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VOORWOORD 

Het voor u liggende rapport is can verslag van con onder-
zoek near de ervaringen van Turken, Marokkanen on 

Surinamers met vreemdelingendiensten. In dit rapport 
vindt u de neerslag van de gesprekken, die wij met hen 
hebben gevoerd over doze erveringen an zaken die hi croon 

samenhangen. 

Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk geven wij do oorsprcing van on de redenen voor 
het onderzoek aan. Tovens vindt u bier do problecm-

stetting on het onderzonkontwerp. 

Do volgende drie hoofdstukken vormen de eigenlijke neer-
slag van de door ons gevoerde gasprekken. Elk hoofdstuk 
heeft dezelfde indeling on handolt respectievelijk over 

Turken, Mnrokkonen en Surinamers. Elk honfdstuk wordt 
afgesloten met eon kortn weergave van de kernpnnten. 

In hoofdstuk vijf tenslotte worden de resultaten tussen 
de verschilleede groepen vereeleken on enige voorzich-
title conclusies getrokken. *ravens geven wij.daar enige 

persoonlijke annbevelineen. 
Hot onderzoek vormt non onderdeel van het WODC-onderzook 
near het functioneren van de vreemdelingendiensten. Wij 

hebben de werkzanmheden die hieraan verbonden waren in 

stage-verband verricht. 

Tenslotte willen wij eon leder danken voor do hulp tij-

dens de totstondkoming van het onderzoek. Met name mevr. 
dr. M.J.M. Drand-Koolen en drs. F.M.E. Zoete, die ons be-
hulpzaam zijn gewnest mat kritischa op- on annmerkingen. 
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1 HET OHDERZOEK n ERVARIHGEH VAH VREEHDELAHGEU HET VHEEHDE-
L/NGENDIEHSTEH". 

In dit hoofdstuk gaan wij in op ontutann en achtergronden 
van het onderzoek. Vorder worden problnemntelling en on-
derzonkontwerp nader toegelicht. 

1.1 Inleiding 
In het kador van het interdepartmental° onderzoekpro-
gramma "etnischo minderheden 1981" word door het Weten-
schappelijk Onderzonk- on Documentatio Centrum (WODC) 

eon onderzoek ingosteld near het functioneren van do 
vreemdelingendiensten. Annleiding tot dit onderzoek 
waren klachten en knelpunten, neconstnteerd door zowel 

buitenstaanders ale de vreemdelingendiensten zelf. 
Het onderzook wordt begeloid door de stuurgroep "Oran-

nisatio en werkwijzo vreemdolingendiensten", ingesteld 
door de Staetssecretaris van Justitio. 
Taken van doze stuurnroep. die onder biding stoat von 

dr. C. Boertien, zijn o.a.: 

a. het doen van voorstellen om to komen tot eon zo deal-
gericht mognlijke organisatie on teakuitoefening van 

do vreemdelingendiensten die met de uitvoering van 
do Vreemdelingenwnt zijn of behoren to warden 

bolost, met uitzondering van do grensbewaRling; 

b. het onderzoeken van con mogelijko scheiding tussen 
de administratieve an emecutieve taken, verband 

houdend met de uitvoering von do Vreemdolingenwet. 
Hit houdt in het onderzoeken van de mogelijkheid can 
aantn1 administretieve token pan do 

gemeentesecretnrie .61 over to dragon (motie lid der 
Tweede Kamer Knppeijne von do Coppello); 

c. het geven van annbevelingen von kwalitntieve en 

kwantitatieve anrd ter verbetering van het uit-
voerend apparent. 

lint WODC-onderzoek is gericht op het kwantitatieve en 
kwalitatieve functionernn van do vreemdelingendiensten. 
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Hiorbij moot wordnn gnencht non o.n. do tijdnverdoling 
over do divprno token,: het snort on nontol nferhandoldn 
znkenl do tijd, din do afhondnling von doZn taken not 
zich mnnbrengti do verhouding tosnon hot annbod von hot 
work on do mognlijklinid tilt uit to vanron. 
Vonrts wordt nrindncht bestnnd onn do orvoringon van do 
nmhtennren. hun konnIs on hooting on do knn1nunten die 
zij zolf ervnron. 
eiertoe zijn or in do geriado jonuari-mnort 1981 
schriftellike intorviews enhouden condor eon, door non 
reoresnntatinvo ntenknroof boonnIdn, group nmbtonaron 
von do vrpomdolinonndinnston in enderInnd. 
Voor non vornIng von tilt anderznek vorwljzgn wlj floor hot 
WODC-ropoort over tilt onderwero (3). 
Donrnannt look het von bolnng de vrgemdolingen zelf to 
vrngon nanr hun ervoringnninnt do vreemdolingondiennten. 

Plot than ,  vonr u 110gonde vorlilng bevnt de I-or/portage 
hiorover. liocwol enig kwontitatief cijfermntorionl is 
verznmpld znl do versloggeving honfdzokeliJk eon kwoll-
tntinf kornkter dragon. 

1.2 Orohleemstelling on underreeenntderp 
Mot noon nrobl 'grim rood vreemdolingondienstnn, gnzins-
horeniging on illnanla arbnid hebben do lnntste tljd In 
de media vanl nondocht gekrngen. KInchten ovor vrecmdp-
1IngnndIenntnn die chlorin nnnr vornn knamn zijn 'Anon 
wnchttljden, wIllokourign behrindeling. minbruik von 
wnktetijko bevonedhnden etc. Do nolbtennren in On grotn 
stndnn beroonen zith on non to grotn workdruk oln govolg 
von non tokort non vernonele middpInn. Onzn opdracht 
luidde do meningon bij vrenrodollneen to neilon over hun 
ervnrIngon met de vroomdelinenndiennt. 
WI 3 hebben In dit andorzoek geworkt non do bond von du 
volgondn probloomstollinni 

r 	orvnren do gnrntorvIewdo Turkan, Marokkonnn en 
SurInnmers de Underlondno vroomdolingpndionnten en hog 
orvnren zij tin 'behandeling door do ombtenoren von de 
vreemdelingondionsten in do olontson velar zij woon- of 
verblijfranntn hobbenn t) 
Om doze probleemsteIling nntinr to concrotisnren zones, 
wIj von nen drintol bnorlopen non nadora nmschrilvIng go-
von. 

n. On geinterviedden 
Zij, die do Turksm. Mnrokkrinnno of Surintinmso nntio-
naliteit hebben of gohnd hebbnn. Tevens dienen zij 
nint longer don dria joar gotaden contncten to hebben 
gohnd mot eon vrenmdn1ingendienst. nit. omdnt het ons 
ging om recento ervaringen. 

h. Rederlandse vreemdelingendlensten 



Alla diensten, krachtnns de wet belast met het toe-

zicht op vreemdelingen, met uitzondering van de 
grensbewaking. Hun taken zijn tweeledig: 

1. executieve taken: elle uerkzanmheden die semen-

hangen met tonzicht, controle, opsporing 

illegalen, uitzetting en bewaring e.d.; 

2. administratieve taken: elle werkzaomlieden din 

samenhangen met het verlenee, intrehken, var.- 
lengen e.d. von alias wet in de vergunningensfeer 
ligt, inclusief hnt daarbij behorende onderzock 
en tin administratieve werkzaamheden. 

In gemeenten met :neer den 25.000 inwoners is or ge-

meentepolitie. Daze gemeenten hnbben °parte vreemde-
lingendiensten. 

In gemeenten met minder den 25.000 iewoners is er geen 

gemeentepolitie maar rijkspolitie. In anti dent van 
daze gemeenten worden de administratieve taken ver-
vuld door do desbetreffendn gemnentesecretarieen. De 
executieve taken worden vervuld door de rijkspulitie. 

In can klein deal van eemeenten met minder don 25.000 
inwoners worden de executieve on administratieve ta-
ken vervuld door do rijkspolitin. 

Opgemerkt wordt dat enkele taken van de vreemdeling-
endiensten, voortvloeiend uit de Vreemdelingenwet, 
warden uitgeoefend door andern diensten. Straatcon-

troles op het bezit van can geldig identiteitsbewijs 
kunnen by. door gewone politie-ambtenaren warden af-
gehandeld. 

C. Ervaringen van dm vrcemdelInsnn mt vrecmdnlingnn-
diensten en do ervaringnn mnt betreMcing tot d:1 hn-
handnling door do onbtnnaar 
Het gnat ons hierbij om de eigen caning van de geCn-

terviewde vreemdeling, ongnacht de vraag of daze 
mening gehnel of gedenItelijk wnrdt onderbouwd met 
feitelijke bewijzen. Het goat bier am de meniug over 

de behondelend ambtenear, de behancinti_ng zelf, ale 
ook over het institupt  vreemdelingendienst. 
Eon vreemdaling km) zich by. rechtvaardig c.q. on-

rechtveardig behondeld voelen afgezien van de vrang 
of can ambtenaar formed l juist handelt. 

Voor do uitwerking en beantwoording van bovenstaande 
probleemstelling zijn de in dit onderzoek gestelda 
vragnn gericht op hot verkrijgen van de volgende gegn-
yens: 

1. gegevens over de feitntijkg  hohandeling van de 
gernterviewde Turken, Marokkanen on Surinamers 
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tijdons bun contatton not dp nmbtpnoron van do 

bierboven pononmdo vreemdnlinwindienston; 

gegpvros ovnr do cenInpam von do goEntnr-

vinwda Turken, Mnrnhkonnn on Surinnmpr, ovnr 

bovongenoemdn bnhnndoling; 

• gnenvons ovnr do mnoingen  von do gpintor-
viowdo Turkrn. Morokhnonn on Surionmors ovnr 

hot Instituut vroomdnlinpondionstrni 

2. gogevens ovor do of:ht.-in-wooden  von do Turkse, 
Corokknonso on Surinnomse resenndontnn zooms. 

• folteliike grgovnns von hen/oil -I'. Dinrbij is 

de nodruk golood op work. huisvesting en vor-

blijfsdutor. Dnzn gponvrns zIjn von belong in 

vorbond mot do olunn die hot Vropmdolingan-
rneht 'telt; 

• meningen over do eosin., von vreomdolinonn In 
Deck-who'd. 

Do porsto two, punts'', vlopien voort nit do problorm-
stetting. 

Ten onnzion von hot dorde punt mnrkon wlj op dot doze 

gypeveno vault onontbnorlijk zin your non juInt bporip 

von do nntwoorden von do rpspondonton. ill gevnn hot 

kndpr eon wonrbInnen do opmerkingen bogrepon montnn 
wordnn. 

lbt anderzonk drongt, zools dozenth non kwnlitotinf 

knroktor. De vrogen zijn condoling gnstnld non do bond 

von eon vrngnnlijst, die In do bijlagn In oppnnomrn. 

Eerst stolden wlj enigo vrogno dip ons nebtorgrondIn-

formatie monstnn lovrren. Hierdoor kondnn wij bon op 

bosis von do nit lint Vrnemdolingpnrycht ofkomstige 
nritorin node,- entogoriseren. Enn vrnng ovnr de In-

druk von OndprInnd en Dederlondpro in hot elppmeen. Is 

oppenomon omdot do hooding von do vrnemdnlingon ten 

opziehtn von do vreemdelingendionoten hiprmnp ton 

nnuwsto knn oomonhongen. Caandnwng prob.-on-don wij hot 

Interview inner too to onitson op hot vorloop von hot 
loatste contact mnt do vreemdnlingendIonst. Mot door-

vragon prohnerdnn wij dinner op dot contnet in to 

goon. Op dot momnnt gavpn wij do onlegnnheid em er-

varen problemnn nnor voren to brengnn on on de hooding 

von do vrtinmdnling ten opziehte von do embtpnanr von 

do vreemdnlingrndienst zelf to bepalen. Hier ligt don 

cook hot zwpartnpunt von de Interviews. 

Later word grivrnoild of do vrpemdolIng voor zijn stnm- 

polo linver nom- tin eolitho of flan,- nen nIviolo diens% 

gnat. Dezn vrong Is non uitvlonisol van de motie 



Kappeyne van da Coppello c.5., Tweed° Korner. zitting 

1979-1980, 15649, nr. 28. Doze vrang is oak non de 

ambtenaren van de vreemdelineendiennten gesteld. 

Eon laatste vrang was bedoeld nis afsluiting van het 

gosprek. Hierbij vroegen wij near do erveringen van 

vrienden en bekenden. Doze goven do wel verwechte vagn 

antwoorden. Wij hebben don nok afgszien van het ge-

bruik van de resultaten denrvan. 

Hederlondse tolken zijn ons behulpzaam gnweest voor 

wet betreft do Turkse en Marokknanse respondenten. Ha 

afloop van de interviews zijn door talk on onderzoeker 

teznmen de antwoorden on verholen opgetekend in eon 

hulplijst. Voor het gemak zijn danrin vole mogelijke 

onderwerpen, die ter sprake zouden kunnen komnn, op-

genomen. 

De interviews zijn afgenomen in dertien plaatsen ver-

spreid over de randstnd in diverse lokaliteiten. 

Het overgrote deal van de Turkse en Marokkeanse 

respondenten zijn in tegenstelling tot de ver-

wachtingen van nommign zegsliednn (met noon hulpver-

loners), direct bereid gewnest aan het onderzonk moo 

to werken. 

Bij eon aantal Surinaamse respondenten hebben wij 

evenwel eon zekere terughoudendhnid bemerkt. 

In ens onderzoek zijn einem' mannelijke Turken en 

Marokkanen gerntorviewd. Dit is veer otis goon onver-

wacht resultoat. Ten eerste hebben wij de meeste in 

 afgenomen in openbare gelegenheden; hier 

komen praktisch goon Turkse en Marokkaanse vrouwen. 

Ten tweed° ligt do mncht over het gezin en het doer-

uitvloeiende recht em els woordvoerder near buiten to 

treden, vaak bij de man. 

Bij de Surinanmse respondentnn hebben wij wet enige 

vrouwen bereid gevonden eon het onderzoek dccl te no-

man. In Suriname komen vnel 'Anoudnrgezinnen voor 

(mnestal condors met kinderen), waardoor doze vrouwnn 

vnak zeer zelfstandig optreden on in veal sterkern mo-

te eon stem neer but ton hebbon don Turks° of 

Marokknanse vrouwen. 

Tenslotte willen wij or met nadruk op.wijzon, dot ge-

zien de beperkte onderzoekopzet, de geldigheld van 

onze conclusies in emirate instantie beperkt blijft 

tot de gernterviewden. Wel zullen we in hoofdstuk 5 

trachten enige voorzichtig geformuleorde cenclusies 

to trekken, die eon wet grotere reikwijdto hebben. 
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2 ERVABINGEN VAN WAKEN 

2.1 inlelding 
Turkije, can land met ruim 41 miljoen inwoners. is eon 
arm. voornnmelijk agrarisch ingosteid innd. Door do 
grote manifesto en verborgon werkleosheid en do mini-

male sociale voorzieningen zijn onion aangewezen op 
hun fnmilie am in hun Invensonderhoud to kunnen voor-

zien. De familierelaties zijn den oak veelal hecht. 
Door het grotn overschot non orbeidskrachten en 

(vroeger) de grate vrang nit West-Europa near goad-
hope nrbeidskrachten, zijn vale Turken in West-Europa 
gam) werken. Nederland sloot daartoo in 1964 eon 
wervingsovereenkomst mat Turkijo. Nierdoor konden 

grate nantallen Turken nanr Nader-111nd kumen am him- in 
hun levensonderhoud en dat von hun familin in Turkijn 
to voorzi en. Het merendeel heeft eon lagere opleiding 
geno ten. Dit is eon van de redenen waarom men hen 

meestal in inaggekwnlificeerde en long betnaldo bonen 

tegenkomt. Het idea dat zij viler eon longer° periode 
den voor hun work noodzakelijk is in Nederland zullen 

verblijven, ward in het begin niet onderkend. Pas veel 
later, toen de Nederlandse economie verslechterde on 
or goon nieuwe arbeidskrachten moor worden gnworven, 

drong het besef door dot doze mennen flint nileon good-
hope arbnidskrachten zijn, moor ook mensen mot eon 

gezin on hechtn familiebandon. 

