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Ten geleide 

Vreemdelingenbeleid en 
-onderzoek 

door dr. C. J. C. F. Fijnaut* 

Het feit dat deze aflevering van Justitiele 
Verkenningen geheel in het teken staat van 
vreemdelingenzalcen duidt erop dat het empi- 
risch onderzoek op dit terrein enigszins 
tot ontwikkeling is gekomen. Opvallend is dat 
de wetenschappelijke activiteit rond vreemde-
lingenzaken zich vooral lijkt af te spelen vanuit 

' een beleidsgerichte optiek. Van de zes studies 
die in het recente verleden zijn verricht, 
kwamen er drie uit de koker van het WODC 

993 	(Brand-Koolen en Zoete, 1982; Cairo en 
Schmink, 1982; Aalberts, 1985). Aan een 
vierde onderzoek wordt op dit centrum nog 
gewerkt. Daarnaast is er een onderzoek over de 
relatie tussen allochtonen en de politie (Aalberts 
en Kamminga, 1983), dat werd geinitieerd door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en er 
zijn nog twee informatieve ambtelijke rapporten 
over het vreemdelingenbeleid. 
Ten opzichte van de jaren zeventig is er dus 
duidelijk sprake van enige vooruitgang. Het 
beleidsmatige karakter van deze studies stemt 
echter tot nadenken. Recent heeft bij voorbeeld 
C. A. Groenendijk (1985) zich kritisch over 
deze situatie uitgelaten. Ter introductie van 
dit themanummer over vreemdelingen lijkt 
het ons zinvol om kort in te gaan op de hier 
geschetste stand van zaken, om vervolgens 
aan te geven op welke punten nader onderzoek 
gewenst zou zijn. In het verlengde daarvan 
zullen we de bijdragen aan dit themanummer 
kort introduceren. 

* De auteur is Hoogleraar Strafrecht en Criminologie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was 
voorheen tot (1 juni 1986) raadadviseur politie- en 
vreemdelingenzaken WODC. 



Beleid en onderzoek 
De discussie over de verstrengeling van beleid 
en onderzoek is niet van vandaag of gisteren. 
Het probleem komt vooral naar voren wanneer 
de overheid onderzoek initieert in het kader 
van door haar te ontwikkelen beleid. Ms dit 
dan ook nog plaatsvindt op een terrein waarop 
de belangentegenstellingen groot worden 
geacht — zoals in het geval van vreemdelingen-
zaken — worden deze studies al gauw met enige 
argwaan bekeken. Zonder deze discussie uit-
voerig uit de doeken te doen, wil ik er twee 
algemene opmerkingen over maken: 

In de eerste plaats is het mijns inziens niet 
juist om de kwaliteit en de relevantie van 
onderzoek te beoordelen aan de hand van de 
plaats waar het wordt verricht. Net  zo mm als 
universitair onderzoek jets zegt over het 
academisch gehalte — zo men wil de onaf-
hankelijkheid — ervan, impliceert onderzoek 

994 	vanuit de overheid dat het per definitie niet 
kritisch zou kunnen zijn ten aanzien van die 
overheid. Het onderzoek rond de beruchte 
'1445 gulden-maatregel', uitgevoerd door het 
WODC, heeft dat bij voorbeeld bewezen. In 
het onderzoek werd aangetoond dat de maat-
regel aanvechtbaar was wat betreft uitgangs-
punten, doelen en neveneffecten. Ook het felt 
dat vreemdelingen in dit onderzoek nauwelijks 
zelf `aan het woord kwamen' — een ander 
veel gehoord bezwaar tegen de overheidsonder-
zoeken — heeft aan het praktische resultaat 
van de studie niets afgedaan. Het onderzoek 
werd ondernomen naar aanleiding van de 
heftige (buiten-)parlementaire kritiek op het 
door justitie gevoerde beleid; op grond van de 
resultaten werd het beleid omgebogen. 
In de tweede plaats is het de vraag of het de 
overheid kan worden aangewreven dat ze 
onderzoek laat uitvoeren ten behoeve van 
haar beleid. Is het niet veeleer zo dat de 
universiteiten op dit onderzoeksterrein over 
het algemeen te weinig initiatief tonen. En 
voorzover dat wel het geval is, resulteerde dit 
bij mijn weten (nog) niet in meer of minder 
uitgebreide projecten, laat staan onderzoeks-
programma's. Kritiek uit universitaire kring 
op het beleidsgebonden karakter van overheids-
onderzoek zou in elk geval aan kracht winnen 



als ze gepaard zou gaan met vragen over de 
eigen bijdrage op dit terrein. 

Onderzoeksbeleid 
Afgezien van de vraag op welke plaats welk 
soort onderzoek kan worden uitgevoerd, is het 
zinvol kort in te gaan op de lacunes in de nog 
maar zo jonge `onderzoekstraditie' inzake 
vreemdelingen. Zo ontbreekt het in Neder-
land vooralsnog aan historisch-sociologisch 
onderzoek rond het vreemdelingenbeleid. 
Onderzoek waarin niet enkel de inhoud 
van dit beleid wordt bestudeerd, maar waarbij 
deze wordt gerelateerd aan sociaal-economische 
en politieke ontwikkelingen. Dergelijk onder-
zoek werd in Belgie gedaan door de Leuv,ense 
socioloog A. Martens (1973). 
In aansluiting hierop mag worden gepleit voor 
onderzoek naar de institutionalisering van het 
vreemdelingenbeleid binnen West-Europa, de 
EEG en de Benelux. Het Nederlandse beleid 

995 	blijkt in zekere zin noodgedwongen steeds 
meer te worden afgestemd op dat van de ons 
omringende landen. Onderdeel van een derge-
lijk onderzoeksproject zou kunnen zijn een 
vergelijkende studie tussen de verschillende 
beleidslijnen van Nederland en die van overige 
landen. Meer speciaal kan hierbij worden 
gedacht aan het asielbeleid. 
Verder is er de ingewiklcelde problematiek van 
de vreemdelingenwetgeving. Hoe functioneren 
de betrokken instellingen, diensten en auto-
riteiten — ambassades, de directies vreemde-
lingenzaken en politie, de reguliere politie — 
ten opzichte van elkaar? In welke mate wordt 
de handhaving bepaald door instanties die 
formeel `niets' te maken hebben met 
vreemdelingenzaken, zoals het Ministerie van 
Sociale Zaken en de gemeenteraden? Wat is de 
rol van politieke partijen, actiegroepen, 
advocaten(collectieven) en dergelijke in de 
ontwikkeling en de uitvoering van het vreemde-
lingenbeleid? In hoeverre is een meer centrale 
organisatie van de handhaving van de wetgeving 
gewenst? 
Ten slotte lijkt het me van belang onderzoek te 
doen naar de ervaringen van vreemdelingen 
met (overheids)instanties, de perceptie van 
hun rechtspositie en sociale situatie, hun 
contacten met personen in het land van her- 



komst. In dit verband zou zeker aandacht be-
steed moeten worden aan de leefwereld van 
illegale vreemdelingen in Nederland. 
Genoemde onderzoeksprogramma's zullen niet 
op korte termijn zijn te realiseren. Welke in-
stellingen de financiering ervan voor hun 
rekening kunnen nemen, 'seen vraag die hier 
niet moet warden beantwoord. Duidelijk is wel 
dat op veel punten initiatieven kunnen worden 
ontplooid, zowel door de overheid als door de 
universiteiten. 

