zou kunnen zijn. 
In 1991 en 1994 werd bij gedetineerden een enquete afgenomen, waarbij 25% 
van de gedetineerde buitenlanders de vragenlijsten invulden. Het bleek hier 
om relatief hoog opgeleide mensen te gaan. Hoewel hier sprake kan zijn van 
een selecte groep die de vragenlijst invulde, wijzen deze gegevens er op dat 
de buitenlanders die een strafproces krijgen sterk kunnen afwijken van het 
stereotype van de immigrant, zoals dat door de massamedia wordt 
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voorgesteld: iemand met weinig opleiding en afkomstig uit de laagste sociaal-
economische klassen. 

8.5.4 Jonge `buitenlandse' gedetineerden 

Volgens Gatti bestond eind 1993 slechts 2,7% van de buitenlanders met een 
verbliffsvergunning in Italie uit minderjarigen. De laatste jaren neemt het 
percentage van deze buitenlanders onder de populatie van 
jeugdgevangenissen en -inrichtingen echter gestaag toe: begin tachtiger jaren 
bestond 15% van de populatie uit buitenlanders en in 1993 was dat 38,5%. 
Wanneer men de vergrijpen waarvoor buitenlandse minderjarigen in de 
gevangenis komen vergelijkt met die waarvoor Italiaanse jongeren worden 
opgesloten, dan blijken de door de buitenlandse minderjarigen gepleegde 
delicten relatief minder ernstig te zijn. Door de buitenlandse jongeren zijn 
minder gewelddaden tegen personen en meer vermogensdelicten, vooral 
diefstallen, gepleegd. Verder maken steeds meer buitenlandse jongeren zich 
schuldig aan drugsdelicten. 
Van de buitenlandse gedetineerden in de jeugdgevangenissen bestond in 1993 
60% uit personen afkomstig uit (ex)-Joegoslavie en Noord-Afrika. Van de 

vrouwelijke minderjarige gedetineerden bestond 90,4% uit buitenlanders, 
overwegend meisjes uit zigeunergemeenschappen (Officio Centrale Giustizia 
Minorile, geciteerd door Gatti e.a.). 
Het is volgens Gatti e.a. duidelijk dat deze cijfers sterk worden beinvloed 
door de reactie van de maatschappij op buitenlanders. Het is heel moeilijk 
daar conclusies over de betroklcenheid van buitenlanders bij criminaliteit aan 
te verbinden. 

8.5.5 	Criminaliteitspatroon 

Het percentage buitenlandse aangeklaagden (zie tabel 1) varieert per misdrijf 
(zie tabel 33) 



Soort vergrijp 	 Aandeel van buitenlandets onder de 
aangeklaagden  

Aanzetten tot/ exploiteren van prostitutie 	 23%  
Drugsdelicten 	 16%  
Doodslag 	 9% 

Verkrachtinq 	 14%  
Vermogensdelicten: 	 12%  
lnbraak 	 17%  
Berovingen 	 14% 

label 33: Percentage buitenlanders onder de aangeklaagden per sergrijp" 
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Buitenlanders zijn sterk vertegenwoordigd onder de verdachten van inbraken, 
het aanzetten tot/exploiteren van prostitutie en drugsdelicten. Hun aandeel 
in het aantal wegens doodslag aangeldaagde personen is aanzienlijk geringer. 
In tabel 34 wordt een overzicht gegeven van het aandeel van bepaalde 
groepen buitenlanders in een aantal vergrijpen. 

18 De categorieen waar verschillende soorten vergrijpen onder vallen, zijn door ons vet 
gedrukt. 



Vergrijpen 	(ex-) 	Albanezen 	Marokkanen 	Tunesiers 	Algerijnen 	Senegalezen 
Joegoslaven  

Vergrijpen 	6% 	 9% 	90/0 	9% 	4% 	3 0/s 

tegen 
personen:  
(Poging tot) 	<4% 	1% 	1% 	<1% 	<1% 	<1 0/0 

doodslag 	4 	 ,  
Vergrijpen 	2% 	3% 	2% 	10/o 	1% 	1 0/o 

tegen het 
gezin en de 
openbare 
zeden: 	 - 
Verkrachting 	1% 	 1% 	 1% 	 1 oh 	<1% 	<1% 

Aanzetten 	1% 	10/o 	<1 0/0 	<1 0/0 	<1 0/0 	--- 

tot/ 
exploiteren 
van 
prostitutie  
Vermogens 	74% 	40% 	38% 	25% 	72% 	250/0 
delicten  
Diefsta I 	63% 	27% 	21% 	13% 	62% 	 4 0/0  