2.2 Achtergrondgcvnvens 
In het tweedn deel van onderstannde tabel hebben wij 
gegevens opgenomen die direct van invloed zijn op do 
verblijfsrechtelijke pool tie van de respondent. Voor 

wat betroft het antwoord op de vrang "bent u van plan 
tijdelijk don wel blijvend in Nederland to 
verblijoen" plantsen wij de volgende kanttekening. 
Alhoewill hot grootste deal van de gernterviewde 

Turken zegt hier tijdelijk to blijven moat or rekening 
gehouden warden met em n toch meer blijvonde 

vestiging. Do radon hiervoor is ten enrstn dot bij 
vragen els doze eon indirocto wissel wordt gotrokken 
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terij. Hat is hnel vins work. Hednrlanders willen dat 
nint doen, door zijn oilcan buitenlonders geed vuor". 

Vanuit dit soort ',Jerk is hot monilijk cm pan lichter 
of baler work to komen. Buitenlanders hnbben germ 
keuze Your het soort work. "Eon buitanlandor henft 
goon knns om lichter work to krijgen. Ala hij dear om 

vraagt is het worken of do dour wit". Eon ander is 
bong dot hij vervangen wordt door machines. "Zr hnbben 
het meeste al vervangnn door machines, dot inatste 

stukje zal oak nog wnl eons gnbeuren. Dan goon de 
gnstarbeiders hot land uit". 

Ook ondervinden zij in hun werk al gouw discriminntie 
van mede-orboiders of directn chefs. "Ik monst ale 

enige buitenlonder hut work dean dot eukele nndoren 
(Hederlandors) met z'n vieren dednn. Ik vrong of het 
de boded log was dot ik het work oilcan blenf dean of 
dat ik hulp kreeg. 

"Mond houden of ovule' was hnt antwoord. Ik moost la-
ter non popier ondnrtakenen dot mijn eigen ontslag-
annvrang bleek to zijn". 

Nnast het work is het vinden von gonde huisvesting 

voor vole Turken non groot probleem. Ten aerate wordt 
or op do woningmarkt gediscrimineard ten opzichte von 
buitenlanders (2). Ten tweede is eon door eon Turk els 
voldoonde huisvesting aangemerkte waning niet auto-

matische "passnndn huisvesting" in de zin von het 
vreemdelingenrecht. Ten derdn Hardt de door eon go-

meente afgegoven (woon)vergunning gekoppeld ann do 
verblijfsduur in non bepaaido gemeente. "Huiznn zijn 

to duur voor buitenlandnrs. ik stn al long ingeschre-
ven bij huisvesting, moor hob nog steeds goon huis om 
mijn gezin to lnten komen". 
Evenals in het vorige goval blijkt bij de volgende 

respondent het vindnn van can possnnde woonruimto in 
het knder van gezinshnreniging moeilijk. 

"Ik noel nog vijf mar wochten voor ik misschien in 

annmerking zou komen voor eon huis. Mat moot ik met 
nog vijf jaar wnchton. Ik wil mijn gozin over lnten 
komen, moor ik moot nerst eon waning hebben". 
Wanneer men uiteindelijk eon woonvorgunning hneft kan 
het ook nog foul goon. "Ik heb enrst voor huisvesting 

gezorgd your mezelf en mijn gnzin. Met mijn woonvor-
gunning ging ik naor de vrenmdalingendienst. Ik kwom 
id nanmerking voor de gozinsherenigingsregeling. Pa-
pieren warden oggestuurd near Ankara. Zij monsten 

door alias rondkrijgen. Lukt dit niet binnen drie 
moonden, den is clues voor niets gnweest on kan ik op-
nieuw beginnen". 

In tegeuntelling tot work en huisvesting roemnn en-
keile respondentun hot systenm van socinin zekorhoid 
In Hednrland. 

1 1 
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IntligrOtin in on neepetntin dnor do Ondsrloodan 

somonInving 

Evnnvent Turken vonlen zich 401 tits nint door On 
lindprInnders in hot nIgnmenn mmecontpord (totnol 

vinrvijfdn drml von On ro5nondnntcm). "Iii hob vnel Ho -
dm-londsn vrimidnn on knn door gond moo onschintnn"p 

on "Ik hnh nonit prohlrmem, ik vind dot moonngr irmond 

zIchzelf gond ondrangt. do nndnrn port ii rich ook pond 

endraapt. endroop in jo prof don hrlipt zn irmond ono 

bokot arm jn on dun nnn olln forken". 
Von t rennondentrn brinurken nchtnr meanie von drzn 

Problemotinhi omdnt zij offin) dn ilndortrindnn trio' 

nint hnhonrson offml buiten bun trainee's on hot work 

gron contncton not Dotimlondors hnhbrn. "Vrongnr bn -
grnnn ik niot writ mum zoi on dncht. dot hot 

oriendolijk bodonld won. Du vm-stn III tin 

scheldmoorden on homnrk ik dincriminotle". 

Verholnn ovnr dincriminntin zijti or begin. DRZO %um-- 

hnlon behhnn voormannlijk butrokkine on het wnigoren 

von iorken in discothokon on cafe's. "Aln jo tont z'n 

tme4n bent. lnton ze in In ontsronningsplaotson flint 

binnen. "Don zijn jullip niot in do hnnd to handful". 
Ook mot hnorijnolijki moor hot dont nijn". 

Eon inter- vim/ hepint not do volpendo vroop: "Milt it 

!lint }norm mij ncholdon". On onzn ornog Not hij dnor-

moo hndoelti mitt-mordt bij dot hIj yank uitooncholdnn 

wordt omdret hij buitonlondnr is. 

Opmnrkolijk Is dot betrehlmilljk von! ronnondrntnn (inn 

vorsInchteronde vorhouding tunsrn Ondm-landers en 

bultnnlonders signolto- nn. Do smelling dot or in Ho-

dprIond mint wordt pediscriminoord is nu ochtwnl vor 

Iednn tijd (2). 

2.3 Ervaring2n von Turken net vreendelingendienslen 

In dit deel komen do ondnrworrnn ter sproke din de 

rnspondenten n1 don flint nIn problemotisch rrvarrn In 

bun contacten not do orenmdnlingondionst. nl. mneht-

nrobInmnn on nroblymen not do vroomdnlinonndiennt 

znlf. 

pinchApregArmnn 
lilt vole nuhlicotion I, non duidelijk, dot vn1n 

orommtinlinenn het Innen wochten n15 problem-onset, or -

voren. nit is nok roods door non mmtn1 vroemdetingen-

dinnston ondm-hend. Enign proton, dionstnn zijn Your 

onze dotavorzomnlIng rrulds ovnrongnon on non of -

spronkregeling. Andoren zijn bnzig not het onzntten 

von zo'n nostrum. 

Ongevner dn helft van do Turkso rmmondonton eromirt 

het wochtnn aim ern problonm. Do holft vnn din 

respandenton mordt binnnn eorthalfuur geholnpn. In 

kloinnro plootnen (met &odor don 150.000 inwonors) 



is het wachten veal minder prablematisch. Praktisch 

nicmand honft Icing to wachten. In grotore plantsen is 

het wachtprobleem. zonls verwacht, vent urgenter. 

Lange wachttijdnn tot wet znven uren warden genocmd. 

De roden hiorvoor is ondermenr (int eon zeer nroot ann-

tal vreemdelingen zich juist door hebbnn govestied 

zonder dat do vreemdelingendiennten moor armslag 

hebben gekregen. Het mng bekend warden verondorsteld 

dot in Amsterdam do vreemdolingen zich 's nachts in do 

rij voegden, wachtond op hot openingnuur van do 

diennt. Door het invoeren van men rifsernakreeeling 

oldnar zijn din problemen nu grotendeels oPenlost. 

Eon orioinele manior am de wachttijden to bekorten 

genft het volgende voorbeeld. Eon talk, in dienst van 

con groot bedrijf, verzamelt voornf elle benodigda 

gegovens, prispoorten etc. Eventuelo problemen bc-

spreekt hij met de ambtenaar van doze 1(101 no 

vreemdelingendienst. Vervolgcns warden zij alleinnal 
per bedrijfsbun near de vreemdelingendienst vervonrd, 

teneindn de aldaar klearliggende formulieren to te-

kenen.. 

Hogmaals molten wij melding van het felt dot steeds 

moor grotere plaatnen, wear nodig, zijn overgegann op 

eon afsprankregeling ter bekorting van do 

wachttijden. In kleinere plantsen in dit minder . ur-

gent, omdat dear de wachttijden veelol beperkt. 

blijven tot maximnal eon half uur. 

Ipalprpblemen 

Taalproblemen zijn vow- do hand lingend. De mneste 

Turken waarmee wij gesproken hehben spreken goon of 

zeer gebrekkig Hederlands. Ook de ambtenaren van do 

vreemdelingendiensten zijn hiervoor nint opgeleid. 

Slechts enkelen volg(d)en een taalcurnusl. Voorts is 

nlechts zelden bij de vreemdelingendinest eon tolk 

aanwezig. Dijna de holft van do renpondenten mnent 

den ook problem-1n met de HederInndso trinl to hebbon 

bij het contact met de vreemdelingendienst. Ongeveer 

tweederdn van doze respondeeten ondervindt taalpro-

blemen tusnen do nmbteearen en henzolf. Zij, die 

problemen met de tad l erveren, proberen veelnl door 

het mennemen en/of inschakelen van n1 clan niot deskun-

dign vrienden of fnmilieledon tot eon oplossing to 

komen. flit wordt den ook door de ambtennar toegestann. 

• Hit het WODC-ondorzoek near hot functioneren van 

de "vreemdelingendiensten" blijkt, dat 3% van de 

respondenten men taalcursus volgt of gevolgd 

hoof t. 
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111-A is opoollond dot nint nlIn ronvondonton hot holong 
von hot olknor good vornkann inzion. Drip 
voorhooldon: 

• pon Turk bokenk dot, woonoer hij do ombEponor niot 
opt- stoat, hij vointnat not "pond" an "WI 

• von finder is von mooing dot hot contort tunny°, tin 
ambtonnar on horn mogolijk is zondor do tont redo -
113k to beheerson; 

• eon resnondont nooft op goon tnalproblomon to 
hnbhon torwiji ult do verdore covonn hlijkt dot 
hij gun tmkolijkso moldingnnlicht honft fvormold 
in zijn Paspoort); him-onomonk 1111 ochtor niotn. 

Zolfn het innchnknion von non talk, hotzij door do 
oroomdolingnodionst hotzij door do vroomdoling zolf, 
',Mkt nint nitijd to loidon tot non olottor vorlonn 
von hot contort. Not onion ontbronkt bij tnihnn \rook do 
konnis von hot donbotroffonde diolact ofmni denkun -
dighoid op hot spocifieko torroin von hot 
ornomdolinpunrecht. Dnornonnt zijn or kinchton ormolu 
over Inndonnoton din zo'n hoot, vergooding voor lion 
morkznamhodnn vrogon, dot dit do ronpondont dont af-
zien von eon vordnro ionchokoling von dordon, mot 
501113 ZPPS S000iii1O gooplqa° van dirn. 
Potion wrinrom Turkon 'took goon pobruilt makon von do 
holp von non tour von On vroomdolingondionst in, tint 
zij dip nin niot porlijk beschoumon. 

Ambtonpar VroomAnlingondipppl 
In bijnn oils contorton met de orromdelinnondionst 
spotlit do ombtonnor onn grab, rot. Dij stoat do 
vrowndlling to moord, nonft of woinort eon verblijfn -
titel, gooft odoinzon otc. Eon pooch, vorstondhouding 
tunnon runbtonanr on vrnomdeling is don ook van grout 
bolnng. 
Yoginl znl do mening poor do hooding von do nrnbtonnar 
stork ofhongon von ondorn orvorinnon not noortoniijko 
ombtonoron in hot Innd van horkomst on in lindorlond. 
Dok kunnon culturole vv. - 90111ton von invlood 21 in. 
Doe nor0001 het voor Detiorlondors ook mng zijn dot by. 
do %/room hoar oigon popinron tokont, toch mng moo °int 
vormnchtun dot cut door do Turks,' vrnuw en mon zomoor 
201 worth'," goacceptoord. flit kon ochtor woI invlood 
hobben op de houding ton opzichtn von do ombtonnnr. Do 
invlondon von voorgonormdn ervtoringon kondon mij 
ochtor niot moton. Eon groot anntal Turkon omnchrijft 
hon behandoling ohs correct, vriondolijk of normanl. 
Indian men de behondoling zo onTschrijft Hardt or in do 
mnestn povnllon ovor tilt ondorworp oink vordor 



uitgeweid. Men volstnat don mat bovenstaando, onkel-

voudigo opmerkingen. 
Opvallend in do kenneling die wordt gelogd tussnn 

'goon problemnn' en het goad-behandeld-worden. Iemand 
die zonder moeto zijn stempel krijnt, zal zich niet zo 

slecht behandeld voelen. Oak respondenten met work 
vonlen zichzelf in overgroto meorderheid correct be-
handeld door de ambtenaar von do vreemdelingendienst. 

Zij, die geen work hebben, zijn echter in veal mindere 

mate positief. Eon slechte bohondeling door the ambte-
neren wordt getypenrd met opmerkingen als: "De embte-

near is kortaf, hij luistert niet, hij geeft genn 
inlichtingen". Ook do volgendo storke uitsproken 
warden near voren gebrncht: "Do ambtenoor is on-
menselijk, hij gelooft buitenInnders niet, or heerst 
onbegrip year problemen en achterdocht". Nogmanls zij 

vermeld dat dit do gevoelnns van ouzo respondenten 

zijn. Over het al den nint terecht zijn van doze 

klachten kunnen wij goon corded Yellen. 
Edu van do respondenten krijgt by. goon vestigings-

vergunning on vindt dot de ambtennar hierdoor on-
rechtvaardig hnndelt. Uit zijn verhaal blijkt echter 

dot hij niet voldont non de formeln voorunarden. ea -
steld in de Vreemdelingenwet, met name hat hebben van 

werk. 
Vragen over hot in behandeling nemen van verblijfsti-
tels, het terugsturen en do frnquentie daarvan en het 

herroepen von undone tonzeggingen wordt door eon 
groat aantal respondenten benntwoord. Dijna elle yen-
zoeken em eon verblijfstitel zijn in behandeling ge-

nomen. Dit zegt echter flints over het succes von do 
vreemdeling em door to dringen tot de burelon von de 
ambtennar van de vreemdelingendienst. Eon Turkse 

respondent word by. no zeven uur wochten door de por-
tier teruggestuurd. Dijna do helft van do Turken is 

64.n of moor keret) teruggnstuurd, meestol slechts men 
keer. De redenen hiervoor zijn onder nndere het ver-
geten nine to nemen von paspocrten, geboortebewijzen, 

werkbescheiden, huisvestingspapieren, schoolver -

klaringen en andern bemijsstukken of gegevens die de 
ambtenaar dringend van node heeft. In vole gavel ion 

leidt dit tot hernieuwd wochtnn. Ter illestratie von 

de problemen mat betrekking tot het terugsturen 
hebben wij ecn tweetal verholen intenrool opeenomen. 