De bijdragen aan dit nummer 
Deze schets van de stand van zaken brengt ons 
inmiddels bij de samenstelling van dit nummer 
van Justitiele Verkenningen. Het zal niet 
verbazen dat tegen deze achtergrond is getracht 
onderzoek en beleid in dit nummer samen te 
brengen, vanuit het idee dat onderzoekers en 
beleidsmakers, vanuit hun eigen verantwoorde-
lijkheid, een boodschap aan elkaar hebben. . 

996 	Verder is er voor gekozen om het vreemde- 
lingenbeleid in het algemeen aan de orde te 
stellen en vervolgens in te gaan op enkele 
actuele kwesties. 
Het eerste gebeurt in het ,  artikel van R. de 
Quant, die een overzicht geeft van de ontwikke-
ling van het beleid over de laatste jaren. Hij 
verwacht dat het beleid in toenemende mate via 
internationale fora gestalte zal krijgen. 
Vervolgens gaat C. A. Groenendijk in op de 
complexiteit van het geldende vreemdelingen-
recht. Daarbij komt onder andere de invloed 
naar voren die uitgaat van een aantal zeer uit-
eenlopende ambtelijke instanties en maat-
schappelijke organisaties. 
A. van Groenendael analyseert daarna de 
regularisatie (legalisering) van illegale werk-
nemers in 1975.•Daarbij gaat hij de effecten 
van de regularisatie na en behandelt hij de 
problemen in het beleid rond illegalen. 
M. Aalberts gaat vervolgens in op de brandende 
kwestie van het vreemdelingentoezicht en haar 

• nog lopende onderzoek in dit verband. Als een 
logisch' vervolg hierop gaat W. Jansen in op 
de plaats van de vreemdelingenbewaring in het 
beleid. - Dit vormt immers het belangrijkste 

• middel bij een eventuele uitzetting van mensen 
die illegaal in ons land verblijven. Hij plaatst 
enige kanttekeningen bij de toepassing van dit 



middel en de legitimiteit ervan in het .licht van 
internationale juridische maatstaven. 
Na deze inleiding zal het duidelijk zijn dat met 
dit nummer niet gepretendeerd wordt de hele 
problematiek van het vreemdelingenbeleid te 
bestrijken. Wel is getracht een beeld te geven 
van de actuele situatie rond vreemdelingen-
beleid en -onderzoek. Wellicht draagt dat er 
toe bij dat in brede kring meer belangstelling 
voor deze problematiek zal ontstaan. 
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Vorming van het 
vreemdelingenbeleid, een 
terugblik 

maatschappij ontvangt alle vreemdelingen, 
die de weldaden der vrijheid wensen te genieten 
in haar midden, verlenende dezelven alle zeker-
heid en bescherming.' (Staatsregeling 1795, 
art. 50). 
Vol( een gastvrij land als Nederland heeft een 
vreemdelingenrecht dot grenzen stelt.' 
(Justitiebegroting 1976). 

door drs. R. de Quant* 

1 . Inleiding 
Ontwilckelingen in het vreemdelingenbeleid zijn 
veelal een afgeleide van andere ontwikkelingen. 

998 	Sociaal-economische alsmede politieke 
factoren hebben er door de eeuwen heen toe 
geleid dat mensen uit Nederland vertrokken of 
naar Nederland kwamen. Het vertrek uit 
Nederland wordt door de overheid begeleid 
door een emigratiebeleid. De komst naar 
Nederland wordt begeleid door een beleid 
inzake de toelating van vreemdelingen tot 
Nederland. Dit maakt deel uit van het vreemde-
lingenbeleid. 
Zonder een directe beleidsrelevante relatie te 
willen suggereren is het interessant te weten 
dat op dit moment buiten Nederland meer 
Nederlanders wonen (ruim 600.000) dan er 
vreemdelingen in Nederland wonen (ruim 
550.000) (CBS, 1986). 

In deze bijdrage zal aandacht worden geschon-
ken aan de vorming van het vreemdelingen-
beleid onder invloed van de arbeidsmigratie. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de nauwe 
relatie met het minderhedenbeleid. Tot besluit 
worden belangrijke ontwikkelingen, die thans 
het vreemdelingenbeleid beinvloeden, aan-
geduid. 

* De auteur is beleidsmedewerker van de directie 
Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie. 



2. Invloed van de immigratie-ontwikkeling op 
het vreemdelingenbeleid 
Vooropgesteld moet worden dat de samen-
stelling van de categorie vreemdelingen in onze 
samenleving allerminst stabiel is. Emigratie en 
irnmigratie vinden op vrij grote schaal plaats 
en slechts de verschillen bepalen tezamen met 
factoren als geboorte, sterfte en naturalisatie — 
de omvang van de niet-Nederlandse bevolking. 
Gegevens ontleend aan de Maandstatistiek 
Bevolking van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek illustreren dit. 
In de vooroorlogse jaren bestond de categorie 
vreemdelingen in Nederland overwegend uit 
onderdanen uit Duitsland en Belgi. Met name 
in de twintiger en dertiger jaren — de tijd van 
de Duitse dienstbodes — waren hier ruim 
100.000 Duitsers gevestigd. Dit aantal benadert 
de omvang van de groep nu in Nederland 
gevestigde Marokkanen. 
Na de oorlog verminderde het aantal Duitsers 

999 	tot minder dan 28.000 om daarna weer gestaag 
toe te nemen tot rond 40.000 nu. Het verloop 
van de Duitse migratie, aanvankelijk immigratie 
door economische omstandigheden en later 
sterke remigratie ten gevolge van door de oorlog 
gewijzigde politieke en sociale omstandigheden, 
illustreert de invloed die deze omstandigheden 
op migratie kunnen hebben. 

In de na-oorlogse immigratie zijn drie aspecten 
van overwegende invloed op de samenstelling 
van de niet-Nederlandse bevolking. Ten eerste 
het dekolonisatieproces dat — naast de 
komst naar Nederland van Nederlandse onder-
danen — heeft geleid tot immigratie van 
onderdanen van de voormalige Rijksdelen. Ten 
tweede het toenemende aantal personen dat 
in Nederland bescherming zoekt om te ont-
komen aan als bedreigend ervaren politieke of 
economische levensomstandigheden. Ten derde 
het grote aantal buitenlandse werknemers dat 
in Nederland werk is komen verrichten, al dan 
niet vergezeld van gezinsleden. Het is met name 
deze arbeidsimmigratie die in de jaren zestig 
het aantal vreemdelingen in Nederland ruim 
doet verdubbelen: van 117.600 in 1960 tot 
254.800 in 1971. 
Voor de vorming van het vreemdelingenbeleid 
is de arbeidsimmigratie de bepalende factor 



geweest, reden waarom daarop de nadruk ligt 
in deze bijdrage. 

• 
2.1. Immigratie-ontwikkeling in de jaren zestig 
De immigratie van buitenlandse werknemers 
en hun gezinnen begon in een periode waarin 
er noch voor de werknemers, noch voor hun 
gezinsleden beleid was geformuleerd om de 
toelating tot Nederland van deze vreemdelingen 
en hun rechtspositie hier te_ lande nader te 
regelen. Wel gold destijds reeds de notie van 
een toetsing aan het veronderstelde algemeen 
belang van de wens van vreemdelingen om toe- 

- 	gelaten te worden. 
hind 1955 werd door het toenmalige kabinet 
beslist dat de voorgenomen tewerkstelling van 
Italiaanse werknemers van tijdelijke aard zou • 
zijn en dat hun terugkeer na den of twee jaar 
werd beoogd. Na het verstrijken van die twee-
jaren stuitte deze terugkeer op bezwaren van 
werkgevers. Deze zagen zich gesteund door het 

1000 	Ministerie van Sociale Zaken. Door het kabinet 
werd daarom besloten dat wel verlengingen van 
werkvergunningen mogelijk zouden zijn, maar 
dat — in het licht van de heersende woning-
nood — voorshands geen sprake van gezins-
hereniging zou kunnen zijn. 
Begin 1960 werd toestemming gegeven voor 
werving. Ditmaal van ongehuwde Italianen. Op 
grond van de grote vraag naar arbeidskrachten 	. 
werd dit snel gevolgd door bewilliging in de 
werving van gehuwde ltalianen en Spanjaarden. 
Hen diende te worden medegedeeld dat gezins-
hereniging niet mogelijk was. Ontwikkelingen 
in de Europese Economische Gemeenschap 
noopten er toe, nog voor het jaar 1960 
was verstreken, gezinshereniging mogelijk te 
maken voor onderdanen van EEG-lid Staten, 
in casu Italianen. Daarbij gold een wacht-
termijn van twee jaar. 