Berovingen 	3,1% 	6,61% 	5% 	5% 	 6% 	 1 0/0  

Economisc 	6% 	31% 	260/0 	48% 	12% 	270/0 
he delicten:  
Produktie 	1,6% 	6,0% 	17,7% 	41% 	9% 	60/o 
van/ handel 
in drugs 

Tabel 34 	Percentage aangeklaagden van de totale groep aangeklaagden 
van een bepaalde nationaliteit per soort vergrijp" 

Inbraak wordt het meest frequent in verband gebracht met personen 
afkomstig uit (ex)-Joegoslavie die voor het grootste gedeelte uit zigeuners 
bestaan. Drugsdelicten worden vooral toegeschreven aan personen afkomstig 
uit Tunesie en Marokko. Bij het aanzetten tot/ exploiteren van prostitutie valt 
de verdenking vooral op personen afkomstig uit Albanie en (ex)-Joegoslavie. 

8.5.6 Methodologische problemen 

Ook in Italie kunnen verschillen in demografische samenstelling, vooral in 
leeftijd en sekse, tussen Italianen en buitenlanders (zie tabel 1) er toe 
bijdragen dat het misdaadcijfer bij de buitenlanders hoger ligt dan bij de 

19 De categorieen waar verschillende soorten vergrijpen onder vallen, zijn door ons vet 
gedrukt. 
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Italianen. Bij een onderzoek in de provincie Cagliari bleek dat het 
misdaadpercentage bij de Italianen aanzienlijk hoger zou liggen, wanneer 
deze dezelfde leeftijdsopbouw zou hebben als de groep buitenlanders aldaar. 
Volgens Gatti e.a. zou ook de oververtegenwoordiging van de buitenlanders 
onder degenen die van doodslag worden beschuldigd verdwijnen, wanneer 
men rekening zou houden met de invloeden van leeftijd en geslacht. 
Verder wijzen Gatti e.a. op de mogelijlcheid dat buitenlanders eerder tegen de 
lamp lopen doordat zij veelal in een lcwetsbare sociaal-culturele positie 
verkeren. 

8.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

In 1993 was 5,7% van de cwmgeklaagden buitenlander, van de veroordeelden 
was 8,3% buitenlander en van degenen die in tie gevangenis kwamen, was 
21,4% buitenlander (zie tabel 1). Onder de aangeklaagde buitenlanders komen 
dus meer mensen in de gevangenis dan onder de Italianen tegen wie een 
aanklacht is ingediend. Verder blijkt uit een analyse van de resultaten van 
strafprocessen dat buitenlandse minderjarigen, van wie de vergrijpen in de 
regel minder ernstig zijn dan die van Italianen, dikwijls zwaarder worden 
gestraft (Verde en Bagnara, geciteerd door Gatti e.a.). 
hit onderzoek naar de ervaringen van buitenlanders bij gerechtelijke 
procedures blijkt dat zij dikwijls geen of onvoldoende juridische bijstand 
krijgen. Bovendien beheersen veel buitenlandse verdachten het Italiaans niet 
voldoende om de gang van zaken goed te kunnen volgen. Desalniettemin 
wordt er weinig gebruik gemaalct van tolken. Bovendien laat de Icwaliteit van 
de aanwezige tolken dikwijls te wensen over (Gennaro, geciteerd door Gatti 
e.a.). Het hiervoor vermelde is volgens Gatti e.a. mede een verldaring voor het 
feit dat naar verhouding veel buitenlanthe verdachten gevangenisstraf krijgen. 

8.7 	Vreemdelingenbeleid van justItiele Instellingen 

In het door ons geraadpleegde artikel wordt geen melding gemaakt van een 
specifiek op vreemdelingen gericht beleid van justitiele instellingen. 



9 Spanje 

Alle informatie over Spanje is ontleend aan het hoofdstuk van R. Barberet en 
E. Garcia-Espana in het nog te verschijnen boek van I. Marshall (red.): 
Minorities and crime: Diversity and similarity across Europe and The United 
States 