"Teen ik bij do vreemdelingendienst kwam om eon ver-

blijfsvergunning to vregen op grond van gezinsher-
eniging, monst ik eerst non bewijs halen dot de rest 
van mijn familia hier monocle. lk ben met dat bewijs 
teruggekomen. Op het moment dot ik vertelde dot mijn 
moeder niet in Nederland woonde, kwamee or problemen. 
Ik moest enrst eon papier hebben wnaruit bleek dot ik 
eon echte zoon von mijn monder was. Oat papier moest 
uit Turkijo komen. Do ambkenoor hod gezegd dot els dot 
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pnpinr or won, do znnh wet in nrdn zoo komtm. Hntiot 

tint torminr vprtoold won, hi-son do nmhtnnnor op zljn 

rmrdor ontinno oitnprnak tnrog on ZOis dot ik nog gnrn 
vet-punning krneg vnordnt hij non hpoijn von ran in-

nchrijvirm hnd van cpcn of nndnrn officieln oploiding. 

lii spree!, echtisr nanwnlijkn NederInndn, waordnor goon 

tmknIn opiniding mij necentnnrt". 

Minuet dorm rpnporitinnt in do ovnrtoiging in dot hij 

zijn vorbtijintitn1 zal krijonn, nadnt hij non do 

oistm van hot norsto formolinr hooft voldonn, blijkt 

dot di! nintht, Arm von do vnrointnn voor nem %mt.- 

blijfstitn1 in. 

Het andoro. moor positinvn vorhnat gnnt auto- tom 

Torkse winkplier din hil do vrepmdnlintmndinnnt in. 

"Ik had mijn smrhverounning nipt bij Inn on word no 

long wrichtnn tnroommtutird. Op mijn vrong of ik do 
voignndt, dog wnnr zolong zoo mneten wnchtnn, word mii 

menundonld dot Ms ih het lion holen, ik mntPnn dn.- 

:A-Aide dog nog kon terogkomnn on dirge! nnor binnnn 

kon wipprol". 

Andnro problnmen (die door mvordnrn Torknn wordnn go-

nppnrd) hetrptInn hot tnkort onn nmhtnnaren, smordnor 

hot work floor do messing von do rpsnondonten vmrdt 

nignrnffeld on nom hi Oman nen poor minoten wnpr no 

ntront ntont. Omit wordt lint ongolnof von do nmhtnnonr 

oln probtonm orvarpn. Dp nmhtonnor gnpft noon hlijk 

vnn wnntrouwon ton opzichtn vnn dr eognsmns din do 

respondnnt vorstrnitt. Sommign mnbtrmnron trpOnn de 

vroprodolingtm intimidetnnd tngnmonti :co nIthonn wnrdt 

dot door do thmisetreffnndn rnsponthmtnn Pryor-mi. "Do 

omhttomor loot jn bibinmon". komt in eon van do go-
sprrkkon moor vorpn. 

Enknlo rtmpondpntnn mnrkpn Op dot do ombtennor von Sc, 

vrsmilidnlingendinnst lion in formnlp, ambtolijko toal 

tonsprrnkt an lion verdor °oh Carousel behnntinit. 

vim do oitnprnkrn is, "Vroptior wan or non nmhtommr 

din mill-, zook elkn kppr bphondnido, or won nem snort 

vprtroownlijkhpid. Sindn non jnnr is or non jononre. 

Din In nint zo opmnedelijk, hi) In formelor on homt 

strpngnr over". 

Het voknr bij dn vromodnlingrndinnst homen kon echtnr 

ook !olden tot gym znimrn vriondnchntmelijkhnid. 

Illustrntinf hinrvoor in do Turk, die zngt "hors vrihnr 

ik bij do vrnemdnlingmidiennt hi-tom, Ons to hater on 

vriendschopnolijknr hot ging. Hu bon ik pooch, 

mantjns". 

Eon ovnrn11-indrok worth grip-won door do nntwonrdnn 

op tin txpliciot gentelde vrting of non zich rochkvpnr-

dig don son! onrechtvnordig bnimndnld vonit. Roim 

twonderdn von en ronpnntinnten vomit zich rnchtvonrtHe 

behondold. Ook bier is hp! tumid ponitinvpr in do 

kleinern plootsnn. 



Opvallend is dot meerdere respondenten gevoelens van 

(on)rechtvonrdigheid koppelen pan het al don niet 

hebben van problemen, zoom n din met betrekking tot do 

tool. "Wanneor je de tool spreekt is het germ 

Probleem. Als in in gewoon en vriendelijk gedrnagt, 

stnat de ander in oak mensnlijk to woord. Als in zelf 

grof bent, warden zij oak grof. Dit is zeer 

menselijk". Eon andere respondent vindt nchteraf dot 

hij rechtvnardig behandeld is: "Zolaog or geen grote 

moeilijkheden zijn, onstann or oak geen problemen met 

ombtenaren". Haarmnte het govnl gecompliceerder 

wordt, neemt het gevoel dot men onrechtvnardig behan-

deld wordt ton. Dovenstaande respondent wijst op do 

korte ti 3d die voor zo'n geval uiteetrokken wordt. Eon 

Turk die zich onrechtvaardig behondeld voelt goat zo-

ver to stellen dot "elle andere nntionnlitniten beter 

behandeld warden don wij". 

Ooze vraag of or voldoende nandacht wordt besteed non 

de oangedragen problemen, in in de grote pinatsen vaak 

negatief beantwoord. In do kleinern pinatsen in men 

oak hier annmerkelijk moor tevreden. Hier zijn vier-

vijfde van de antwoorden Positief. 

OnclersteuninULRo  hilley_qrlening 

Meer don eenderde van de respondenten heeft contacten 

gehnd met eon profensionele hulpverlener of 

instantin. Over de aard van dit contact is nint verdnr 

doorgeprant. Eon groat aantal respondenten nermt 

vrienden en/of familieleden tot hulp of steun moo near 

de vreemdelingendienst. Regol is, dot zij met do 

vreemdelingen men mogen. In enkele gevallen wordt dit 

door de ambtennar echter geweigerd. 

IIII3tituut_yreepdgliggredienst 

In het olgemeen hebben de Turksn respondenten weinig 

inzicht in de procedures, token, inrichting en work-

wijze van de vreemdelingendienst. 

Venial is niet moor bekend don dot dit het instituut 

is woor men non stempel moot halen. Omtrent de ver-

eisten voor verlening, weigeringsgronden, kortom het 

materiale vreemdelingenrecht, is weioig bekend. 

Duidelijk 	is 	dot 	non 	anntel 	renpondenten de 

vreemdelingendienst els hulp- on informatie-instituut 

zien. Zo merkt eon respondent op: "Ze dnen niot waar-

voor ze zijn nongesteld, nl. de belangen vnn de 

vreemdeliagen behartigen". 

De mening over het instituut vreemdelingendienst 

wordt vank negatief beinvlond door huiscontroles die 

OP can "onbeschofte" soma zelfs onwottign wijzn 

zouden worden uitgevoerd. "Zolnog de agenten op het 

bureau zijn. gndragen zn zich fotsoeolijk. Moor bij 

invallen gedragen zn zich vorschrikkelijk onbeschoft. 
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lk ben woont over lint fpit tint do politin ten do hnvnr-

kInp invnllon dont zondor dnt zij tilt doon nnn dn 

ovorknnt wnnr opnolijk drugs wordon ,vorhnndeld on 

"gerookt" Hardt. Worst ban it: oak ono- bun nett- orlon 
tijden, onn invel. Wonrom moot indornen vordneht 

zijn? Wonrnm lint trik-trnk spnl C....) dichtgnkinnt 

on nrmne op do (cant gohnokt? Ala ik torwijI ik mijn 

pripiernn lnnt zien vrnno wnorom ze dot dnen, is lint 

von: "bpi: houdnn, wij zijn politin, Wij dons, on, 

wnrIt”. 

Kinchten ovnr huiszonkinonn zijn vrij nignmonn. -nu 
non huiszooking wnrd ik nfenblnft en ondnnks tint mijn 

pnpiorpn in orde wnron, nln 'vprbodon tonrist' hphnn-

avid. Ik vind :Int do vrprmdolingnndionst zich corroct 

moat godrngon, gnon huiszookingen moo donn zonder 

dnarvoor bii entrcin direct tint bnvel tot huiszonhing 

to into,, Zinn on ninmnnd monk bolndigon nis dnnr anon 

rndon toe is. Ik hob zolf do nmbtroinnr gnwilZon on het 

onhpuso in zijn bohnndoling, moor door hod hij niptn 
MOO to mnkonn. 

Slochts non kloin nontn1 ronpondonten in bong zomnor 

uit NednrInnd goznt to zullon :Jordon. 113, dip oponnf 

damn van nnestgavonlroln, hnhbon nllen man vnrgonning 

tot vrrblijf. 

neiiP-KOCINIMPIO_MPOSUPOODP.1.1 01  
Op ouzo vrnng en nndorn toolichting ovnr ci,. scheiding 

tussen administrntievo on executievo tnknn hij do 

vronmdelingondionsk, is door tweavijfdn von nilp 

ronnondenten "gpon voorknorn els nntwoord gnkoznn. 

In enkolo hieing:re plantson mord do voorknur nnn do 

politio gognvon. In de ernte pInntson word mprendools 

ofwnl mint gnnntwoord ofwol dn voorkeur engoven nan 

hot en:anent:Innis. Mow:tot zijn dozn hpuzps oh at met 

nrgumenten ondorboowd. Pit stnont ons in do conclosio 

dot do respond:Int:1n in hot ellgomonn onvoidnondp in-

zicht hobbon in do orgnnisntie on workwijzo von do 

diensten. 

VoorgeptnIdn veropdorinqpn bij de vrrrmdojimpinqiertr t t 

Dijon tin helft von do rospondentnn wil wql into vro-nn-

dnrd zinn. Dpzn vorandorfnonn hobluln bntrnkking op 

zownl encirng an hooding von de tonhkprinnr ills op dp 
vronmdolingoodienst zolf. 

Ontovroden ronnondentnn Ingenn do nndruh OP opn 

vriondelijkur an mensolijknr boned:1ring door do nmb-

tonanr. VoorstnlIon tot vorrindnringan Ml hot insti -
tout vrnemdelingondinont zijn: 

I (lin blz.3). 



1. hot invoeren von non ofsprnnksysteem, wanrdoor de 
wachttijden kunnen wnrden bekort; 

2. het toovoegen von moor ombtonnren eon de 
dienston, wanrdoor or moor tijd year do 

vrnemdeling kan Norden uitgntrokken; 

3. het in dionst nemen von tolken en/of Turks 

sprekendo ambtennren 

4. het invoaren von non klein knartje waarnp nllo gn-

govens, zools vereint in het vreemdelingenrecht, 

staan vermnld. Dit ter vervnnging van de Plicht 
altijd het panpoort bij zich to dragen; 

5. hat vertalen van brochures, vorgunningnn en in-

formatiematerinal; 

6. het gnven von moor informntie over cord on inrich-
ting van do vreemdolingendienst en de verblijfs-

rechtelijke positie; 

7. het omvormen van do vrnemdelingendienst tot eon 
instituut wnar men ook met vrneen en problemen, 
niet verband houdend met de verblijfsrechtelijkn 

Positie, terecht kan, on 

8. de mogelijkhnid scheppen dot enn inbewarinnge- 
steLde vriend of fomiliolid kan warden bezocht. 

Over do vraag in hoevorre dozo verandnringen door on-
dorm Turken wordnn ondersteund, kunnen wij nntuurlijk 
goon uitsluitsel goven. Voorstellen tot verandering 
wnrden venial door eon respondent gegnven. 

2.4 Kernpuntcn 

Almmainn 

1. Vole Turks° respondenten ervaren hun problemen 
met hot vinden von work of huisvesting ols eon 
zwaardere belasting dart hun periodiekn bezonk can 

de vreemdelingendienst. Gewezen wordt op de moei-
lijke situatie voor vreomdelingon in Nederinnd. 

Zij zeggnn gebonden to zijn non onprettig, vaak 

smerig work. Hun vorwachtingon op verbetering 
zijn gnring. Velen bnbben mooilijkbeden met het 

vinden van woonruimte die geschikt is voor ge-

zinshereniging. Regelingnn op dit gebind werken 
vnak in bun nadeol. Natuurlijk speelt onbe-
kendhoid met de Hederinndse tool on samenleving 
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ook non rol. Mrn sionnInnrt dot dn hooding von 

Moder-hinders ten opzichto von hen vnrslochtert. 

AmiltRonnr VrRnmdROOROndiront 

2. Dripkwart von do Turkno rospnondnntnn in tnvrrOnn 

over groirng. bonding no bnhoodnling door runbtn-

nornn von vrenmtinlingnodionsten. In klninnro 

piontsen in dit bonld nog ponitiover. Onvnllend 

is tint wononnr non work hnnft on dnardoor ermokhn-

lijkor krijgt not men wit tinbbno, or nrnktisch 

Dorn nroblomun ontstonn tosson do nmbtnnnren on 

do ronnondrnten. 

Vnnk worrier, dm rrnnontinnton tnrugenntuurd. Do re-

demon hinrvoor Rijn o.n. Inksheid not betrnkking 

tot hot mennomen von benodigdo poninron no enwp-

truldhoid von do vronmdnlingen hiorovnr. Nil 

hnbbnn do indrok dot dp ombtonnor sums to go-

mokkelijk inmond tnruuntourt on nipt dn 

consnouenties 	overziot 	die 	rut 	voor 	do 

vrnomdnling innebrengt. 

Y_Lnnmelnl i n_gendi nnnt 

4. In groto pinotspn in hot wnchtnn voordnt non wordt 
geholnen 	ern, 	grunt 	nroblopm. 	In htninnrn 

plentntnn npnnit dit in vonl enringnre mntn. Door 

het invoro-nn von ofnornokregellogen in do nitun-

tin ntnrk vnrbetnrd. 

5. Twoednrdo von do Turkse rnnnondonton honft pro-

Women not dm tool. Tolkon onthrniten veolnf, 

ovenols vortolingnn von brochurenr brinven on hn -
schikkingen. 

6. Da hnhoofto non informal', in grout. flit betreft 

zowel nloomona inform-Ain over do inrichting von 

de finderInndsn mnntschonnij nIn colt hot functio-

norRn von do vronmdelingandiensten. Amhtnonrnn 
zoggnn wink niatmenr don zij 	 nchtnn. 

7. Do Turkse ronpoodnnton klegRn rognimntig °VP.' do 

onbonchofta of noms nowettign wi7ze wnorop huin-
controlen worden uitgevoprd. 