Het beginsel van gezinshereniging voor niet- 
EEG-onderdanen met eveneens een wacht-
termijn van eerst drie, doch reeds na enkele 
maanden twee jaar, werd in 1961 aanvaard. 
Aanleiding was de goedkeuring door de 
ministerraad van het wervingsakkoord met 
Spanje. In 1962 bleken echtgenotes van 
Spaanse werknemers met werkvergunning doch 
zonder verblijfsvergunning arbeid te verrichten 



bij een firma in Utrecht. De politie van Utrecht 
moest tot verblijfsbeeindiging overgaan, het-
geen tot grote verontwaardiging leidde. Deze 
verontwaardiging, alsmede een watersnood 
nabij Barcelona die de terugkeer van de Spaanse 
vrouwen in de weg stond, leidde tot een snelle 
beleidsaanpassing die gezinshereniging van 
echtgenotes van alle werknemers uit niet-EEG-
landen, evenals hun tewerkstelling mogelijk 
maakte. De emancipatie stond nog in haar 
kinderschoenen en de toestemming om te 
werken kon voor vrouwen (aanvankelijk) 
beperkt . worden tot de huishoudelijke of sociale 
sfeer. De volgende jaren kenmerkten zich door 
incidenten zoals bij voorbeeld de aanvankelijk 
illegale tewerkstelling van Spaanse vrouwen in 
de tabalcsverwerkende industrie te Amsterdam 
en de aanpassing van de eisen ten aanzien van 
de huisvesting van de vreemdelingen.. 

De snelle groei van de arbeidsimmigratie leidde 
1001 	ertoe dat in de regeringsverklaring van het 

Kabinet Cals (27 april 1965) werd gewezen op 
'de problemen op het gebied van de werving, 
opvang en begeleiding van buitenlandse arbeids-
krachten'. De gedachte aan quotering van de 
toelating van vreemde werknemers doemde op 
en leidde medio 1966 tot een beslissing. Toen 
stelde de ministerraad in grote lijnen een beleid 
vast inzake de toelating en tewerkstelling van 
buitenlandse arbeiders, gebaseerd op een 
quotum van 5.000 arbeiders per half jaar. 
Vastgesteld moet worden dat deze quotering 
van de toelating van werknemers door de zich 
wijzigende economische omstandigheden geen 
effect heeft gehad. 

In 1966 trdd een conjuncturele terugval op. 
Bedrijfssluitingen deden zich voor en er ont-
stond werkloosheid onder de buitenlandse 
werknemers. Dit bleek deels van korte duur: 
een snelle opleving van de economie leidde 
weer tot omvangrijke spontane immigratie. 
Om die spontane immigratie tegen te gaan werd 
in mei 1968 een visumverplichting (de 
machtiging tot voorlopig verblijf, m.v.v.) 
voor verblijf van langer dan drie maanden in 
Nederland voor onderdanen van een aantal 
landen ingesteld. Daarnaast werd een generaal 
pardon afgekondigd voor reeds illegaal in 



Nederland verblijvende werknemers*. Deze 
maatregelen waren bedoeld om een nieuwe 
start te kunnen maken op basis van een betere 

• regeling voor de toelating en het verblijf van 
buitenlandse werknemers en hun gezinsleden. 
De bedoeling van een visumverplichting is 
uiteraard dat degenen die niet over een visum 
beschikken, de toegang tot het land ivordt 
geweigerd. Dat de praktijk echter harder dan de 
leer is, bleek reeds korte tijd na instelling van 
de genoemde visumverplichting. Op Schiphol 
werd namelijk aan vijf Turkse echtgenotes in 
eerste instantie de toegang tot Nederland ont-
zegd wegens het ontbreken van een m.v.v. 
Na interventie van de Minister van Justitie 
werden de vrouwen zonder het visurn alsnog 
tot Nederland toegelaten. 
De voorwaarden voor toegang van gezinsleden 
werden reeds per circulaire van 7 oktober 1968 
op grond van dit precedent aangepast. 
In 1969 kwam een aantal regelingen tot stand, 

1002 	waarmee werd beoogd de invloed van de over- 
held op de toelating van vreemdelingen voor 
het verrichten van arbeid en hun gezins-
hereniging te vergroten. Het betreft hier de Wet 
arbeidsvergunning vreemdelingen, een uit-
gebreidere toepassing van de machtiging tot 
voorlopig verblijf en een harmonisatie van dit 
visum in Beneluxverband. 

De jaren zestig overziende dringt zich de 
conclusie op dat de beleidsvorming in die tijd 
vooral het geval was van de feitelijke om-
standigheden die zich aandienden. Pas aan het 
eind van die periode ontwikkelde de overheid 
de middelen om de arbeidsimmigratie daad- - 
werkelijk te beinvloeden. Illustratief daarbij 
was dat eerst sinds mei 1968 een periodiek 
overleg plaatsvond tussen de betrokken 
sectoren van de Departementen van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en Justitie. Toen 
echter werd de aanwezigheid van vreemde 
arbeidskrachten reeds als probleem geken- 
merkt en begon de periode waarin een 
restrictief beleid voor de toelating van vreemde-
lingen werd geformuleerd. Dit diende tevens 
tegemoet te komen aan de wens de rechts-
positie van legaal aanwezige vreemdelingen te 

* Zie: Van Groenendael, in dit nummer. 



verduidelijken en te versterken. Deze ont-
wikkeling had niet direct gevolgen voor de 
immigratie van arbeidskrachten. De immigratie 
van Turkse en Marokkaanse arbeidskrachten 
zette zich ook in het begin van de jaren 
zeventig voort en heeft voor de Nederlandse 
samenleving, door grotere culturele verschillen, 
ingrijpender gevolgen gehad dan de komst naar 
Nederland van Zuideuropeanen. Dit werd 
onderkend door de overheid in de Nota buiten-
landse werknemers (1970), waarin een brede 
orientatie op een aantal aspecten van de 
immigratie van de voorafgaande jaren en een 
aanzet tot een `minderhedenbeleid' werd 
gegeven. 
Voor het beleid ten aanzien van de toelating 
van arbeidskrachten betekende de nota geen 
doorbraak. Immigratie van werknemers 
bleef als serieus alternatief genoemd, naast 
de stelling dat Nederland geen immigratieland 
is. De nota gaf blijk van een afwerende houding 

1003 	ten aanzien van gezinshereniging, welke nog als 
tijdelijk werd gezien. Toch is deze nota de 
aanzet geweest tot een andere benadering 
van de arbeidsmigratie in de jaren zeventig. 