9.1 	De bevollcing 

9.1.1 	Categorieen bij bevolkingsregistratie 

In Spanje wordt een onderscheid gemaakt tussen Spanjaarden en 
buitenlanders, degenen die de Spaanse nationaliteit niet bezitten. In Spanje 
hanteert men ook de categorieen minoria etnica en inmigrantes. Onder 
inmigrantes verstaat men al diegenen die in het recente verleden naar Spanje 
zijn geemigreerd. Onder minoria etnica vallen niet alleen de inmigrantes, 
maar ook de zigeuners. De informatie over de zigeuners zal hier buiten 
beschouwing blijven. De zigeuners in Spanje wonen namelijk al generaties 
lang in dat land en zij vallen daarom buiten ons onderwerp. 
Bij de bevolkingscijfers wordt alleen het aantal inmigrantes gegeven. Wij 
hebben de indruk dat bij de justitiele gegevens de termen inmigrantes en 
buitenlanders door elkaar heen warden gebruilct Wij beperken ons bij de 
justitiele informatie tot de term buitenlanders omdat in deze gegevens, 
volgens de door ons geraadpleegde bron, oak buitenlandse verdachten en 
daders zijn opgenomen die tijdelijk in Spanje verblijven en die dus niet tot de 
inmigrantes behoren. Het is ons verder niet duidelijk hoeveel inmigrantes de 
Spaanse nationaliteit bezitten. Gezien het gemalc waarbij de termen 
inmigrantes en buitenlanders door elkaar heen worden gebruikt, vermoeden 
wij dat weinig inmigrantes zijn genaturaliseerd, zodat beide groepen elkaar 
grotendeels overlappen. 

9.1.2 Samenstelling van de bevolking 

Spanje heeft 39.500.000 inwoners. Bij de volkstelling wordt naar de 
nationaliteit, maar niet naar ras of etnische afkomst van iemand gevraagd 
omdat dat laatste in strijd is met de grondwet 
De groep inmigrantes die in het recente verleden in het land zijn komen 
wonen, bestaat volgens de schattingen uit meer dap 700.000 personen, dus 
2% van de bevolking. Van de inmigrantes verblijven 484.000 legaal in Spanje. 
Het aantal inmigrantes dat illegaal in dat land aanwezig is, wordt op 294.000 
geschat Het aantal inmigrantes in Spanje is nog steeds gering in vergelijking 
met dat in andere Europese landen. 



9.2 	Inunigratie in Spanje 

In de jaren zeventig, toen in Spanje spralce was van een sterke economische 
vooruitgang, veranderde het land van een leverancier van arbeidslcrachten 
aan andere Europese landen in een immigratieland voor mensen van buiten 
Europa. Sinds de jaren tachtig neemt het aantal iflegaal in Spanje 
verblijvende inmigrantes toe, terwijI er niet eerder dan in 1985 een 
vreemdelingenwet van kracht werd. 

9.3 	Immigranten 

De groep inmigrantes die het langst in Spanje is, bestaat uit personen uit 
andere landen van de EU, vooral uit Portugal. De Marokkanen zijn de eerste 
groep inmigrantes die van buiten de EU lcwam. In de jaren zeventig nam het 
aantal inmigrantes uit Zuid-Amerika, de Filippijnen en Centraal-Afrika sterk 
toe. De meeste inmigrantes van buiten de EU zijn uit de voormalige Spaanse 
koloniOn aflcomstig. 

9.4 	Algemeen immigrantenbeleid 

Er wordt in het door ons geraadpleegde artikel niet ingegaan op het 
algemene immigrantenbeleid in Spanje. 

9.5 	Verdachten en daders 

9.5.1 Aard van de gegevens 

Bij de statistische gegevens van de politie, rechtbanken en gevangenissen 
maakt men een onderscheid tussen Spaanse en buitenlandse verdachten en 
daders, maar geen onderscheid tussen legale en illegale inmigrantes, 
toeristen en andere buitenlanders die tijdelijk in Spanje verblijven. 

9.5.2 Verdachten 

De relatie tussen het aantal arrestaties van buitenlanders (zie tabel 1) en het 
aantal buitenlanders met een verbliffistatus in Spanje is tussen 1992 en 1994 
vrijwel gelijk gebleven (zie tabel 35) 
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Jaar 	 Percentage  
1992 	 11%  
1993 	 13%  
1994 	 _ 12% 

Tabel 35: Arrestaties van buitenlanders als percentage van het aantal 
buitenlanders met een verblijfsstatus, 1992-1994 (bran: het 
Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, geciteerd door 
Barberet en Garcia-Espana, nog te verschijnen) 

9.5.3 Veroordeelden 

9.5.4 Gedetineerden 

9.5.5 	Criminaliteitspatroon 
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Bij deze gegevens is het aantal buitenlanders in Spanje echter onderschat, 
omdat alleen degenen met een verblijfsvergunning zijn meegeteld. Het 
percentage arrestaties is daardoor overschat Wanneer men alle buitenlanders 
zou meetellen die er volgens schattingen in de periode 1992-1994 in Spanje 
waren, dan was het percentage arrestaties op de buitenlandse bevolking 5,5. 
Van de buitenlanders werd dus jaarlijks 5,5% gearresteerd. Van alle 
arrestanten in Spanje bestond 14% uit buitenlanders. Er was dus nog wel 
sprake van oververtegenwoordiging, aangezien slechts 2% van de bevolking 
in Spanje uit buitenlanders bestond. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
oorzaken van deze oververtegenwoordiging, maar uit interviews met 
buitenlandse verdachten bleek dat zij het gevoel hadden dat de politie extra 
op buitenlanders lette, vooral op die met een andere huidicleur. 