3 ErIVARIMSEU VAM MAROKKAMEM 

3.1 Inleiding 
Marokko is ongeveer vijftien mnal zo grant als Heder-

land en telt ononvner 18 miljonn inwoners. 
De drie grootste station zijn Connblanca, Robot (de 

hoofdstad) en Morakenh (totnal 1.8800.000 inmonnrs). 
Het merenden1 van de Marokkanen sprenkt non Arnbinch 
dialect ("Marokknans" of nen berbertnnl). De 

officiele tool is klassink Arabisch. 
In Midden- en 2uid-Marokko (ex-Frans protectornat) 

spreken velon Frans, in Hoord-Marokko (ex-Spoons go-
bind) Spann. Mnrokko telt ongeveer 300 stemmen on 
volken. Da Berbers (6 miljonn) vormnn do nutochtone 

bewoners. 
De Marokkannse koning Hassan II. is nint allenn leider 
van do staat, moor oak leider van de Islam in zijn 

land. 

Het grootste donl yon de bevolking is voor hoar be-
staan op de ngrarischn sector anngewezen. Er is 
metanl- en tnxtiolindustrin. Ala delfstof wordt in 

Marokko fosfnat gemonnen. De Marokkaanne ntranden 
wordnn als toeristentrekker steeds belnngrijknr. 
Marokko heoft eon werklooshnidspnrcnntagn van onge-

veer 30%. 

fla Frankrijk began Hederland tussen 1966 en 1967 grote 
groepen Marokkanen op do arbeidsmarkt in to zntten. In 
1969 word daartoe met Marokko eon wervingnovereen -

komst gesloten. In HednrInnd wonen on ongnvenr 64.000 
Marokkanen. Do huidige tonname van hun anntal wordt 

niet toegeschroven non de nieuwe komst von arbnids-

kraehten, moor ann regulatie, gezinshoreniging on 

gezinsuitbreiding. 

3.2 Achtorgrond.rrs!Tvenn 
In tabel 2 is algnmenn informatie opeenomen over de 33 

geilltervinwdn Marokkanen. 
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itett  it  Enkele trogovgns over du ond aaaaaa ode Mgrnhennan 

Veer gen 'reigning vgn dee garnet* weeertInewn gig M11,10. 

Voor wot betroft hot ontwnord op do vrong "boot o von 

pion tijdnlijk don we! blijvond in tinderlond to vor-

blijvon", vorwijeon wij floor hoofdstuk 2, pnrouroaf 

2.2 (Do strokking von tilt vorhonl is ook goldond VeOr 

do nonnto Marokkonon). 

Woctr,  hvisvoilinn_op_disntiminatie 

Do door onn pornterviowdo Morokkanon b000rdolon Ho-

dorlond als pomotind positiof mover ondorvindon do 

lantsto Hid net eon tonnomondo dincriminnrendn bo-

hoodnling. Hot positiovn von HodMrland link vooral in 

hot foit, dat vo hi or kunnon workon. Dit in trgon-

shilling tot Marokko. 

Ook bij doze proop vroomdelinonn in hot vindnn von 

pi-cation.- work don dot worn-mon non venial hopint non 

grout problnem. lint ollorgrootsto doe! von do 

rospondonton root noon knns to hobben op hotor work 

(veal( is bedoold work dot ook door liedorlontiorn wordt 

ondoen). Zo norkt irmond op dot in het MontIond oltijd 
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we! work to vinden is, moor dot or germ keno in op eon 

beetje leuker work. 

Over de kansen op huisvesting is men bijna altijd ne-

gatief. Enign Marokknnen zeggen dot de Hederlanders 

in het algemeen bij de woningdistributin warden your-

getrokkon. "Nederlanders krijgen no twee a dricl janr 

wachten eon Laois, Marokhonen krijgen no zoo jeer 

wachten nog goon hula". "Ik hob no zoo jaar wachten 

nog goon hula; ilederlanders die -zich inschrijven 

krijgen no anderholf jaar eon  huis on ols zo schniden 

krijgen ze binnon twee a drio woken enn tweede huis, 

zodat men zijn eigen wag ken goon". Ms man uiteinde-

lijk non aanbod vow-  eon waning krijgt, blijkt dezn 

venial to dour to zijn. 

Passende huisvesting is evenwol non van de vereisten 

om.voor gezinshoringing in nonmerking to komen; hi or-

over zegt iemond: "Ha zeven jeer ingeschroven to 

hebben gestaon. kreeg ik een halve lion log oangeboden. 

lk Wilda eon bran woning am mijn gezin to kunnen laten 

overkomen. Aangezien zo'n wonine f. 800,- per m1E:Ind 

kost en ik moor f. 1.100,- verdien, kan dot duo niet. 

Concluderend blijkt dot evennIs do Turhse 

respondenten, de Marokkonnse respandenten veal pro-

blamer% ondervinden met het vinden van good(' 

huisvesting on eon leuke, redelijk betaalde boon. 

IntegEptie  in eo  acceptatio  door de Hoderlondso 

Meer don de helft van de door ons gernterviewde 

Marokkanen 	voelt 	zich 	gediscrimineerd 	door 

Hector lenders of tiederlandse instellingen. Zij kIpecti 

over discriminatie op welhaast elk terrain. 

Discriminatie wordt ervaren bij het uitgaan on in do 

werksituatie door collega's of chefs. Oak door de po-

litie, door het publiek, door' aml)telijke diensten on 

op school voelen zij zich gediscrimineerd. "1k word .  

veal( gediscrimineerd; dit verieert von oilcan min-

ochtend oankijken 	tot uitgescholdon warden on 

opmorkingen zoals 'go terug near Marokko'. 

"Hederland is eon prachtig land, door de discrimi-

natio begin ik crop of to knappen". 

Sommige horeca-exploitanten dragon hun portiers op 

ervoor to zargen dot or geen of niet "to veal" buiton-

lenders worden toogeleten. dierover zijn de laatste 

tijd enign processen gevoord, waaruit oak veroor-

delende vonnissen zijn voortgekomen (ender ondere in 

(Itrecht, Amsterdam). 

Eon jonge Marokknon zegt: "Ala ik naor can discotheek 

go, word ik of flint toogelaten of als ik binnen ben 

met grote ogen aongestaard. Ala ik doer wat van zee, 

is het moor eon gropje, zo discrimineren nint". 

Over de nederlonders zegt nen Marokkaan, din hi or elf 

jaar woont: "tioderlonders houden je 	 op men af- 
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stand. Jo bnnt good genong am voor zp to wnrknn moor 

vnor do rnst tililan ro nic,tn von jn wntrn. lk hnb no 

nog onnn gri(lprIondnn vrinndrn of bnkrodpn". 

Mon klongt ook over dincriminntio door nmblonnron. Op 

anti ocmonntosocretnrin :mut ern amhtnntinr: "lit krile 

hoofdpijn von jullin rot Myrokkonnn". Ondonks lint 

fnit dot or op vnnl scholnn voorlichting ovpr builnn-

landors in Nrchirlond worth unpnvnn. lnidt dit nint nl-

tijd tot non tultnro verstondhouding. Eon 

zevnntinnjnrion jongen :met dot hij bij born:Oda 

Tornrnn minder konsen krijut don de Nrdnr1nndsn Innr-

linenn. Zijn lonftiidgenoton znegon vnak: "Stamina 

Turk (!). condor op :mar je upon londm. Vrnl 

Mnrokhnnon zonern tint de vorstandhouding tuannn 
Ondorlondern an buitnnInndnrn non nontn1 jnron go-

ledon vnel bntor wns. Als onrznnk von do tnennmnndn 

discriminntie ,riot mum de verslochtnrpndo oconomischo 

situntin met Oi5 envolg gr.:tura wnrkloonhoid. "fit 
vind dot do lontstn nnnr moor, no or mnnr wnrkloonhnid 

hoot, or yank ook moor discriminntio 15. terwiJI wii 
toch du banntjps donn din anon Ondorlandor nnonnnmk". 

Ook zijn or vont opmerkingnn in do trnnt van "Sommionn 

discrimineron, ondpren zijn vriondnlijk nn 

brhulpzonm". OpvnlInnd in. flat discriminotipprobIrmon 

ran onrste wordnn opgrworpon. WR hobben do indruk dot 
discriminntie voornl dn Mnrokknnpn nrg hoop zit. 

3.3 Ervorimmn von narokkonon mot vrftnndolincrIndienstm 
Achterennvo 'gong zul In,, hi or non tin orde Itomnn wncht-

Problemon. tno I probl omen win noon :Ivor do Winn-

drapnd 	embtennor 	on 	over 	hot 	instituut 

yranarint i nooncli nnst 

Wochtnroblnmom 

De oroon Marokkannso runponduntnn ondorvindrin minder 

problnmnn cant bntrnitking tot hot wochton dnn do 

Turkel,. Eon ruing mnerdnrhnid von do rnspondnnton 

word binnnn eon half our geholenn. Mon pan it don °oh 

nonmerkplijk minder vank tint wnchton tits problenm op. 

flit blijkt oak uit het foil dot or nanr nrinlniding von 

onzp vrnenn goon vnrholnn lonkwomen. Alln 

respondontnn volstnon suit hot son noemnn van de door 
hen gewachto tild. 

Dolt bier zijn or onkole uitschieters not wnchttijdon 

van moor clan twnn our. 

InnlErAblemen 
Zoa I s opermorkt in hot vorign hoofilstuk, kunnnn dot.' 

problomen van grote invlond zijn op hot vnrloop von 

het contact on lint oitolndolljk resu 1 knot n1 . : het 1 

of mint vorlonen von do govrnnedo voorzioning. Dit 

onto ongovons blijkt dot do qntntarviowdo Moroldtnnon 



in mindere math tanlproblemen hebben don do Turkse 

respondenten. Dit zou verklaard kunnen warden uit het 

fait dot: het grootste duel von de Morokknanne 

respondenten longer don vijf jaar in tinder-land ver-

blijft. Oak hier zien we als hun oplossing voor tnnl-

problemon het mennemen van gezinsleden of vrieeden 

din els tolk/hulpverlener fungnren. 

In enkele gevallen zijn tolken nonwezig. Zo vermoldt 

iemand dot, els or echt grote prohlemen ontstnnn, or 

wel eon tolk wordi bijgeroepen. Dit loidt nint altijd 

tot con positief resultaat. "Deze tolk werkt nit 

voor, moor tegen zijn lendgenoten" en "Dezo tolk wnrkt 

met de politie 'semen". Sommige tolken lijken zich to-

veal to verennzolvigen met hue opdrachtuever (de 

vreemdelingendienst) en ontpoppen zich volgons de 

respondenten tijdens hun work els onbezoldigd npeur-

neun, din in do ergste gevallen zelfstnndig verhoren 

afneemt. Voorts wordt het enregelmatig beschikbaar 

zijn van de tolken near voren gebracht. Zo vertelt in-

mend, dat hij de eernte keor met eon tolk germ 

taalproblemen hod, moor dot hij can volgende keer zon-

der tolk wol tnalproblemen ondervond. 

De mate waarin iemand tna1problemen ondervindt hongt 

oak nauw somen met do houding van de embtenanr. "Ala 

ik vrnag of de ambtenoar lets nog even wil herhalen 

clout hij tilt met dnzelfde woorden. Ala hij het long-

zoom in endure woorden nog eons zou zegeon zou ik het 

misschien wel begrijpen". Ook hi or bestant can grate 

behoefte on vertaalde informatin en beschikkingen. 

Herhaaldelijk gee -ft men to kennen zich met uitge-

rnikte stukken en brieven goon road to weten. 

Emhtennar vrromdeljngpndiennA 

Meer don do helft van de respondenten is tevreden over 

gedrag 	en 	houding 	von 	de 	ambtenaren 

vreemdelingendinnnt. De grote Olantsen (>150.000 in-

wonern) scoren boduidend minder positief clan de klei-

nere. Evenals de Turknn lichten de Marokknonse 

renpondenten hun positieve ervaringen niet nader toe: 

men volstaat met opmerkingen tint de ambteeaar anrdig, 

vriendelijk, correct, beleofd of zahelijk is. 

In ploatsen met minder don 25.000 inwoners wordt do 

ambtenaar vreemdelingendienst vaak zeer positief be-

oordeeld. In doze ploatsee is or vank near gelesieuheid 

voor de ombtenaar de vreemdeling beter to leren kennen 

don in de grotern. 

het Anrichtingsverkeer tijdenn genprekken bij de 

vreemdelingendienst wordt door meerdere Marokkanen 

near voren gebracht. Eon respondent vertelt hon xi in 

contact met de nmbtennor vreemdelingendienst 

verloopt: "flab je work? In het adres nog hetzelfde? 

Ala tilt het gavel is zet de ambtennar het stempeltje 
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on zo in do zmnk bintinn tono minotnn voor clkanr". 

Dergolljko vorhalro ovnr blikenmcontncten bij 

vronmdplingnndinnstrn zijn or login. Er ontstnat gone 
Onnornk. dp vrppmdnlinu roof t nlleen not jn en non to 

nntwoordnn on lion den wonr g5nn. Von] vrnnmdolingon-

dionstnn durvon in tilt snort situntios goon vroorn to 

stnlInn, zich to Intro vnorlIchton. Alto initiatinf 

lint I, ii dn nmhEnnnar. do vrnomdnling wordt ondnr-

zocht on Is goon voloonrdign deolnpmnr nnn nnn 

gnsProk. Volgrowl non Mnrokkonn vornndnrt tint els de 

ambLgnoor doorkrijet riot nnn moor 'ontwikknItP nor-

soon to torn to hnhlinn. Dan mot hij zIjn ondrog 

onnnasscin on moor nanr non normant gnsprok nnigno. "Do 

nmbtnnnor wms onvrirodnlijk. kortof omdot hij dncht 

eon stommoling vonr zinh to hnhbnn. Toon hit inzng dot 

hij open golijk hod, vprnndorde zijn hooding on wan 

hij vgor rndo vntbnnr". 

Doentinvn rnnctips ovnr tin Persann van do nmbtnnnnr 

wren kInchton over onvrinndolijkhnid. hortof zijn, 

II:waning opotol ii on. riot bnholnztonm zijn on 
discriminnrendo opmnrkingon. 

"Do nmbtonnor bnhandnIt mij nint n15 mnns moor ncht 

els vronmdeling". "Do Inatsty konr snnutsdn hij mij 

of, hij woo zorr kortnf on pmktn tin bonlissing van hot 

Ministnrin van Justitin nit mijn hnndon on got con 

stempol voor tijdnlijk vorblijf. /k wildn nchtor non 

vnstigingsvnrgunning hobbrn. VoIonns mij toot do nmb-

tonanr non to on je of te schnenn". Eon tout knn nint 

nItijd vont- nen betnr begrin zorg dr. -term: "Do nmbto-

near stoldo nigh zeor hnutain op. hij nnm znlfs OrA 

tout oink sorious". Monrdorn rospoodnntnn vnrmoldro 

dot zij discrimnrnndn opmerkinonn to boron krijgon 

zoo's: "MI is good ha" on "Junin Inren hinr dirrcE 

OOP grote unit op to znttnn. dot doe jn in Mnrokko ook 

nint". Eno Dtolortnodnr von Morokkennsn nfkomst, din 

lined Dednrlands spronkt on zljn vrInnden bij lion con-

tocton mot do vrnemdelinenndinnst hrlpt, word door do 

nmbtennnr to vprstnon gngovnn dot hij 'moost oprottnn 
nnnr zijn elprn lnnd'. 

Enign rnspondnntrn znggen hot envool to hnbbon tint 

sommign ambtnnarnn de wottnn on roma, op non wIllo-

keurign monlor oitIngenn, not Immo wet britrnft do pn -
riodon wnorvoor mnn vrrhlijfsvergonninenn vnrstrekt. 