2.2. Immigratie-ontwikkeling en beleidsvorming 
in de jaren zeventig 
De behandeling van de Nota buitenlandse 
werknemers in de Tweede Kamer heeft 
verscheidene jaren geduurd. De dicussie over 
de nota werd gekenmerkt door een brede 
maatschappelijke interesse voor het verschijn-
sel van de arbeidsmigratie en de sociaal-
economische gevolgen daarvan. Aspecten als 
huisvesting, volksgezondheidszorg en onderwijs 
werden uitgebreid behandeld en de inter-
nationale arbeidsmigratie werd geplaatst in het 
licht van de welvaartsverdeling in de wereld. 

Wat betreft de toelating van arbeidskrachten 
tot Nederland is het belangrijkste effect van 
deze discussies geweest dat die toelating voor 
economische doeleinden voortaan zou worden 
afgewogen tegen andere belangen als bij voor-
beeld de opvangmogelijkheden. Dit ging samen 
met een afnemende behoefte aan ongeschoolde 
arbeidskrachten. Sterker dan voorheen werd het 
nationale arbeidsmarktbeleid ontwikkeld om 
bij, voorbeeld door scholingsmaatregelen, aan 



de vraag naar geschoolde arbeid tegemoet te 
komen. 

, Vanaf het begin van de jaren zeventig verander-
de het karakter van de immigraiie dan ook. 
De arbeidsimmigratie nam in betekenis af en 
de immigratie van gezinsleden nam in sterke 
mate toe. De omvang en duur van deze 
immigratievorm bleken overigens moeilijk te 
voorspellen. 

Bij de beschrijving van de arbeidsimmigratie 
in deze bijdrage is tot dusver de Vreemdelingen-
wet buiten beschouwing gelaten. De totstand-
koming van de Vreemdelingenwet heeft name-
lijk op het materiele vreemdelingenrecht geen 
grote invloed gehad. Dit hangt samen met het 
karakter van die wet, waarmede niet is beoogd 
het te voeren vreemdelingenbeleid inhoude- 
lijk te bepalen. Voor goed begrip van de 
betekenis van de Vreemdelingenwet voor het 
beleid is het nodig de totstandkoming van de 

1004 	Vreemdelingenwet kort te beschriiven. 

Op Prinsjesdag 1962 maakte de Regering 
bekend dat de indiening van een ontwerp van 
een nieuwe Vreemdelingenwet in het nieuwe 
parlementaire jaar kon worden verwacht. Deze 
Vreemdelingenwet trad op 1 januari 1967 in 
werking en maakte een eind aan een vanuit 
juridisch oogpunt hoogst ondoorzichtige 
periode. Met de Vreemdelingenwet beoogde de 
wetgever vooral een duidelijk kader te schep- . 
pen, waarbinnen het vreemdelingenbeleid vorm 
moest krijgen, op basis van vergunningen en in 
de wet voorziene rechtsbescherming van 
vreemdelingen tegen beslissingen van de over-
held. De beleidsregels werden neergelegd in de 
Vreemdelingencirculaire, waarvan de juridische 
vorm die van een ministeriele beschikking is. 
Ten tijde van de parlementaire behandeling van 
de Vreemdelingenwet was het vreemdelingen-
beleid op een aantal terreinen door de praktijk 
gevormd. De uitgangspunten voor de verlening 
Nan een verblijfsvergunning werden door de 
Minister van Justitie desgevraagd geformuleerd 
in eeri mondeling overleg met de Vaste Com-
missie voor J ust it ie uit de Tweede Kamer op 
6 mei 1964. De minister deelde mede dat 
algemene richtlijn voor het heden en voor de 
toekomst was, de toetsing van het verzoek om 
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verblijf aan het algemeen belang. Dit met 
afweging van alle aspecten, die aan het verzoek 
zijn verbonden. Met name werd het humanitaire 
aspect nadrukkelijk in de overweging betrok-
ken. Tevens deelde hij mede dat er uitgewerkte 
richtlijnen bestonden voor verblijfsverlening 
met betrekking tot bepaalde groepen als spijt-
optanten, pleegkinderen, ex-Nederlanders, 
gezinsleden van aangeworven buitenlandse 
werkkrachten en anderen. 
De nieuwe Vreemdelingenwet bood tevens een 
kader voor de verwerking in het nationale recht 
van de omvangrijke internationale verplich-
tingen die Nederland na de oorlog was aan-
gegaan op het terrein van het personenverkeer. 
Naast een aantal verdragen in het kader van de 
Raad van Europa dienen hierbij met name het 
Vluchtelingenverdrag, het Verdrag inzake de 
Europese Economische Gemeenschap en het 
Verdrag tot instelling van de Benelux 
Economische Unie genoemd te worden. 

Bij de totstandkoming van de Vreemdelingen-
wet was wel gebleken dat over de belangrijkste 
gronden waarop aan vreemdelingen verblijf in 
Nederland kon worden toegestaan wel over- 
eenstemming bestond. Het verzoek om verblijf 
van een vreemdeling werd getoetst aan inter-
nationale verplichtingen en het algemeen 
belang. De vreemdeling zou verblijf worden 
toegestaan indien dat uit deze internationale 
verplichtingen voortvloeide, of indien daarmede 
het algemeen belang werd gediend. Met name 
onder het laatste criterium viel de toelating 
van buitenlandse werknemers. Bij de beoorde-
ling van het verzoek werden tevens de aspecten 
van humanitaire aard in de beschouwing 
betrokken. De genoemde overeenstemming 
voorkwam niet dat de overheid veelvuldig 
geconfronteerd werd met de vraag in hoeverre 
de toepassing van deze criteria aan het verzoek 
om verblijf van de individuele vreemdeling, de 
toets der kritiek kon doorstaan. Daarnaast 
bleek dat de uitvoerders van de Vreemdelingen-
wet in toenemende mate geconfronteerd 
werden met vreemdelingen die er helemaal 
van af hadden gezien een vergunning tot 
verblijf aan te vragen en met vreemdelingen 
wier wens tot (voortgezet) verblijf niet kon 
worden gehonoreerd en die soms moesten 



worden uitgezet. De nog steeds toenemende 
immigratie en de verdere ontwikkeling van de 
relaties tussen autochtone en allochtone 
ingezetenen leidden tOt grotere of kleinere 
sub-categorieen van vreemdelingen die in 
Nederland verblijf wensten, veelal op humani-
taire gronden. In toenemende mate werden 
humanitaire gronden die als `klemmend' 
werden gezien een zelfstandige grond voor toe-
lating tot Nederland. Gevolg daarvan was dat 
de toelatingsgrond Ilemmende redenen van 
humanitaire aard' steeds meer werd verfijnd. 
Deze verfijningen werden vervolgens in het 
algemene toelatingsbeleid gedefinieerd en 
verkregen daardoof een generale werking. 
De grens die het vreemdelingenbeleid trok ten 
aanzien van de toelating van vreemdelingen is 
hierdoor grilliger gaan verlopen en daardoor 
kwetsbaarder geworden. Meer vreemdelingen 
voldeden bijna aan de verfijnde criteria voor 
toelating en steeds vaker werd om zeer 

1006 	gedetailleerde redenen verblijf geweigerd. Met 
een beroep op het gelijkheidsbeginsel en door 
het gebruik van de beschikbare rechtsmiddelen 
werd veelvuldig met succes de gewenste 
verblysvergunning alsnog verkregen. 
Uit begrotingen van het Ministerie van Justitie 
in de jaren zeventig klonk zorg door over de 	• 
verwerkingscapaciteit van het aantal verzoeken 
en van de ingestelde rechtsmiddelen ten aan-
zien van afgewezen verzoeken om verblijf. 
Voor het inzicht in de toename van het gebruik 
van rechtsmiddelen in de jaren zeventig zijn de 
volgende cijfers illustratief. Volledigheidshalve 
zijn de cijfers aangevuld tot en met 1985. 
Hoewel deze cijfers zeker een indicatie geven 
van de problemen waarmee de administratie 
werd geconfronteerd, dient de betekenis er-
van voor het toelatingsbeleid wel te worden 
gerelativeerd. Volgens de begroting voor 1973 
werd in 1971 slechts aan ruim 7% van de 
vreemdelingen die am een vergunning tot 
verblijf vroegen, deze vergunning geweigerd. 
Onderzoek op de directie Vreemdelingenzaken 
van het Ministerie van Justitie heeft recent 
aangetoond dat nu meer dan 90% van de 
verzoeken om verblijf in eerste aanleg wordt 
ingewilligd. In de loop van de procedures 
stijgt het aantal verblijfsaanvaardingen uit-
eindelijk to195.20. 