In 1989 bestond 4,2% van de veroordeelden uit buitenlanders (zie tabel 1). 
Onder de veroordeelde buitenlanders vormden de Marokkanen in 1989 de 
grootste groep, terwijI de Duitse veroordeelden de meeste vergrijpen hadden 
begaan. 

Volgens het jaarverslag van de penitentiaire instellingen in 1991 bestond 16% 
van de gevangenispopulatie uit buitenlanders (zie tabel 1). Ook in Spanje 
zitten relatief meer buitenlanders dan Spanjaarden in voorlopige hechtenis. 
Van de buitenlandse gevangenispopulatie was dat in 1994 60% tegenover 35% 
van de Spanjaarden. Ook bier ziet men het grotere risico bij buitenlanders 
dat zij niet op de terechtzitting verschijnen, als een van de oorzaken dat 
buitenlandse verdachten relatief valcer dan Spanjaarden in voorlopige 
hechtenis worden geplaatst 

Het criminaliteitspatroon van buitenlandse veroordeelden (zie tabel 1) in 
Spanje was redelijk vergelijkbaar met dat van de Spanjaarden. In 1989 werden 
buitenlanders vooral veroordeeld wegens vermogensdelicten (42%) en 
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`risicodelicten', inclusief handel in drugs (32%). De meeste veroordelingen 
van Spanjaarden waren ook het gevolg van vermogens- en drugsdelicten. Van 
de door buitenlanders veroorzaakte 'risicodelicten' werden de meeste door 
Maroklcanen en Fransen gepleegd. 

9.6 	Selectiviteit van het justitiele proces 

Het percentage buitenlandse arrestanten (14%) lijkt redelijk overeen te komen 
met het percentage buitenlandse gedetineerden (16%) (zie tabel 1). Van de 
veroordeelden bestaat slechts 5% uit buitenlanders. Het verschil tussen 
veroordeelden en gedetineerden is evenwel verldaarbaar, gezien het grote 
aantal buitenlanders onder de gedetineerden dat in voorarrest zit. Er wordt 
hier niet nader ingegaan op het verschil in percentages tussen de arrestanten 
en veroordeelden. 
Hoewel Spanjaarden en buitenlanders in de gevangenis dezelfde rechten 
hebben, zijn buitenlanders in de praktijk vaak in het nadeel. Buitenlanders 
hebben dilcwifis geen achterban buiten de gevangenis en daardoor Icrfigen zij 
nauwelijks bezoek, verlof en nachtdetentie. Voorwaarde voor deze laatste 
twee voorrechten is het vinden van werk bij vrijlating en dat is voor 
buitenlandse gevangenen wettelijk onmogelijk (Gimenez-Salinas i Colomer, 
geciteerd door Barberet en Garcia-Espana). 
Buitenlanders kunnen het land uit worden gezet, zelfs wanneer zij alleen 
maar van een vergrijp worden verdacht en zij daarvoor nog niet zijn 
veroordeeld. Uitzetting als altematief voor gevangenisstraf vormt een heet 
hangijzer voor Spaanse rechtsgeleerden. De voorstanders van uitzetting 
voeren aan dat een doel van gevangenisstraf is dat de gevangenen opnieuw 
in de maatschappij worden opgenomen, maar dat dit doel bij buitenlandse 
gevangenen niet bereilct kan worden omdat hun strafblad hen verhindert 
legaal in Spanje te verblijven en te werken. Er zijn ook redenen om uitzetting 
als bevoor- of benadeling van buitenlanders te beschouwen: bevoordeling 
wanneer het in de plaats komt van gevangenisstraf en benadeling wanneer 
het in de plaats komt van een lichtere straf, zoals een boete (Candela, 
geciteerd door Barberet en Garcia-Espana). 
Buitenlanders die het land uitgezet zullen worden, kunnen maximaal veertig 
dagen in detentie worden gehouden in speciale centra. Deze centra mogen 
volgens de wet niet het karalcter van een gevangenis hebben. De 
omstandigheden zijn daar echter niet optimaal. 

9.7 	Vreemdelingenbeleid van justitiele instellingen 

In het door ons geraadpleegde artikel wordt geen melding gemaakt van een 
specifiek op vreemdelingen gericht beleid van justitiele instellingen. 
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