Eon rnspondnntwordt envrangd dm voice-Irian dog torue to 
komqn om Si in vt.stigingsvqrgunning OP to hnlon, eon 

modern ambtnnnor wniport doze do volenndn moronn to 

gnven. In het vorInnedo hiorval Hot eon kIncht ovnr 

regnIrechtn pesterij cc,. mnchEsmishroik. 

"Bij onnvrong von nevi vontiningsvnrgonning wnrdon nl-

lorlei fnIton grow-nand. Mn fofo's en unrkenvnrsvnr-

kloring Pinion. zoi tin nmbtgrinar. Din lint) ik al bIj no. 

Toth monnt ik do volgtoldn tin', torogkomnn, ik hod lint 



idne, dot hij me hoe don obit nog eon terug woo Iaten 

komen". 

De overall-indruk von de Morokkonnse rennendenten 

over de houding en behondeling door de ambtenoren 

vrnemdelingendienst in, dot eon ruimn meerderheid 

zich rechtvoardig behendeld voelt. In de kleinere 

plantsen voelt eon nonmerkelijk groter onntol per-

sonen zich rechtvnordig behandeld (in vergelijking 

tot de grotere pinatnen). Venial genft men op onrecht-

voardig behandeld to zijn (as or tensen de ambtenaor 

vreemdelingendiennt on respencient wrijvingen ontstaan 

op grond van ender andere tnolproblemen. onverschil-

ligheid of hntelijke opmerkingen. Onk warden 

regelmatig interpretatinverschilleu over verblijfs-

rechten elm oorzaek von onrechtvanrdige behandeling 

genoemd. "Ik kwnm in 1970 Hederlond binuen. lk had errs 

werkvergunning via do Uederlandse embossode in 

Morokko. Eind 1978 word ik ontslagen. Toots ik in 1980 

mije verblijfsvergunning wide lotee verlengen, krecg 

ik door to horen, dat ik direct tnrug moest nanr 

Marnkko. lk ping dear of moo occoord on raodelnegde 

con advocaat. Hij kreng het veer elknor dot schorsende 

working verleend word. In dezelfdo brier re het Hi-

ninterie von Justitie mij on eon 

ventigingnvergunning eon to vregen, wet ik gedann 

heb. Voordat ik weer near do politic moent had ik wner 

work. Maar ik kreeg nlechtn eon verblijfnvergunnhIg 

voor twee maanden". 

Zowel in do kleinere ols in do grotern plontsen wordt 

or near de menieg van de helft van de respondenten 

voldoeede aandacht geschonken eon hun problemen. 

Ondrrstelininn en hutpverle.nine  

Ruim eonderde van de respondenten heeft weleens 

vrienden meegenomen ter oedersteuning of hulp. Eon 

evengroot mantel hneft weleenn dn hulp von een odvo-

coot of maatschappelijk worker ingeroepen. Eon 

respondent vermoldt hierover dot or volgens hem twee 

noorten advocoten zijn: "Goode, dot wil zeggen von 

het burenu veer rechtshulp en slechte, die van de 

vreemdelingendiennt, die met hen namenwerkee um in zo 

snel mogelijk hot: land suit to werken". 

Inntituut vreemdelingendinant 

De meente Marokhonen hebhen uitgenproken meningen 

over do vreemdelingendionst elm instituut. 

Do meningen van Marokknanse respondenten over de 

vreemdelingendiennt ols instituut wordnn evenwel vaok 

opgehongen non de meningen over de door hen ontmocte 

ambtenaer vreemdelingendienst. Hierdoor zien we vook 

dezelfde antwoorden Verschijnen nI5 die, din gegeven 

zijn hij de vragen near gedrog en hooding vats do cosh-

tennor. Voor con greet onntal vreemdelingen is de 
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hnbondnIond nobtnnnnr "do" vroowdolinoondionnt. Mot 

hem hoeft non het dirpcto contnct, hij borrwilt lint on-

zicht von do dirgist nom- hid ton. At, lint prohlnew 

wordt Prvornn dot in vein envntlen On dinnotnn genn 

enntincht honkodnn non de nnrnoonlijko probtrionn pn 

owntandighzden van vropmriplingno. De rntIon wnorom in-

word niot workt of nint ken worhnn wordt in hot nor-

Orel 'ionic nint hntrokhnn. 

"tic vinti tint or vank In licht over di, nroblnwnn wordt 

ondochk. Ik ken niet worknn, wont wijn nolo is dih on 
stoat nchrinf. Er wordt &gen ml 3 gyzend dot ik work 

wont zooknn; ik Icon ochtnr goon krncht uitoefenpn tin 

wnrk. wonrhij ik drzo braid flint hoof to Vernon ion, in 

mint to vindrn. Du is lint zo tint tin nmktonnar goon 

nandocht nchnnht non ml in nnrnonnlijkn 

omninndinheden. DU yr:mot nlIonnt work in? Aln in 
nntwoord nnp in, krijg ik nlochtn non ntnwnnt, willn-

kourig verinrond von ti-inn tot znnmnnndon". 

()oh wnrdt ingognan Op do ymordnring win vrnemOnlingen 

als awns. 'brook ward je hantEntiih' rnchtvnardig ho -
hnnrbild, nts wens wordt jn totnnt niet gewenrdoPrd". 

Vnodnr wordt olo zenr hplpoimprend pronren, dot naor dn. 

sinning van volt, renronOnnten tin nwhtnnnrnn 

vronmdriingpndipontwillekpurio ontreldnn. 

"On nmhtnnornn hrmoninn zich mnt nitwit-3r. Do 46n Mil 
Pon vontiginenvprounning nevon, On Finder° znot, lint 

ik or gynn recht op hnh. Ih non vnrkiaring 

holon tint ik In de WO nit. nu dn CND' wildp non nint 

hempen, dam- krPon Iii Pint nth/ion om mpt girontronkjon 

ml s bnwiin 'nor mijn WAD - uitknring floor tin 

vreemOnlinonndinnnt to Felon. loon do rumbtennor 

vronwdolingnndiprint do girontrookjpo zog, zni hijr 

a zure Oat in not weer gold ovnrhoudt, wont in otnnt 

rood, mm jn ovnr twpn menntinn nog rood stank, nit ik 

Jo hot tend uit". WitInkour wordt ook orvnrkin in dn 

intorprotntin 'inn rnnoln on wnttnn. "Vnort.mnrdn 'nor 

eon vorgunning in rognhantig vet- hi:if In bo.dorlond; 

wnt rnonlmotio 10, born! on do boron von On 

vreemdelinenndienot znlf". 

Minot de interrrntotin von round, on wpttpn voort Pon 

nantot rennondqntrm nnn, tint dp vrnnwdnlinenndiens 

zijn wig,,,, rngnin en wnttnn mn.ht. 

"On vreemOnlingnndionst hount or zijn ninon wottnn no 

nn. in die In tint zo vergunninenn wrier Jo nicht on 
kohl nint nignrift". 

"Ik hob het idnn dot tin nmhtnnoor vreemdelingendionnt 

zelf zijn written on repels moat pn tint doze vrink In -

con de officlila wnttnn innnan. 1.k bon n1 moor dnn 

lion jeer In OnOnrIond, momnntonl bob Ik corm work. 

Comte., schanoniiik Mndischo 



Men Wil nu mijn verblijfsVorgunning intrekken, dit is 

tenon do oft iciele wet". 

Aln apart probleem wordt genoemd de strootcontroles. 
Vela vreemdelingen oaken in hurl beantwoording von de 
vragen duidelijk onderncheid tussen de ombtenaren 
vreemdelingendianst en de op ntroot surveillerende 
agenten. 

Oit eon bapoolde pleats komen veal klochten over stir-
veillerende agenten. "De politic hier in ontzettend 
gespitst op het controleren von buitenionders. 's 
Avonds warden buitenlonders zonder moor tot niacin ge-
brocht en yerzocht hun pospoort to tonen. Ik word zeer 
regelmatig (enkele malen par week) met mijn auto non-
gehouden- Volgonn mij hoodt do poll tie hier indoreen 
can din zwort hoar heeft. Zelfs no een eenvoudigo ver-
keersovertreding word jo meegenomen noor hot bureau"' 
on "De potrouillerende poll tie houdt builenlonders 
oan; .  els ze goon popieren bij zich hebban moeten ze 
moo floor het bureau en wordt or gecheckt bij de 
vreemdelingendienst. lk had mijn geldiga verblijfs-
vergunning bij me, moor word Inch meegenomen.omdot lie 
mijn paspoort niet bij me hod. lk vied dot els ik mijn 
verblijfnvergunning bij .me heb, mijn pospoort niot 
mem- terzake doet". 

Aln lootnte probloem noemen menrdere respondenten het 
to weinig gaven van informatie over verblijfnver-
gunningmn door do vreemdelingendienst. 
Over het to tool bezien is een kleine meerderheid uit-
eindelijk tevrednn over do vreamdelingondienat in het 
algemeen. Ook hi or uit de tevredenheid zich bij die 
respondenten, din door hun apecifieke omntondighnden 
(by. werk on huisventing) hot door hen verlongde ge-
makkelijk verkrijgen. 

totie Koppgyne vpn de Coppallo 
Do schniding van do administrotieve en executieve 

taken 2  wordt door eon kleine meerderheid van de 
renpondenten tongejuicht. Ala radon hinrvoor worth 
gegeven dot men op het gemeentehuis niet dognlijkn al-
leen met buitenlonders werkt. Mierdoor is or in min-
dere mate Icons op hot ontstaan van vooroordelen. 
"Op het gemeentehuis doet men wet or verwacht wordt, 

bij de politic interpreteren ze regeln". 
"Dij de .gemeente word je in tegnnstelling tot do 
vreemdelingendienst vriendelijk en hOrvilardig behon- 

'Zin blz.5. 
2  zin blz.6. 
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(fold, Zp hnhondnInn jn door not to nut endrrlondnrs on 
niot oln ittrcurydn'". 

Vooreptt_tpldn vetrattdmringen hij On vrnemdetinonndionnt 
Doze vonrenuteldn ynronderingqn holitien hntrnkkina op 
lint getirng on do hooding von do OrrthbrtnAnr on op tin 
vropuldnlingendienst ntn lentitatit. 

• 	Dr nmhtonnor von tin yrnnmtinlingnodionnt zoo torpr 
nondocht mooton hpstndnn non dn nornonntijkn om-
standighnOnn, on dtufn montnn tintrnkkqn in zijn 
nordnolvorming. 

3.4 Kernrunten 

Ijinmr100 

VoorntplInn tot verrindnrinenn Nil hot inntitauk 
vronmdplinepodienst zijn: 

I. het 	konvongen 	von 	tolkon 	non 	do 
yronmdelingrndirginten °furl hilt anntrekkno 
von Morokknnns nrrekendn turbtennroni 

2. hot nink bij nIkr, klniniehnId mnpnitmon von 
vrermdalintinn weir hot barena, on 

3. hot noawkearignr omnchrilynn van dp he 

vongdhocinn 	von 	tin 	ornittnnarnn 
yrneindplintinndionnt in tint- en nu:Jett:riving. 

Over dnzn vroog in hooverro drizn vornndoringtin door 
encore Morokkanen undornknond worden, konnon mij no-
tatirlijk goon aitntuitsol goven. Voorstelinn tot 
vvrandnring wurden venial door eon rerpondnnt 
on DOVrn 

I. Vole Marokkonnnn ronnondnittnn ondervindnn nnn 
toonnninnde vijnndighpid von do tindnrIondurn. Zij 
wljzpn op hot tnit dot do nituntin pro, nantol jo -
rnn entedtin Your lion non stuk ornttlgor won. Zij 
unchtrvindpit probInmrn not hnt vinden von acurptn-
but work on redolijko huinvention tenon non 
rpdnlijke prijn. Zij konnolnn hen problemnn in 

drmto non ern bijnn algemenn onvon) van nchlrr-
ntelting tun opzichtn von lindorlondorn. Er woo 
goon andorn natIunnlitnit in on ontigrzoek, din 
zich on zo'n brndtt school endincrimineprd vonldo. 
Dit work nntuurlijk ook door in bun onvondine ton 
opzichte van de nmbtnnnron vrenmtinlinerndinnnt on 
do vroomdolingendionst In hot nit:moven. 



Ambtennar v_reemdelinpendinnA± 

2. De helft van de Marokknnnse renpondentnn is te-
vroden over gedrng, houding en behandeling door 
de nmbtenanr vreemdelingundienst. 
In kleinnre pinatsen is dit benld nanmerkelijk 

•positiever. Ook hier zijn dingenen mot positinvn 
ervnringnn vooral to vinden ondor hen din work on 
huisvesting hebben. Dij hen die nen negatieve 
mening over de nmbtonaar vreemdelingendienst 
hebben, overheersen de vorhalen over willeknur, 

ochterstelling en dincriminntie. Het goon non-
dacht hebben veer Iwo pnrsoonlijNe problemen in 
relatie tut het al den nint verlenon von ver-
gunningen on dn niet met hun verwnchtingen 
overeenstemmendo interpretatie van do vorblijfs-

rnchtelijke 	regain 	worden 	venial 	ols 	eon 

tekortkoming van de nmbtenonr benchouwd. 

• VreemdeUnpondienst 

3. Wacht- en taalproblemen warden in mindere matn 

als probleem ervaren'. 