Verzoeken om her-
ziening* van een af-
wijzende beslissing 
in eerste aanleg 
per jaar 

• 1967-1971: ±50 
1971: ruim 200 
1972: ruim 400 
1973: 647 
1974: 761 
1975: 1406 
1976: 2030 
1977: 1387 
1978: 1875 
1979: 2513 
1980: 4413 
1981: 4990 
1982: 4551 
1983: 3034 
1984: 3561 
1985: 3743 

Verzoeken om nadere Kort geding 
voorziening door de 	procedures 
Kroon en — vanaf 1 
juli 1976 — beroepen 
op de Raad van State 

	

1967-1971: 	56 

	

1971: 	22 
1972: 100 
1973: 115 
1974: 164 
1975: 171 
1976: 1044 
1977: 676 
1978: 625 
1979: 1006 
1980: 1582 
1981: 2466 
1982: 2077 
1983: 2344 
1984: 1508 
1985: 1562 

* W.o. begrepen de `voornemensprocedure' m.b.t. 
EG-onderdanen. 

	

1975: 	7 

	

1976: 	30 

	

1977: 	76 
1978: 219 
1979: 535 
1980: 1040 
1981: 1158 
1982: 1205 
1983: 984 
1984: 1013 
1985: 1042 

In toenemende mate werden vreemdelingen in 
de jaren zeventig in hun contacten bijgestaan 
door hulpverleners, hetgeen kwantitatief en 
kwalitatief hogere eisen stelde aan de admini-
stratieve verwerking van verzoeken om verblijf. 
De toelating van werknemers via de wervings-
kanalen werd nagenoeg bedindigd, maar de druk 
van de velen die in Nederland op eigen gelegen-
heid — legaal of illegaal — een economisch 
onderdak zochten, bleef. De kosten van het 
toezicht op en de verwijdering van vreemde-
lingen stegen in de jaren zeventig gestaag. Het 
waren deze omstandigheden die in 1975 leidden 
tot de belangrijke regularisatiemaatregel, waar-
aan elders in dit nummer aandacht wordt 
besteed. In dat jaar nam het aantal vreemde-
lingen mede door de regularisatie in Nederland 
toe van 316.000 tot 345.000. De Minister van 
Justitie uitte in de begroting 1977 daarom 
expliciet zijn zorg over de opvangmogelijk-
heden voor vreemdelingen. Hij schatte dat de 
bevolkingstoename ten gevolge van de 
regularisatie en de daarop volgende gezins-
hereniging tussen de 40 en 50 duizend personen 
zou bedragen. 
Het werkaanbod dat uitvoerig van de Vreemde-
lingenwet met zich bracht, steeg in de jaren 



zeventig sneller dan de steeds weer aangepaste 
verwerkingscapaciteit. De Vreemdelingenwet 
wordt op lokaal niveau door de korpsen van 
Gemeentepolitie, voor zover onder leiding van 
een (Hoofd-)commissaris en in overige gemeen-
ten door de burgemeester uitgevoerd en op 
nationaal niveau door het Departement van 
Justitie. Op beide niveaus ontstonden vertra-
gingen in de uitvoering, hetgeen de acceptatie 
van het gevoerde beleid negatief beinvloedde. 
Het overleg tussen de Staatssecretaris van 
Justitie en de Tweede Kamer werd veelvuldig 
gevoerd op grond van incidenten die zich bij 
de uitvoering van het beleid voordeden. 

• De toename van de uitvoeringsproblemen, de 
gevolgen van de regularisatie en een stijging 
van het aantal personen dat asiel in Nederland 
zocht, zijn aanleiding geweest tot de Notitie 
inzake het Nederlandse vreemdelingenbeleid 
van 28 juni 1979. 

1008 	De verdienste van de Nota Buitenlandse . 
werknemers in 1970 is geweest dat deze leidde 
tot een diepgaande discussie over het gevoerde 
vreeindelingenbeleid en de maatschappelijke 
gevolgen daarvan. De Notitie Vreemdelingen- 
beleid had veeleer het karakter van een 
beschouwing van de discussieresultaten. Dieper 

• dan voorheen was gebeurd werd ingegaan op 
• de grondslagen van het vreemdelingenbeleid. 

Zowel aan de toelating tot Nederland als aan 
de voorwaarden voor voortzetting van het, 
verblijf, werd aandacht besteed. 
Ten aanzien van een aantal belangrijke 
categorieen werd het voorgestane beleid op 
duidelijke wijze gepresenteerd. Terecht werd 

• daarbij ruim aandacht besteed aan asiel-
zoekers. Het aantal vreemdelingen dat asiel 
in Nederland zocht, nam in de jaren zeventig 

• sterk toe. Vluchtelingen uit Chili, na de machts-
wisseling in 1973 in gevangenschap geraalct, 
en Chileense vluchtelingen uit Argentinie 
werden toegelaten zonder dat zich problemen 
voordeden ten aanzien van hun status. De 
komst naar Nederland van Vietnamese boot-
vluchtelingen en Syrisch-orthodoxe christenen 

• uit Turkije werd met meet gemengde gevoelens 
beoordeeld. Met name de laatste categorie 
gaf aanleiding tot disputen over de vraag of hun 
motieven om Turkije te verlaten hen tot vluch- 



telingen bestempelden in de zin van het Vluch-
telingenverdrag. 

• De Notitie Vreemdelingenbeleid vergrootte 
de bekendheid — ook ten behoeve van rechts-
hulpverleners — met de meer algemene over-
wegingen die aan dat beleid ten grondslag 
liggen. Tevens werd meer inzicht verkregen in 
de wijze waarop op een aantal belangrijke 
punten het beleid vorm werd gegeven. 
Belangrijk voor de ontwikkeling van beleid 
was dat door de notitie het initiatief voor 
beleidsontwikkeling werd verlegd. Het is niet 
langer uitsluitend een reactie op gesignaleerde 
knelpunten waarvoor een humanitair getinte 
oplossing wordt gevonden. De notitie toonde 
aan dat pogingen werden gedaan om meer 
algemene normen aan het beleid ten grondslag 
te laten liggen en uitte de wens om toekomstige 
ontwikkelingen bij te sturen. Een aanzet werd 
gegeven tot een tweede-generatiebeleid, dat 

1009 	in 1983 vorm zou krijgen in de Notitie Gezins- 
. hereniging en verblijfsrechtelijke positie van 

kinderen van migranten. 
De Notitie Vreemdelingenbeleid bevestigde 
tevens dat zowel de toelating van vreemdelingen 
als hun rechtspositie gedurende het verblijf hier 
te lande werd geregeld op grond van over-
wegingen van algemeen belang. Voor de rechts-
positie betekent dit, overeenkomstig de opzet 
van de Vreemdelingenwet, een door tijds-
verloop sterker wordend verblijfsrecht voor de 
vreemdeling. 