4. De behonfte con informntin over hurt verblijfs-
rechtnlijke positie is grout. 

5. Tolken worden soma gezien ale portijdig, c.q. 
verlengstuk van de vrenmdelingendienst. 

6. De 	wijze 	wanrop 	strantcontroles 	warden 

uitgevoerd, wordt als grinvend on specifiek op 
hen pnrsoonlijk gnricht, ervoren. 
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i NW/MUGU! VA!! sunitiAnsns 

4.1 Inleidinq 
Voor 1960 hebben Surinnmors zich incidenteel in Ne-
derland gevestigd. Sindn dot jnar in or eon trek nanr 
Nederland ontstaan. In de jaren zeventig en voorol in 
1974 en 1975 (vlak voor de onafhankelijkheidsdatum 
van Suriname, 25 november 1975) boreikte doze hoar 
grootste omvang. 
Daarna verminderde het nantal emigrnnten, metho als 
nevolg van beperkende maatregelen von do Nederlandse 
overheid. 
Zijn het voor 1960 voornnmelijk beter opgeleide per-
sonen (vooral Creolen), din hier hun studio ver-
volgdenp no die tijd in or yen toename van hen met eon 
logere socinal-economische status merkboar. Net  nan-
tal niet-Crenolen ondnr hen (voornamelijk 
Hindoestneen) nem toe. 
Gijfers over nantallen inwoners. migratie-, Inter 
emigrntio-bewegingen konmerken zich door eon nrote 
onbetrouwbaarhoid. De meeste cijfors zijn niet moor 

clan ruwe nchattingen. 
Voor 25 november 1975 behoorde Surinome tot hot 
Koninkrijk der Nederlanden en wnrden "Surinomers" ju-
ridisch gelijk behandeld els Nederlanders, geboren in 
Nederinnd. Met do onafhnnkelijkheid veranderde di t; 
or werden, door middel van eon overeenkomst inzake 
verblijf on vestiging von wederzijdse onderdonen tus-
sen Nederland en Surinnme, beperkende regels gestold 
(Vreemdelingenwet, blz. 477). Doze overonnkomst ga-
randeerde do wederzijdsn onderdsnen eel eon 
voorkeursbehandeling ten opzichtn van nedere 
vreemdolingen, moor gnf do Nederlandse overheid do 
mogelijkheid do toevlond von Surinamers nnigszins to 
beperken. 
fin hat aflopen van bovengenoemde overeenkomst op 25 
november 1980, word or door Nederland on Surinome non 
nieuwe overeenkomst gesloten, wnarin eon overleg-
structuur mot betrekking tot hot door beide londen ge-
voerde vreemdelingenbeleid, wordt geregeld. Doze 
regeling voorziet in eon overenngsregeling voor hen, 

33 



	

IvoltIld 	burnerlIJIto 	 woennIents 	 plOn. 	duor 	 vi,..-di gh"" 
'tont 	 (mantol 	In- 	 van vorhIlif 	 Hodorlandmo 

moiler,' 	 !pent 

	

<14 Jr. 	4 	ookmad 	 14 	C 	21.040 	0 	t1JdollIk 	• 	16 	vend 	 26 

	

16-35 	Jr. 	21 	olloon 	 IS 	21.000 	13 	1,111vond 	 IV 	motlo 	 0 

150.000 

	

31.4s Jr. 	5 	 )150.000 	14 	Out 	du!- 	 1 	slveht 	 1 

.1.110 

	

>41 	Jr. 	1 1 
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din ',nor 25 november 1980 tInderinnd zijn hinnengoko -
mnn. 7.13 wnrdnn tot 25 novombor 1981 in tin gnIenenhoid 
(Joni:cid non onnvrnog voor pen vorblijintitel in to 
di noon. din non door do  rognIn von do oudn overnon-
komst mnrd bohnernt. 
Nederland irons to nn n(loop van do nod° ovnreenkomst 
hot HoderIonOno vreemOnlinnonrneht (inclusiof visor 
P1icht) onvorkort on Surinnmern von tononssino to 
verklnron. 5nrinomn wonnto voortzotting von do year-
knursbnhnndoling voor Surinamese ondnrdnnon pn nf-
schoffing von do minds 25 november 1780 innovoordo 
vinunmlicht. On Surinnomso monson zijn nchter vrijwni 
°Unman' aforsicznn. (Do tokst van doze Inntsto over-
nenkomnt in opgnnonmn in het TroctntnnbInd 1981. or. 
35). 

4.2 Achtnr9rondmtrInvens 
De nehottingpn ovor het anntal 'noon' in Nodorlond 
vorblijvonde Surinnmorn (mot non Surinnams pnspnort) 
boron uitoon von 6.600 tot 30.000. Ons uitgongspunt 
bij do dranvnrzomnling 15 grapost. (lot Hij do 
rnspondonton orotandeoln vin toevoltion contnctrn 
moeston hnnednren. 
Hoordern motor, in hot voorookomen, dot in non groto 
groop mogolijko rnnpondentpn slochts An (of molls 
goon) rnspondent onnmozig Han din .•eldond non onzo 
criteria. Hit hneft gernsultenrd in pan into npringer 
anntol rnspondentpn dnn in On voorgnondo hoofdstukkon 
ovrr Turkon on Horokkonnn. 

In tabel 3 is nlgomonn informotio Ongenomnn von do 27 
gnintorvinwdo Surinomnrs. Hinrvon zijn 17 mannon on 
10 vrougon. 

1..b20_11 Intel, veywvorno anew do ondv rrrrr gd. SnrIn rrrr n 



.t1tol"W 	towarkstellIngs- 

vurgunning 	 work 	 bulsvosting 	 verblijfsduur 

. 	 ----  	 --_—....--- 	  

m.v.v. 	 ja 	 11 	ja 	 23 	zelfstandig 	a 	0-1 	jr. 	1 

v.t.v. 	15 	noon 	 noon 	10 	onzolfstan- 	25 	1-3 	jr. 

	

13 	 4 

dig 	 ' 
	 — 	 — 

vest. 	13 	goon op- 	9 	 3-5 	jr. 	5 

vorg. 	 gaaf 

10 	status 	 >5 	jr. 	23 

goon 	 4 
titel 
	 ..----. 	 ---- 

genatu - 	1  
ralisoord 

w Voor eon vorklarIng van do gebruikto afkort1ngon ne blz.10. 

Tot slot mnrken wij op, dot do Surinaamsn respondenten 

in het algnmeen zenr kort von stof zijn gnu:cont. Vein 

vragen zijn nfgedoon zondnr men echt nntwoord to 

geven. Ondpnkn doorvrooen werdon sleehts din vragen 

bnontwoord die hun internsse haddon of hun probleem-

gebieden hotroffen. 

Work,  huinvnsting 	dis.eriminotio 

Mnerdere Surinnmers ondorvindon problemen hij hot 

vinden van work dot op hetzelfdn niveau ii it ols lint 

work clot zo in Suriname hoddon. 

"In Nederland don ik nchoonmookwerk. In Suriname ad-

ministratief work. Ik kan dit work echter Iii or nint 

krijgon. lk vind dot erg vervelend moor ik hob mij er-

hij nenrgelegd". 

Oak komt het vonr dot do opleiding die in Suriname go-

noten is, in HedorInnd lager worth gewanrdoerd. III or-

door is het wink onmognlijk hntzelfdn boroep als in 

Suriname tilt to onfenen. 

Eon machinebankwnrker dnorentegen in zeer positinf. 

IIij hoeft and work gevonden dot annsluit bij zijn er-

voringen in Surinamn. Hier vindt hij ook do promotie-

kansen dim hem in Surinome Innge tijd hebben 

ontbrokon. Bovendien zegt hi j: "Ik hob in die twee 

joor op mijn vokgebied vnel bijgolnerd on kon hi tin 

veal sun! ion vooruitkomen don in Suriname. Hier word 

in betoold floor prentatin. In Suriname hob ik ook al-

tijd goad work gepresteerd, moor dot word nooit 

beloond. Mijn bans stoat nchter mij en heeft mij ook 

bij de contacten met do vrecmdelingvndienst 

gnsteund". 

Het nint kunnon vindnn van work ken invloed hnhben op 

de houding tegonover Nederland in hot olgomnen. "Zo-

long ik gnen work hob, volt het mij in Under-land 

tegen. Hoar moot jo goon zonder gold?" Eon Surinnamse 

vrouw verme 1dt, dot zij bij het nnemen von hoar 

Surinnomne nationaliteit bij sollicitatiegosprekken 
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"titelww 	tewerkstellings- 
vergunning 	 work 	 huisvesting 	 verblijfsiluur 

m.v.v. 	1 	ja 	 10 	 ja 	16 	zelfstandig 	16 	0-1 	jr. 	 6 

v.t.v. 	21 	neen 	15 	neon 	11 	onzelfstan- 	11 	1-3 jr. 	18 
dig 

vest, 	o 	geen op- 	2 	 3-5 jr. 	 o 
verg. 	 gaaf 

10 	status 	0 	 >5 jr. 	 3 , 	  
geen 	0 
titel 	, 

genatu- 	5 

raliseerd 

	

leeftijd 	burgerlijke 	 woonplaats 	 Plan, 	duur 	 vaardighaid 

staat 	 (aantal 	in- 	 van verblijf 	 Nederlandse 

woners) 	 tali/ 

1 

	

<18 jr. 	0 	gehuwd 	 14 	< 	25.000 	0 	tijdelijk 	16 	goad 	 I 	26 

	

18-35 jr. 	21 	alleen 	 13 	25.000 	13 	blijVend 	10 	matig 	 o 
150.000 

	

35-45 jr. 	5 	 >150.000 	14 	niet dui- 	1 	slecht 	 1 

delijk 
. 	 . 	 ' 

>45 	jr. 	1 	 1 

label 3: Enkele gegavens over de ondervraagde Surinamers 

Voor can verklaring van de gebrukte afkortingen zie blz.i0. 
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vnnk to boron krijyt "drink u vnor ow homst movrouw, u 

boort nog not von min". 

Mint nitijd worth t mon op hot work geoccontnord. Ern 

mspondent zngt: "Mijn cannon's nomptnron mil 

nint. Zij zijn or flint non grwrmd dot mon Surinnmer 

boumkundig teknrinor in on ovnn pond work Invnrt nIs 

rij. Voor heb blijf ik Foch 'OWEi non zwartje. Zr? 

kunnen niot occrpttmcm dot ik non enlijk oploidinyn -
nivnou hob". 

MuinvnntingsprobInmen spnInn your en rormondnntnn in 

of-mint-Km° mate non rol. On redo° hicrvoor in dot zij 

in hnt btatin vonk gnholpon Norden door hi or ol Inng 

vnrblijvende fnmilin cm/of vrinntinn. intpr tmrdt non 

Foram pormononto oplossing gnzocht. Gpzion de bonorktn 

renctins hiorovnr von onze ronpondentnn vmor-

schijnlijk mot ;moons. lint in do moostr, govnlIon good 

nernkno van do McdprInncinn tont, ntsmndn dp hutp von 

good gninformenrdn fomilin on/of kennisnon zol onzns 

inrirms wnorschijnlijk hinr mndp nnn ten grondslog 

liggno. 

Anti-Troth,  in on necrmtntin door de Mnderlendsg 

neTnntOYing 
Do monsto Sorinomnrs volInn rich In Uncial- I:1nd go-

nnceptnerd. Olt uit rich in good contacton met boron 

on colloga's on hot work (uitrondoringen 
;Margot:1ton). 

"'Worland is non good land. Do boron rijn Pry 

vrinndelijk, we warden geholcum en wij krijgon ntoun 

von rondnrnn". 

Ern nndrr root : "iii in boron on Moderlondno vriPodon 

behondnIrn mij good. We storm Op golijko vont, ik 

vont mo vollndig gnoccentnerd". 

Eon nnntnl runpondnntnn mnrht or, tint rii goon con -

tncten root Rodin- tandems zonktm on linvnr in piper, 

kring vnrblijvpn. Donrdoor hotidnn zij lion contocton 

met HoderInndurn vnnk oppprvInkkig. 

"MednrInndsn mnnsen bphondnIon jo non de oppnrvInkto 

uitntokond, moor nip jo dinpnr granft, Hilton zo enknt 

moor not von jo wntnn; in hoot bijrondnr; met ander° 

woordnn: zo blijvnn nchtnrclochtin". 

Illustrntinf hiervoor in ook: "II, hob grmn problomnn 

mot rn, moor ik rock zo ook nint on. lit work in non ho-

tel met voorn1 ondern buitnnInndorn". 

On mnonto Surinomnrs rijn norm ;Intim-land gpkomon van-

Hoge hot ontbrnitnn vnn tordcomstnnrsgpctiovnn in 

SurinoMn. On vortmchting in, dot hun konson him- in 

HodnrInnd bottm rijn. "In Suriname hod ik Pint von nl-

Ins nroblemen. In Modoriond in olio, hntnr. De konsen 

voor do kindnren zijn grater". 

Do hOoggenennnon vnrwochtingon blijken niot nitijd 

mot de worknlijkhoid ovnrrrn to stnmmnn. Yank moot mnn 

Domineer; nemnn riot Ingnr gekwolifirmnrd work don mpn 



in Surinnmo gewnnd was. Eon respondent ziet het niet 
'zo somber in. "Ale jn hot geluk hebt con %taste boon to 
hnbben, krijg je deznlfde knnson in Nederland". Eon 

ander zegt minder knns to hebbnn op promotie, hij 
licht dit gevoelen echter flint %/order ton. 

4.3 Ervoringen von turinamers mIt vrecmdllinymdicnstcn 

WnchtprobInmen. 
lets minder don de hnlft von do rnspondenten onder-
vindt het wachton bij de vreemdolinenndienst n15 pro-
blematisch. In de kloinnre pinatsen henft germ enkelo 
Surinamer wachtproblemen gcmeld. In de grotnre 
pinatnnn is de situatie moailijker. Hinr meldt enn 
ruime menrderheid van do Surinamers wochttijden van 
langer den non half our tot vi if uran. Doze wocht-
tijden zijn nu rends stork bekort door het invoeren 

van afsprnakrennlingnni. 
Hoe vorvnlend do situntin kan zijn illustrnert het 
volgendn verhaal van eon Surinaamse vrnuw nit con 
grate. pleats. "loon ik near do vrecmdelingendienst 
ging, stood ik in do rij voor de portier. De portier 
bekenk mijn pnspoort on zag dot or nog goon under-

lnndse stempnls in stondnn on stuurde mij tnrug. Da 
volgendo dog wan ik wner cm vijf nor opgestann on in 
do rij goon stann. Om ncht uur krong ik van de portier 
to heron dat ik de volgende dog torug most komen. Ik 
protestenrdn on zei dot ik do von go dng al wegee -
stuurd was. Hot common loon van di portier Woo 'n into 
moo to molten, morgen terugkomen' on hij duwdn me weg. 
De volgende dog wnnr teruggnntuurd met het verhnal om 
do volgendo week moor terug to komen. Ik ben teen 
vrijdags teruggngann en niet in de rij goon 51:ann. Ik 
ben naar hi noon geglipt longs de portier, wearna ik 
een nummer kreng. Iedereen was echter kwaad op mij, 

omdat ik niet in do rij had gestann". 

Jaalnyoblempu 

Zoals .  verwacht hebbnn de Surinamers vrijwnl germ 
tnalproblemen. Er is moor eon respondent die anngeeft 
weleens monilijkhednn met de trial gnhnd to hebhen tij-
dens hot contact met de nmbtenanr. Doze man spreekt 
don oak 'Aileen Hindi. 
To verwachten is echter dot met do eventuoln komst van 
moor Hindonstanen nnar Noderland or moor tnalpro-
blemen year die grnep Surinamers zullen ontstnan. 

Ambkennor vroemOnlingpndienot 

'Zia unit blz..., °erste nlinen. 
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Het grootnto dont von tin Surinnmern in tnyrrolnn nvor 

tin behondoling door Op ninbtnonnr. Vinrvoor zijn 

gobruilit nln "vrinndelijk. 

bernidwillip. correct. snot, niet lontin, unto tn 

hIngen" nn drrgelijkn. 

In goring/1re ma to don bij Turknn on Mornkknonn in hi or 

non I/or- band to lngenn tunnen do onto wnnrin On omkto-

norir nm vrl noclol ilk vmrdt orvnron on hot vorkrijoon 

von do govrnoodn vonrzioning. "Do nmhtenonr Linn 

vriondelijk. liii legdn nit. dot n15 ik poen werk 

ik neon ntempnl krijo. Dot moet ik in enrnto inntmntin 

your clknor zion to hrijoen". Onk wordt numb tin holti -
vnardighnid win de nmbtonnor gennomd, ondniihn het 

frit dot de onvrnnedn voorziening nint tot ntrind knn 

wordnn gidirocht. 

In din gevnlInn wont-  de nevi- on/3th, voorzioningon vet--

mound kunrinn wnrchin, in do mobil/ono.-  wink zenr poni-

tint hnoordenld. 

"lint contoct vorliep ill pondo /I -Icor on hod lint korok-

tor vnn hot vorvullon von formnlitnitcn. Aln Jo ntirt 

lnnqti komt zijn or nenn monilijklinchon". 