Het restrictieve karaktei van het toelatings-
beleid werd in de notitie gerechtvaardigd door 
de hoge bevollcingsdichtheid van Nederland. 
Impliciet kan men hierin overigens lezen dat 
demografische overwegingen het restrictieve 
karakter van het beleid kunnen beinvloeden. 
De grotere maatschappelijke betekenis van het 
vreemdelingenbeleid, door de toename van het 
aantal vreemdelingen en de grotere openheid 
ten aanzien van het beleid dat werd gevoerd, 
leidde ertoe .dat Justitie ook naar buiten toe 
een actievere rol ging spelen. Ambtenaren van 
de directie Vreemdelingenzaken namen deel 
aan discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten 
over het vreemdelingenbeleid. Aan beide zijden 
van de lessenaar kon men bij post-academische 



cursussen ambtenaren van justitie aantreffen. 
Intern werd gepoogd om aan het uitvoerings-
niveau op lokaal en departementaal niveau de 
instrumenten te leveren die noodzakelijk zijn 
om het ingewilckelder geworden werk goed te 
kunnen vervullen. Zowel de begeleiding als het 
onderricht van uitvoerende ambtenaren werd 
geintensiveerd. De Vreemdelingencirculaire 
1982 werd geredigeerd. Deze trad in februari 
1983 in werking en verving de onoverzichte-
lijke tot clan toe gehanteerde Vreemdelingen-
circulaire. De Vreemdelingencirculaire 1982 
heeft de toegankelijkheid tot de beleidsregels 
van het vreemdelingenbeleid aanzienlijk 
vergroot. 

2.3. lmmigratie-ontwikkeling en beleidsvorming 
in de eerste helft van de jaren tachtig. 
De periode waarin de Notitie Vreemdelingen-
beleid verschijnt, betekent voor het materide 
vreemdelingenbeleid een periode van con- 

1010 	solidatie. De omvang van het aantal vreemde- 
lingen leidt echter wet tot beheersvraagstukken 
die aandacht vragen. De consolidatie van 
materieel beleid, neergelegd in de Vreemdet 
lingencirculaire 1982 betekent niet dat het 
beleid onwrikbaar vast ligt, noch dat verdere 
ontwilckeling niet geboden is. Wel is wijziging 
van de Vreemdelingencirculaire verhoudings-
gewijs minder vaak nodig, hetgeen tegemoet 
komt aan een belangrijk punt van kritiek uit 
de jaren zeventig. 
Ten aanzien van de immigratie-oniwikkeling 
doen zich vanaf 1980 nieuwe ontwikkelingen 
voor. Zo wordt de toename van de immigratie 
van niet-Nederlanders tot staan gebracht. 
Het is echter nu niet mogelijk aan te geven of 
dat ook een voortdurende dating zal betekenen. 
Het lijkt reed dit te verwachten, immers aan-
genomen wordt dat gezinshereniging een snel 
aflopend proces zal zijn. Wijzigingen van de 
immigratiecijfers van het CBS behoeven 
overigens niet een evenredig effect te hebben 
op de aantallen verblijfsaanvaardingen op 
grond van de Vreemdelingenwet. Zo telt 
het CBS in de immigratiecijfers niet-Neder-
landers mee, van wie het verzoek om verblijf 
op grond van de Vreemdelingenwet uiteinde-
lijk geweigerd kan worden. Deze vreemdelingen 
zullen dan bij de emigratiecijfers nadien weder- 



om worden geteld en in de statistieken van 
verblijfsaanvaarding van de Directie Vreem-
delingenzaken niet voorkomen. In de huidige 
situatie is dit vooral van belang voor de beoor-
deling van immigratie-effecten van de toe-
nemende vraag naar asiel in Nederland. Die toe-
name heeft een grote snelheid gehad, waardoor 
op veel asielverzoeken uit de laatste jaren nog 
niet in definitieve vorm is beslist. 
De ontwikkeling van het aantal individuele 
asielverzoeken, waarbij kinderen beneden de 
15 jaar niet worden meegeteld, is als volgt: 

	

1975 	386 

	

1976 	470 

	

1977 	575 

	

1978 	775 

	

1979 	993 

	

1980 	1330 

	

1981 	754 

	

1982 	1214 
1011 	1983 	2015 

1984 2603 

	

1985 	5644 

	

-) 1986 	(schatting) 4500 

Deze cijfers staan los van de aantallen uit-
genodigde vluchtelingen over die jaren: 

1975 	248 
1976 	641 
1977 	564 
1978 	570 
1979 	2218 
1980 	2086 
1981 	1130 
1982 	610 
1983 	409 
1984 	479 
1985 	438 

De relatief hoge aantallen uitgenodigde 
vluchtelingen in de jaren 1979-1981 zijn toe 
te schrijven aan de hulp die is geboden aan de 
Vietnamese bootvluchtelingen. 
Uitgenodigde vluchtelingen verkrijgen na hun 
komst in Nederland direct recht op verblijf. 
Anders ligt dit ten aanzien van de individuele 
verzoekers om asiel. Het aantal beroeps-
procedures op grond van de Vreemdelingenwet 



van individuele asielzoekers neemt een steeds 
groter deel in het totale aantal van die proce-
dures. Ter zake moge worden verwezen naar 
de cijfers die jaarlijks in de begroting van het 
Ministerie van Justitie worden bekend 
gemaakt. 

• 3. De plaats van het vreemdelingenbeleid in 
relatie tot het overheidsbeleid ten aanzien van 

• vreemdelingen 
De plaats van het vreemdelingenbeleid in het 
overheidsbeleid ten aanzien van vreemdelingen 
kan goed worden gethustreerd door de samen-
hang ervan met het minderhedenbeleid. 
Het vreemdelingenbeleid richt zich op leder 
die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en 
niet op grond van een wettelijke bepaling als 
Nederlander wordt behandeld'*. 
In de Minderhedennota (1983) wordt volstaan 
met het beschrijven van doelgroepen van het 
minderhedenbeleid. 

1012 	Verscheidene doelgroepen van het minder- 
hedenbeleid worden niet direct door de 
Vreemdelingenwet geraakt, zoals de woon-
wageribewoners en Molukkers. Hetzelfde geldt 
voor belangrijke aantallen Nederlanders van 
Surinaamse en Antilliaanse herkomst, zigeuners 
en voormalige vreemdelingen, die de Neder-
landse nationaliteit hebben verworven. Ander-
zijds valt minstens een cluLle, van het aantal 
vr reen buiten de doelgroep van het 
minderhedenbeleid, waarbij te denken valt aan 

• onderdanen van Noordamerikaanse landen, 
Europeanen uit de niet-mediterrane landen en 
vele andere nationaliteiten die op grond van 
pragmatische overwegingen niet in het 
minderhedenbeleid als doelgroep zijn aan-
gewezen. 
Dat neemt niet weg dat de overlapping 
kwalitatief belangrijker is dan de verschillen 
en dat het vreemdelingenbeleid en het 
minderhedenbeleid elkaar sterk beinvloeden. 
De Minderhedennota (pag. 11) voegt aan de 
eerder genoemde rechtsgrond voor een 
restrictief toelatingsbeleid — de Nederlandse 
bevolkingsdichtheid — een nieuwe rechtsgrond 
toe en wel 'de beperkte middelen die de 

* Wijziging art. 1 Vw i.v.m. nieuwe Rijkswet op het 
Nederlandersehap, Wet van 2 juli 1986, Stb. 373. 



regering ten dienste staan om de hier verblijven-
de leden van minderheidsgroepen kansen te 
bieden die hen in de gelegenheid stellen zich te 
ontplooien en — waar nodig — bestaande 
achterstandsituaties weg te werken'. 
Om met de uitvoering van het minderheden-
beleid geen ontwikkelingen in gang te zetten 
die zich niet verhouden met het vreemdelingen-
beleid, is de doelgroep van het minderheden-
beleid voorzover het vreemdelingen betreft 
beperkt tot hen die legaal — d.w.z. in het 
bezit van een verblijfstitel o.g.v. de Vreemde-
lingenwet — in Nederland verblijven. Zie ter 
zake ook de bijdrage in dit nummer van Van 
Groenendael. 