Ynnk wordt nntint do vriendolijko flooding %inn tin ombto-

nnor vormold dot dozn monitn dont cm tnknt on nit! op 

to guven. "Do nmbtrintoir boll/Indult JP onnr 

yrinndnlijk. Unnrinor in binnnnkomt, loot hij nit lint 

or met de formolinren moot enbouren". "On rmititenoar 

behnndelt in zonr corrnct, hij vervult zijn tnnk. zo -

o', von horn verwncht ring wortinn". 

Ern Surinnamne vrouw lent vorbond tonnen nionn godron 

on do hooding von do nmhtennnr. "A15 in bij binnen-

komnt vrinndolijk grant, dnn storm zij in unk holonftl 

to woord. Wnnnoor jo into flint duidetijk in, in do 

ombtennnr ucht tool goring/in teknt on tilting to vor -

5chnffon. Moor witnnenr Jo nchronuwond on row in 

vnrzonk indinnt. 7n1 do ombtonnor in oak onhoun tinflon-

dzInn". Donr verdorn .  verhnnt gneft eon Ulu:II:ratio 

von tin wink wot gnmondelijknr nfonr in non klninorn 

plontn. "Ik nprnk do chef von de vrromdrlingendinnnt 

ern kenr op do enne nnn. Dij oaf nntwoord op mijn vrn-

eon no zoi '01s or probInmen 21 Jo, dnn vrongt o moor 

noon miji". 

Zij din zich onvrinodplijk bohrindeld vonlnn, "noon 

nllon in dr, grntn 5tnrInn. Enkelo ronpundonten wilznn 

op do korto dour von lint contoct on do benorkto mogp-

lijkheid tot gonprink. 

"De 	nornto 	vrnng 	in: 	work? 	Don, 	dnn di root 

weggentuord. Zn onvon grinn informotio" on "Do nnern4 

lint voornl op hot foil tint zij °linen yr-norm nnor 

work, Yonder nintn". 
Ern Surinnmnr din zich onbn5choft bnlinndold vonlk. 

vet- teat/ "loon ik bij do rimbtonnor hwnm, word mijn 

por.pnort ult mijn hnnd nntrokkon. Trenlijk viol or eon 



briofje van mijn ndvocnat nit mijn hand. 'Jul/in komen 

catijd mot popioren; doer ze Lint in Surinnme oak 01- 
tijd?' vrong do ombtonaar". Eon respondent beschrijft 

hot gedrog van do ambtonoor oak nls ruw en on-

vriendelijk. "Ze probernn jn in hot now,' tn drijven an 

geven geon informntie". Do Surinaymnn rnspondanton 

lichton lien negotiovo kwrilificoties in do regel 

slechts zeor summier toe, men volstant mat het kortwog 

noomon van do door lion orvoron indrukkon. 

De overall-indruk is, dot zij zich vnor hot morendeel 

rechtvnardig bohnndold vonlen door do ambtennor 

vreemdelingendienst. Vole respondonten orvornn het 

woigoron Von de door hen gevenagdo voorziening (no 

niet als eon persoonlijko, do amhtenoar non 

to roknnen dnnd. lint oordool over hnt nl don niet 

vriendelijk zijn van do nribtenonr wordt moostol flint 

direct in vorbnnd gebrncht met zijn uiteindelijke be-

slissingon. 

Het merondeel van do Surinnmors vindt don oak, dot or 

voldoende onndocht bostnod wordt non door hen onngn-

dragon problomon. 

On(torstouninn_on hu,Laynrlanipg 

Eon beperkt anntal respondentnn hnnft contact gehod 

met eon professionole hulpvorloncr. Eon nog kleinor 

nnntal noomt vrionden en/of familia tot help on stoun 

moo noar do vrcomdnlingnndionst. "1k vi l o t in ii zolf-

stnndig genoog" on "1k hob goon zin von hot kostje 

actor de muur gnstuurd to warden" zijn do onigo uitga-

breide reacties hi crop, nonst nntwoordnn als non of 

het simpolwng noomon von do porsoon of instant in die 

man goconsultnerd hoeft. 

11.115.tit9tit_vri-TmA0inflinfl,1± 

Hot is duidolijk dot do Surinomers in vnnl mindnrn ma-

te mod to hobbon met do vreemdelingendienst als in-

stituut. Eicn van do rodenen hinrvoor is 

woort,,chijnlijk, dot icon door do afwazigheid von tool-

problemen, veol gomokkolijker toogong heoft tot in-

formntio on ambtelijko stukken. 

Men vrtIngl do nmbtonnor of iemond andnrs vnol gomokkn-

lijkor om inlichtingnn. Dnzn rolntinf grote be -

kondhoid met het fonomoon vroomdolingendionst kan or 

de radon van zijn dot Surinamors in garingo ma to nit-

sProken doen over do vreomdelingondionst in hot nIga-

moon. 

Mo_t.ie Koopman van On Coppollp. 
Ongoveor de ho [ft van do Surinaamso respondenton 

geoft do voorkour non het gemeentchuis als pinata om 

hun "stompel" to ha Ion. Slochts non gering nantal pro-

fereort hinrvoor do politie. Po rost hnoft goon voor- 
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hour. 	Vont 	rnopondrinton: 	dig 	zich 	voor 	tint 

onmnontqhuis uit sprpkon, monnn in non nrotn pinots. 

Vol on hnorgumnntoonn bon voorkeur nint. Eon nontnI 

rospondrinten. joist ziji din npontinf nordnInn oynr 

de nmhtonnnr vronmdolinonntHgnst, vormitiden nts rodon 

vonr lion lienzn vnn lint gomnontrhuis: "On hot comnonte -

huis zijn do mnntIon yrinndnlijkor on hnbruni in lintnr" 

on "Bij dn politic, hon ik direct zrinumnchtio tundra jg 

ongnrinkt knn wordon. Dnt hob in hij het gpmnontnhnis 

nint". Eon resnondont ziet pon duidoliik vnrschil 

tunsen do oplgiding ono do OrnbtonnOon OP lint Oom000ko-

huin nn dig von tin nolitio. "Ik wil Upon:: nnnr lint 

Ocmonntnbuisi omdnt dnnr nmhtntinron zittnn pint n n n 

socinIorg instnIbing. On nmbtnnnron dnnr Imbhnn nen 

oplviding om mensnn to hnlpon. On politic, zit pr tint 

nen hopmilde opdrocht: ni. on op du mcinspn to lot too". 

Egn nu:II:indent din zich v66r dr, roll tin uitsprnokt, 

<melt nln rodon op: "Zn hnbhon dna:- ellp gpoevens hp-

schikbnnr. In nndorn pinntsen mont or woor nohnld 

wordon nnnr lint gnmnentehuis. flit vortrnrint nnkni. 

mnnr". Enn nnder, die ruins op eon socrntnrig is moggn-

stnurd, gnoft dit nts rndon ynor xi in  voorkeur vonr dr, 

Politie 

VooronstnIdo vntandelitignn 	 vrromdnlitinnod_inDst 
Er zijn goon concrotn vonrstnlInn tot vornntiorinngn 

gotionn. 

i.q Knrnounten 

blumtbfu 

In 	hot 	alonmenn roaggnrdnn dg Surinnnmsn 

respondontein summinr op tin door nos onstnIdo vrn-

non. Surinnmors zijn tot Your kart non tuivonr-

rnchto onto:in:rip gemnnst. On point! voormnnrdnn 

mnornon zij monston unbent-in, wnron on lin- 

trokkolijk 	onmnlikotijko wijzn 	to vorvutIon. 

Dierdnor hnddiln dn contncton mot dn 

vronnicinlinonudinnst wink het karnktor von hot 

vitrvullnn vnn formnlitniton. 

Vprdnr dinnt to mordrn ynrmoldi dnt de Surinam:Jr, 

in lint nloomnon pond Ho:dm-hinds spreitnn no dot him 

ondnrwijssystopm pro to voltuintschnp vprtoont not 

hot tindorlundsn. 

Voor vont Surinnnmso rnspondontgn sluit hot work 

nint non op loon oploidinonnivonu. Sommition voninn 

zich hij hot vindon von  mnrk nchtorgestnld tan or -

zichto onn UndorInntkirs. 



Verder zijn or woinig klnchten nvnr discriminntin 
Ook hi or is hot vinden von work in het a1- 

gemenn preblematinch. 

Ambtennren  

3. Viervijfdo von de Surinanmno renpondenten in to, 
vreden ovnr gedrng, houding en behnndeling door 

• de nmbtennar vreemdelingondienst. In de kleinere 
Plnatsen is geen enkele respondent hier ontevre-
den over. Wnigeringen om gevrongde voorzioningon 
tot stand to brengen, wordnn no uitleg in mindern 
mat goal en n13 non de ambtnnaar pornoonlijk non 
to rekenen dand. Ambtonaren van de 
vreemdelingendinnst gnven vnnk tekst en uitleg. 

Hiordoor is de tevredenheid, zelfn onder hen die 
eon voorziening in gewnigerd, grant. Wij hebben 
do indruk, dot or eon gesprnk ton ontntaan, wanrin 
de denInemers over en weer hun stnndpunten uitnnn 
kunnen ant ten. 
Eon minderheid van de rospondentnn voelt zich on-
vriendelijk of onbeschoft bejegend. 

Vre.nmdolinnenqiens± 

4. In de grote nteden ervnart bijna de hnlft von de 
respondenten het wachten ols non probleem. In dn 
kleinere pinatsen npnelt dit problenm bij goon 
enknlo respondent. 

5. Eon beperkt anntol Surinamern mnmoreert, (int zij 
onvoldoende informatie van de vreemdlingnndienst 
nntvangt. 

6. Ongeveer de holft van de Surinanmse renpondenten 
gee ft de voorkeur non hot gemeentehuis aln pinats 
om hun "stempeltje" to halen. Slechts non goring 
aantal prefernert hiervoor do nolitin. 
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5. SLDTBESCHDUAING 

5.1 !let onderzoek 
Ten bnhoeve yen tilt onderzonk zijn 36 Turken. 33 

Marokkanen en 27 Snrinamers geinterviewd. Do ge-
sprekken waren vrij open on bevatten vragon over do 
pnrsoon zelf, de mening over Nederland, do contacten 
met do vreemdelingendienst de waardering von hoer 
ambtenaren, do dienst zelf on do motie Kappeyne von do 

Coppel lo. Do gesprekken met Turken on Marokkonen 
wnrden gevoerd met behnlp von tolken; de interviews 

werden afgenomen in buurtcentra, koffio- on thee-

huizen, cafe's, pensions, woonhnizen, tijdens 
spreekuren van hulpverleningsinstollingen en op een 
huwelijksfeest. 

In het olgemeen waren de gevraagde Turken en 
Marokkanen zeer bereidwillig aan het onderzoek deel 
to nemen, van de Snrinamers toonden enkelen echter 
enige reserve. Het onderzonk is beperkt tot de rend-

sted, met eon spreiding noar gemeentegrootte. 
In doze slotbeschouwing zullen we trachten enige 
overennkomsten on verschillen die nit hot onderzoek 
n'aor voren komen to omlijnen. 	Tenslotte geven we 

enige oenbevolingen. 

5.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de drie groepen 

Dnrbianositi.n 
Turken, Marokkanon on Surinamers hobben voor eon ver-
blijf van 'anger den drie meander% in Nederland noast 
con geldig paspoort ook eon vi sum nodig veer het ver-
krijgen van toegang tot Nederland. Vow- do Snrinamers 
Is doze visumplicht, no het aflopen van de overnen-

komst inzake hat verblijf on do ventiging van 

wederzijdse onderdanen ingenteld op 25 november 1980. 
Vcir din datum gold genoemdo overeenkomst, die resul-
teerde in eon annmerkelijke betere rechtsponitie veer 
Surinamers don voor Turken en Merokkanne. 

Omdet Surinamers in hot Vreemdelingenrecht lenge tijd 
eon bevoorrechte grace zijn eeweest konden hun be- 
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Zoolion non do vrromdelinnendinnst tango tijd lint kn-

rektor ynn hot vervulinn von onion forinnlitniten 

linhouden. 

De Surinnomnn respondenton hohoordon in hot overgrotn 

dent tot din groan, din ondnr do ° nude" gnostic°, re -

galing vital. 

Op Turkon en Morokkonnn wordt hat vronmOnlingnnrocht 

onvnrkort tongernst. Eon gunstiga noturnlinntin-

rrpoling, zonln din voor Surinnmers bentnnt, ont-

brenht. 

Idris 
Do workgolegenlinidsnituntin in Redorlond in on tHt 

moment slecht to noompn. lbt vinden van work in vonr 

indereen eon problrnm, zo nok your Turken. Morokkonon 

on Surinnmers. Voor hen politer knn lint niet yinden von 

wnrk grotn gnvolgen hebbon tenor hurl vcrblijfs-

rechtnlijhe ponitin. 

Torkon nn Onrokhonon bobber, menstal Pen Ingprn np-

Iniding. Dit gognynn, gokormeld non non vnek slot:lap 

bchporning von do tindarlondne tool, drnogt or top hij 

dot men !Inn moonlit' in InnopeliwnIificenrdo hnnon 

tognnkomt. 

Uit het ondorzoek knot nnnr yoren, clot men wninig knno 

ziet am non botern, prpttiger workkring to yet-wet- von. 

Zij ziin juist your lnagnekwolificonrd work nnnonno-

mon. Op prmotin in weinio knnn. 
Surinomern bobber, nen hoger oploidingnnivenup sproken 

vvnInt good Detiorlonds on komon tilt non Innd wont-  do 

mnntschnppij-inrichting grote overennkomsten met do 

onzn vortoont. 

Mon troll lion don onk non in do tint botern bnnnn. Ern 

pi- oh/nem voor hen is yank wnl dot bun Surinnnmsn Op -

Isiding on ervnring boor tmrdE onwnardenrd don on ,,  

nourtgellijko opiniding on ervnring in HnderInnd. 

Ilierdour in men onnoodznnkt work non to 'unarm dot onn 

Ingern stntus hnePt don dot Not men in Suriname deed. 

Hun knnsnn op promo tin lijken getter gunntignr don din 

von Turkpn on Harokkonen. Het onderwijs in Moderlond 

sluit Your Surinnmnrs non op do scheling zooln die in 

Surinnmn gegovon Hardt. Allen in nnnmerking VOnnmss 

renuItonrt dit in no gunntignr tunhomstperspnctlof 

Your blijvande vnntiging von Surinnmors don vont-

Turhon on Mnrokkonen. 

• UDinYnAtinA 
Ook hnt vindnn von ponspodo huisvnnting, voornl in lint 

hotter von gpzinshorenining. in voor Turken on 

Hprohkonen Pen grotpr problonm. Year hen nneinn de 

toniochterntrind, do onhohnndhaid not do inrichting 

van do UndnrInndso nnmenleving on do monstn1 nint ol 

to hone slarioring non grotp rot. Do door hen gazochto 



(grote) huizon, tegnn eon relntiof logo hour zijn op 

de Mederinndsn woningmnrkt dun .  gezanid. 

Bijkomende problemen op dit gnbind voor alio groopen 

zijn discriminatin door huinoigennrnn, regnIs waarann 

door buitonlandors moeilijkor in to voldoan don door 

Mnderlanders (woningbouwvorgunningen, woonruimtever-

nnderingen) on de invulling van hot begrip passendo 

huisvesting in hot Vreemdelingnnrecht. 

De Turkse on Marokknnnse respondnnten waren zeer 

sprankzaam over dit onderwerp, het wan vaak moeilijk 

de respondentnn weer op hot onderwerp vreemdelingen-

dionsten to in ten doorprntnn. 

Surinnmers wijddnn minder uit over huisventingspro-

blemen. Velon voodoo in betrekkelijk torte tijd zelf-

5U-indigo woonruimte, na veelnl erst door familinieden 

to zijn opgevangen. 

De Marokkannse respondenten voeldnn zich in doze dui-

delijk achtergesteld ten opzichto van Mederinnders. 

Mit het onderzonk is ons goblnkon dot Marokkanen in 

hnt nigemenn achterstollingsonvoelens hnbbon. Miervan 

geven de Marokknanse respondenten op volen gobieden 

blijk. 

Intm11:11±19 
Do 	Marokknanso 	rospondentnn voelon 	zich door 

Nederlanders stork gedincrimineerd. Mon (lit doze ge-

voolens hij elk ondorwerp, dot ter sproke komt. II ii 

onze vrngen over hnisvesting werden doze gyvoelens 

met de meeste klem nnnr voren gebracht. Do Marokknnen 

hebben over hot algemeen non nogntiof beeld van tinder-

land en do Medorlanders. Dij do geinterviewde Turken 

is dit in veel minder mate het onval, discriminntin 

word inner n15 eon bijkomend probleem gezien. De 

felhnid, die de Marokkanon bij de bespreking van dit 

ondorworp ten toon sproiden ontbreekt venial bij de 

Turkso respondenten. 

Surinaamso respondenten voelon zich hot meest go-

accepteerd. Al in drie gronpnn signalpren eon ver-

slochterde vorhouding tussen Mederlanders on 

buitenlanders in hot nigemenn; con wijt cut vnelal non 

do slochtere econominche vooruitzichten en de toename 

von de werklooshoid. 

Vale Moder/cinders laten buitnnlandern marken dot ze 

hier niet langer wnlkom zijn. 

5.3 Dn ervaringen mnt do vrtnmdelingnndinnstnn 

Onaltproblemen 

Jo de grotn plantsen voodoo Ho dot lint wachten voordat 

men geholpen word voor nile nationaliteiten een pro-

bloom was. Door invonrinp von ofsprankregelingen is 

hi or dn lnntsto tijd snni verbntnring in gekomen, 



TnnifIrnkkomori 
lmnpdordo von On Turkey , 	 tnolproblomen. Door tin 

Ilnroklinnon werden drzn problomen In mindore onto 

gennrmd don 000r dp Torkno rospondenton. net  kleiner 

ranntal respondOnten not tonlproblemon in to vnrhinron 

nit hot felt. dot On Mnrokknonno ronnondenton armid-

dela Innger don do Turknn ronpondentnn in honor loon 

verblijvrin en dot zij dnnrdnor monrschijnlijk nvor 

non grotoro tnnivnordiohnid in hot Under-I:Inds bo-

schihken. Hot nprookt vanzelf dot do Surinnmorn 

proktisch goon tnolprobInmon ondervindon. Hij hohben 

dn indruk dot churn problemen cum grotn invIond hnbhen 

op hot contnct tusson vrnemdoling on nmbtononr 

vroomrinlingondinnst. 

thobtenoor vroPmdr011igoodignnt 
Drielimnrt von do Turkpn, ruin do hit,) ft von do 

Morokkonen on viervijfdn von do Surinomorn in tevro-

don ovpr godrog, hooding on hohnodolion door do nmbte -

nonr vroemdelingendienst. In de kleinoro pInntnen 

(mindor don 150.000 Inmonorn) zijn Turken on 

Mnrokknnen nonmorknlijk positinvor) de Surinonmse 

rnspondonten zijn door onveirdnold ponitief. 

Hormel de Morekkonnno rospondonten verhoudingsgomijn 

longer in Nedorlond verbli3ven on hot mintni houdors 

von eon vontigingsverounning ondnr hen grotpr in 

(wnordoor men nterkere vprblilenreChten bent)  riinnt -
toort tilt niet in eon grotorn tovrednhnid don bij de 

Torkon. Onze onderzookonidivnns 'tenor') do verondnr-

ntelIing dot men noormotn men Weir longer in dr, 

vergunning niet moor nIn non uunnt Ziot ,  moor n15 Pen 
(verkrngen) rpcht, wnnrdoor moo do nmbtnnonr 

intronenr• ennt hnoordolon Pfl nnentinvo bynlinningrn 

mint golnten ovor rich Noon loot komon. De wider 

Mnrokhanon nlimmeon lovendo nchtorstntlingsnOvonlinin 

boinvlorthin hat contort met do ombtonnnr 

vropmdplingondionnt wnornrhijnlijk ook. 

De Surinnmern zi3n dn mount testi- mien grnen in hot 

ondnrzonk. Gewozon mootJun-den op do tot vonr kort he-

voorrechtp stilton von doze primp in lint groomdeling-

onrocht. in nomnnhang mot do rnlotint gmnntion 

vitennenpositio din no in lIndorlond hebbon. 

Turknq rnspondontnn ondervindno rnoolmntig problomen 

not betrokking tot hot terugsturon door do nmhtnnnnr 

vreemdelingendiennt. Dij do Morokkonnse ronnondentrn 

ovorhoornen verboten ovnr on zijn do lintogon 

doornpekt mot renctIon over willoknur door dn ombtp-

floor vreemdelingondiennt bij hot tooponnon von hot 

Vreomdolingonrecht. 

Turken on Morokkonno met ponitinvo ervnrinonn 7I3n 

voornl zij, dip wink hehhon. Bij do Surinnmers in tilt 

vorbond mIndor duidolijk. Dolt zij din goon work hnhhen 

tin nls gevolg donrvnn hot door him nevronedo niot kun- 



non verkrijgen, bnoordnlen hun contact met de nmbte-
nnor vaak positiof. Wij hebben de indruk. dot: de 

Surinnmors door het good spreken van de tanl en do 

uitl.ng von do ambLenonr (din hij Turken no Marokkanen 

als gevolg van de tnalbnrriere wnllicht venial nch-

terwogn blijft) hegrijpen wanrom het gevraagde niet 

ken worden verleond. Hierdoor wordt non ovontuelo 

wnigering minder yank als eon, de ambtennar nor-

soonlijk non to rekenen. doad anngemorkt. Oozes 

inziens lnidt tilt tot non grotern tevredenheid over 

gedrag, houding en behandeling door di, nmbtenanr. 

IDstitun±_vroomdoiingendinna± 

Uit de door vein respondenten gestelde vrngen tijdens 

do intnrviews on do gegeven nntwoorden op onzn vragen 

is eon groot gnbrek non kennis over do moot elemnn-

taire voorschriften uit het Vrenmdelingenrecht to 

dentilleren. Men weet venial nint moor don dot men 

near de vreemdelingondienst moot year het ha Len van de 

bonodigde stnmpels. die belongrijk zijn voor enn vnr-

blijf tiler to londe. • 

Meerdere respondenten zien do vreemdelingendionst n15 

hulp- on informatie-instituut. Volgens volon chint 

do vreemdelingnndienst hinrin tnkort. Mon krijgt 

goon informntie of vrangt or, op lint moment dot hier-

voor gelegenheid your zou moeten zijn, nint near. Mon 

Icon dit niet door taolproblemen of men durft het niet 

uit angst els lostig to worden gezien. Tolkon not-

broken venial. Slochts in uitersto noodzaak worden 

zij door de vreemdelingnndinnst ingnschakeld. Sommign 

Marohkanen klagon'bovendien over de partijdigheid von 

de tolken van de vreemdelingnndienst. Surinomors vrn-

gen moor; wij hebben de indruk dot do ambtennor aan 

hen in iota menrdnre mato den non Turken on Marokkanen 

uitleg gneft. Do vreemdolitignndinnst wordt door 

Turken en Marokkanen genccopteerd voor zolnng het ad-

ministratieve taken hotreft. Dij do exncutieve taken 

ligt dit mooilijker. Turkse respondentnn klagnn re-

gelmntig over do onbeschoftn wijzn woorop 

huiscontroles wordnn uitgevoerd. Do Marokkonnse 

respondenten laggen in doze do nndruk op strantcon7 

troles. 

Votin Kappqmp von dp qoppnllo 

Dii do Turban respondenten gee ft twee-vijfde goon 

voorkeur op vonr con eventueln octal ding van de admi-

nistratieve en executinvo token van de 

vreemdelingondienst. Vole rnnpfTdenten coven op doze 

vrang goon antwoord of beargumenteren bun nntwoord 

niet. 

De Onrokkanen spreknn zich in meerderhoid uit veer do 

scud ding. Ook hi or word doze keuze weinig beargumen-

teerd. 

6.7 
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Von zomol Turkon nis Worokkroinn hoddon mij vnok do in-

druk, dot mon goon rood id st not Elmo vrong. Do vrring 

mos voor bon monrschijnlijk to nhstroct. SorInomors 

boontmonrddon drzo vrone botor. Do ho! It sprookt rrn 

vnorkour oit vonr non schniding. Slochts pokolo 

respondenton hobbon ern vonrknor voor do politin. Do 

rost hnoft goon voorkoor. 
Olt tilt ondorzoek blIjkt dot lint nvermoonnd nogntiovo 

boeld In do motile flint ovorrenknmt not do 

morkolijkheId. Wormy(' or ongotwijfold on° nontol pro-

blemon goconstotoord ziin, moot onk opeomorkt mordon 

dot vont vruemdolingon zich correct behondold von en. 

Opvollond Is do bovinding dot ontevrodonhoid vnnk 

somonloolgt not hot niot voldoon non do voorwnordon 

voor hot govrongdn. 14 dik vorbond moot oppomorkt 

Norden dot dorgrlijko problomon zich oak bIi ondorn 

diensten don vroomdellogondiensten ;toning! vnerdoon. 

5.4 Annbeve1ingc4 

Op trend van do rosultnton van 009 onderzook ;noon wij 

onion onnbovol I noon . 

1. Er zou vuel moor onndocht monten Norden bestood 

non hot vorstrokkon von informatin (brochuros, 

etc.) nor,- hot Vreomdolingonrecht on hot fonctin-

neren von do vmomdolIngondionst. Vonrts ?Elution 

' a! lo poschroven informntin en oitganndo stokkon 

In non voor tin vrormdnling bogrijpollike tool go-

,told moeton wordrn. 

Om do vroomdolingon direct tomcat)! In to lighten, 

zoo hij do onrsto ((nor bij tin vroomdolingondienst 

schriftelijk op do hoogto mooten worth!n gostold 

von do vuor hem reinvent* pogovons mot botrokkino 

tot zljn vorblijfsrochtolIjke positlo. 
Wij station ons hierbIj non formoller veer dot ',a-

mok in hot Dodorionds am s In do doshetreffonde 

tonl ollo voormnordon vonr toogong on vorblijf 

vermoldt. Memo Ittin de ombtonnor nnnkruison 

wolko gogovons on beschnidon hij van do dosho-

troffondo porsoon tindig boon- Volgons ons 
vorsnolt den( procedure do nfhondelIng on schent 

norm twon knntnn doidolijkhold. Moons lost tilt 

el eon dot(' von do tool- (on °Moo) problemen op. 

Dij mein:Iron of introkkon von eon vorgonnIng 

zoudon.. IndIon mmHg. botroomborn tuition mooton 

wordon Ingescholteld. !Bordner zoo de vroomdo1ing 

oltIjd in do gologenhoid mordon gostold, zijn ei-

grn stnndpont nader too to lichton. 
Dovenstoondo suggosties zoodon zondor von! pro-

blemon. en fionneleln offers kunnen mordon goreo-

Ilsoord. 



2. Vole klachton over willeknur in de boslissingen 

van do ambtenaor zoudon kunnen worden'ondervangnn 
door do vreemdeling bij zijn eersto contact, door 
middel van bovengenonmd annkruisformulier, in to 

lichten over pllq door hem te vervullen voor-
•aarden. 

3. Het verdinnt annbeveling, de klachten over 
street- on huiscontroles non eon twirler onderzoek 

to ondorwerpen. 
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Vregonlijst bohorendo bij hot ondarzoek neer do 
meningen van vreemdelingen over 
vroemdelingendienoten. 

februnri 1981. 
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Voordot we hot over de vreemdelIngendlonst gattn 
hobben. union mil groog lets over uzolf meter,. 

Klink u lets aversolf vorteljen/ 

- hog long bent u al In Hnderlandl 

-ult walk lend komt 

- mattrom bent u near Hoderland gnkomen? 

- bent u bier alloen of not familleleden? 

-bent u getroumdl 

- hoof% u toostomming em hlor to verb113von? 
mat veer stempol heoft ul 

-moor maont 

- honft u mark? 

2. 	flog vindt u hot tiler In Hodaratjunt/  

-Hotpoint 

-vomit u zleh gpecoptnerd door do Nederlanders In um 

olgen omen/Ina? 

Nu zoutlen we gratto lets wIllen rioter, over um or-
vorIngen not do vroomdellngendlonst. Dot Is de 
Instant'e wear u under ondere hoen moat voor um 

stempol. 

3a. MaanOPT___InfliILft—inniatn  hour bli__Shrl 
VreemdelIngendlonst van tow huldlgomoonplaats go-

meest? 
(Talk, els longer don 3 jeer gelodon gesprek "ele-

gant afronden"). 

3b. WL.kr_y_op_r_satst_yal 	7p_theit 

- hoeft u goltr000n mot u Hilda hobbon? 

-10. Ono dot gemokkellik of moron or problemon? 
moest u nog ttonsAerugkomenT 
mourns? 

-noe. maarom nletT 
'post u nog eons toruphomonl 
mot poet u no door,? 

ia- liStRAVallant  u wochtnn voordnt tuonholpon word/ 



-vond u dat vervelond? 

-bestaat or bij dezo vreemdelingendienst eon afspraak-

regaling? 

4b. Hoe vend u de manler van doon van de embtenaar?  

-staat hij/zij u vriendelijk te woord? 

-begreep u alkaar? 

-deed do ambtenear zijn best u to verstaan? 

-dead de ambtennar zijn best de dingen ult to leggan? 

-zijn de schriftelijke beslissingen in eon voor u be-

grijpelijke teal opgesteld? 

-deed de ambtenaar moeite am datgene wet u vroeg voor 

elkaor to krijgen? 

Hon? 

-als er problemen waren tussen u en de ambtenaar, zijn 

doze den later opgelost? 

Hoe? 

-indien u klachten heeft, hoe zou het near uw mening 

enders kunnen? 

-voelt u zich rechtvaardig of onrechtvaardig behandeld 

tijdens uw bezoeken? 

liaarom? 

5. 	Bent u daervoor al pens bit deZalida  
vreemdelingendienst geweest? 

-hoe ging hat toon? (Tolk: doorvragen 4a on 4b). 

6. 	In sommine_nleatsen monk  n_ltgor_DA_Alemppjs  poor 

do pojitip, in anlorokisnt u daarvonr_hij-hnt  on-

MIRTIAS.11ftii  tnrecht. Not hnnft u hat tinfsj  Kunt 
gook zengen wnorom?  

-indien nroblemon, hoe vilaslarnAp  conInctrin blj 
re gemennte- of rijksinstanties, zoals by. G.A.B., 

G.A.K.. Huisvesting enz. 

7. 	Hon vindninutr_i_enclo_f_h_nnnjAarn_bsIt  hint  _In 
lindnrjand?  tint V ndc,n zj 	Inon bahondn1  nn 
ALIRE-4.2 vreamOALLftnandimall  
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