De noodzaak van coordinatie van het vreemde-
lingenbeleid met andere beleidssectoren is niet 
nieuw. De verlening van tewerkstellings-
vergunningen op grond van de Wet arbeid 
buitenlandse werknemers (1978) is procedureel 
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	gekoppeld aan de verlening van de vergunning 
tot verblijf. 
Onderscheid naar nationaliteit komt sinds jaar 
en dag in wet- en regelgeving voor. Minder 
vanzelfsprekend is het om, bij de keuze om 
vreemdelingen in een regeling te betrekken, 
rekening te houden met de verblijfsrechtelijke 
status. 
Het kan aanleiding geven tot conflicten wan-
neer vreemdelingen door de ene overheids-
instelling bepaalde rechten worden toegekend, 
terwijl een andere overheidsinstelling hen het 
verblijf onmogelijk maakt. Een anekdotisch 
voorbeeld: om praktische redenen is het 
mogelijk voor een vreemdeling — vooruitlopend 
op het verkrijgen van het Nederlanderschap — 

• vrijwillig de militaire dienstplicht te vol- .  
brengen. Het Dienstplichtbesluit zegt daarbij 
niets over de verblijfsrechtelijke status van de 
vreemdelingen. Door deze opzet in de regel-
geving zijn twee gevallen bekend van een 
vreemdeling zonder verblijfstitel, die in Neder-
land de dienstplicht had vervuld. Doordat 
vervolgens de eigen nationaliteit verloren ging 
wegens de ondergane vreemde krijgsdienst 
werden betrokkenen staatloos. In beide 
gevallen werd hen toegestaan het verblijf — 
legaal ! — in Nederland voort te zetten. Een 
ander voorbeeld: voor het verkrijgen van een 



gemeentegarantie voor een hypotheek is niet 
vereist dat de hypotheekgever Nederlander is. 
En wanneer deze vreemdeling is, hoeft hij of zij 
geen recht op verblijf te hebben. Hierdoor kan 
zich de situatie voordoen dat een vreemdeling 
gemeentegarantie verkrijgt van B en W, om 
vervolgens door de burgemeester, als hoofd van 
de plaatselijke politie in de zin van de Vreemde-
lingenwet, uit Nederland te worden verwijderd. 
B en W hebben daar dan in verband met de 
financiele consequenties voor de gemeente 
bezwaar tegen en sturen de burgemeester naar 
de Staatssecretaris van Justitie met een beroep 
op klemmende redenen van humanitaire aard, 
gelegen bij de vreemdeling. Uiteraard zijn in 
zo'n geval de `Idemmende redenen van finan-
ciele aard' van B en W het achterliggende pro-
bleem. 
Deze — in omvang onbetekenende voor-
beelden zijn niet onvermakelijk. Ingrijpender 
zijn de situaties waarin een heel gezin in 

1014 	problemen komt, indien een overheidsinstelling 
een illegale vreemdeling als ambtenaar aanstelt, 
men hem een woonvergunning en huursubsidie 
verleent en zijn leerplichtige kinderen onderwijs 
genieten. Juist in zaken waarin de bescherming 
van de arbeidsmarkt een rol speelt, een zwaar- 
wegend algemeen belang, kan worden gecon-
stateerd dat de humanitaire aspecten verbonden 
aan het belang van een vreemdeling om in 
Nederland arbeid te mogen verrichten, niet van 
voldoende gewicht zijn om dat algemeen belang 
ter zijde te stellen. In die gevallen levert de 
uitvoering van de Vreemdelingenwet — 
verwijdering van de vreemdelingen uit Neder-
land, bij voorbeeld omdat de arbeidsplaats 
ook door een werkloze uit Nederland kan 
worden vervuld — voor niemand vreugde op. 
Incongruentie van overheidsoptreden ten aan-
zien van illegale vreemdelingen stuit haast 
altijd op onbegrip bij de vreemdelingen en 
hulpverleners en leidt veelal tot hoogst onaan-
gename situaties bij de uitvoering van de 
Vreemdelingenwet, zowel voor de vreemdeling 
als voor de ambtenaren die met die taak zijn 
belast. Bedoelde situaties geven vervolgens 
veelvuldi&aanleiding tot politieke interventies, 
die beogen de vreemdeling alsnog recht op 
verblijf in Nederland te laten verlenen. 
Met als aanleiding de uit menselijk oogpunt 
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veelal onacceptabele situatie waarin illegale 
werknemers zich in het Westland bevonden, 
is door de Interdepartementale Coordinatie- 
commissie Minderhedenbeleid over deze 
materie een advies uitgebracht aan de Minister-
raad. Deze stelt zich op het standpunt dat 
vreemdelingen, die op illegale wijze in Neder-
land verblijven geen rechten kunnen doen 
gelden op maatschappelijke voorzieningen, 
tenzij internationale verplichtingen, (grond-)- 
wettelijke verplichtingen, (klemmende) 
humanitaire overwegingen of redenen ontleend 
aan het belang van de volksgezondheid hiertoe 
nopen.* 
Op zich is dit uitgangspunt niet bijzonder. 
Maatschappelijke voorzieningen zijn immers 
gericht op doelgroepen. Personen die niet 
rechtmatig in Nederland verblijven, behoren 
gewoonlijk niet tot die doelgroepen. Dat een 
maatschappelijke voorziening terecht moet 
komen bij personen die tot de doelgroep van 
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	die voorziening behoren, is een beginsel van 
behoorlijk bestuur. Belangrijk aan het stand- 
punt van de ministerraad is, dat wordt 
bevestigd dat het tegenovergestelde voorkomt 
en dat zulks dient te worden voorkomen. 
Gaan we terug naar de motieven voor een 
restrictief toelatingsbeleid, de grote bevolkings-
dichtheid en de beperkte middelen, dan is de 
cirkel rond. De eigen verantwoordelijkheid van 
beheerders van maatschappelijke voorzieningen 
enerzijds en de verantwoordelijkheid opgedra-
gen aan de uitvoerder van de Vreemdelingen-
wet anderzijds zijn door de ministerraad weer 
op dezelfde noemer gebracht, hetgeen kan 
bijdragen aan het voorkomen van conflicterend 
optreden van overheidsinstellingen. In dit 
verband is van belang dat, indien de nood-
zakelijke coordinatie wel is aangebracht, zich 
nauwelijks problemen van verblijfsrechtelijke 
aard voordoen en vreemdelingen wat het recht 
op verblijf betreft ook geen valse verwachtingen 
kunnen krijgen. In een groot aantal regelingen, 
bij voorbeeld studiefinanciering, bijstands-
verlening, subsidies aan beeldende kunst enaars, 
arbeid op basis van een overeenkomst, kinder-
beschermingsmaatregelen en huisvesting, 

* Tweede Kamer, 1985-1986, Aanhangsel van de 
Handelingen nr. 923. 



wordt rekening gehouden met de verblijfs-
rechtelijke status van vreemdelingen. Daarbij 
speelt veelal niet alleen de vraag een rol of 
sprake is van legaal verblijf, maar ook welke 
vergunning aan dat legale verblijf ten grondslag 
ligt. 

4. Verdere beleidsontwikkeling 
Het vreemdelingenbeleid werkt met verfijningen 
die er voor zorgdragen dat versoepeling of 
verstrakking van het beleid op minder algemene 
punten vaak slechts effect heeft op kleine 
aantallen vreemdelingen. Het is dikwijls moei-
lijk te voorzien om welke aantallen het bij 
beleidsaanpassingen gaat en in welke mate de 
beleidsdoelstelling conflicteert met de maat-
schappelijke en individuele belangen, die erdoor 
geraakt worden. De ervaring met wetenschappe- 
lijk onderbouwd beleidsonderzoek op het 
terrein van het vreemdelingenbeleid is gering. 
Het onderzoek inzake de gezinsvorming door 
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	jonge migranten (Aalberts, 1985) is den van de 
eerste voorbeelden van dergelijk onderzoek, 
met voor de beleidsvorming belangrijke 
resultaten. De WODC-onderzoeken die ten 
behoeve van de werkzaamheden van de 
Commissie Boertien (Brand-Koolen/Cairo 
1982) zijn uitgevoerd — voorbeelden van 
eerdere beleidsgerichte onderzoeken op dit 
terrein — hebben kunnen bijdragen aan 
verbetering van de kwaliteit van de uitvoering 
van het vreemdclingenbeleid. Voor de ont- 
wikkeling van het vreemdelingenbeleid is 
wetenschappelijk onderzoek van grote waarde 
gebleken. 
De Vreemdelingenwet 1965 is dit jaar meerder-
jarig geworden. De ontwikkelingen die zich. 
sinds de inwerkingtreding van die wet hebben 
voorgedaan zijn indrukwekkend. Een aantal 
nieuwe knelpunten op beheersmatig terrein is 
gesignaleerd en de behoefte om materieel 
Vreemdelingenrecht in de wet vast te leggen 
heeft geresulteerd in de notitie Herziening 
Vreemdelingenwetgeving (1986), waaraan de 
Tweede Kamer in november 1986 een Uit-
gebreide commissievergadering zal wijden. 
Ongetwijfeld zal daarbij veel aandacht worden 
besteed aan de vraag in hoeverre opneming in 	• 
de wet van materieel vreemdelingenrecht leidt 
tot versterking van de rechtspositie van 



vreemdelingen en in hoeverre hierdoor de 
mogelijkheden tot beinvloeding van het beleid 
worden beperkt. 
Tijdens de Eerste Kamerbehandeling van de 
begroting 1986 van het Departement van 
Justitie is dit kennelijke conflict door het lid 
Burkens als volgt geschetst: 
'Het parlement verwacht dat de hoofdlijnen van 
het beleid in overleg met de volksvertegen-
woordiging worden vastgesteld en dat daaraan 
ook de hand wordt gehouden. Bij de toepassing 
van het beleid komt dan echter veelal een 
politieke EHBO-dienst in werking ten einde in 
concrete gevallen een versoepelde toepassing 
van het beleid te bevorderen'. 
In het licht van de internationale ontwik-
kelingen, met name op het terrein van het 
personenverkeer in de Europese Gemeen-
schappen en de voornemens ten aanzien van de 
vermindering of opheffing van grenscontrole is 
te verwachten dat het vreemdelingenbeleid 

1017 	steeds vaker op Europees niveau tot stand zal 
komen. Het is te hopen dat ook op dat niveau 
de parlementaire controle op dit voor vreemde-
lingen onder ons zo ingrijpende beleid, tot 
stand wordt gebracht. 
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De complexiteit van het 
vreemdelingenrecht 

door: prof. mr . C. A. Groenendijk* 

Waarom is het vreemdelingenrecht zo inge-
wikkeld? 
In mei 1986 stuurde de Staatssecretaris van 
Justitie een notitie aan de Tweede Kamer 
inzake een mogelijke herziening van de vreem-
delingenwetgeving. Len van de expliciete doel-
stellingen van de beoogde herziening was 
`vereenvoudiging en wettelijke nonnering van 
het beleid' op dit gebied (Bijl. Hand. II 
1985/1986, 19532, nr. 2, blz. 66). De over-
daad aan regelgeving zou verminderd moeten 
worden. De voordelen van een geheel nieuwe 

1020 	systematiek in de vreemdelingenwetgeving 
worden in de notitie uitvoerig geschetst. Gezien 
het betrekkelijk geringe succes van andere 

• 	dereguleringsplannen, die de afgelopen jaren 
met veel aplomb werden aangekondigd, lijkt 
het zinvol vooraf enkele vragen te stellen. 
Wat bedoelen de mensen die zeggen dat deze 
wetgeving zo complex is eigenlijk precies? 
Hoe ontstaat die complexiteit? Is dat een 
typisch Nederlands verschijnsel? Welke gevol- 
gen heeft die complexiteit voor de uitvoerende 
ambtenaren, voor de vreemdelingen en voor de 
samenleving? Die vragen komen hieronder aan 
de orde. Op basis van een eerste antwoord op 
die vragen, kan dan tot slot worden bezien hoe 
groot de kans is dat de beoogde vereenvoudi-
ging op dit gebied inderdaad wordt gerealiseerd. 

Is het vreemdelingenrecht ingewikkeld? 
De toenmalige Staatssecretaris van Justitie 
zond in 1979 aan de Tweede Kamer een Notitie 
Vreemdelingenbeleid. In die notitie werd voor 
het eerst sinds twaalfjaar aan het parlement 
een overzicht gegeven van de beleidsregels op 
dit roerige en veel besproken beleidsterrein. 
Op de eerste bladzijde van die notitie stelde 

* De auteur is hoogleraar reehtssociologie aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 



de Staatssecretaris: 'Het Nederlandse vreemde-
lingenrecht en het op de grondslag daarvan 
gevoerde beleid vormen een complex geheel'. 
(Bijl. Hand. 11 1978/1979, 15 649, nr. 2, 
blz. 4). Haar ambtsvoorganger Glastra van Loon 
schreef drie jaar eerder in zijn politieke memoi-
res dat dit gebied 'op papier wordt beheerst 
door een ingewildceld en uiterst onoverzichte-
lijk opgeschreven samenstel van regels en door 
talloze beslissingen in individuele gevallen' 
(Glastra van Loon, 1976). 
Niet alleen op het hoogste niveau wordt er zo 
over gedacht. Ook op het uitvoerende niveau 
heerst die opvatting. Een van de projecten in 
het beleidsplan van de Amsterdamse gemeente-
politie uit 1982 luidde: `Herschrijf de hele 
huidige vreemdelingenwet tot een nieuwe korte, 
krachtige, evenwichtige en rechtvaardige rege-
ling' .. . `Mensen laten werken met voorschrif-
ten die tegenstrijdig zijn en verder door hun 
onleesbaarheid niet te hanteren zijn, veroor- 

1021 	zaakt uitsluitend menselijk leed, ambtelijke 
kopzorg en papieren rompslomp' (Amsterdamse 
politie, 1982). Ook buiten Amsterdam leeft 
die opvatting. Bij een onderzoek in 1981 onder 
ruim 400 ambtenaren van vreemdelingen-
diensten in circa 200 gemeenten, verklaarde 
twee derde van de ondervraagde ambtenaren 
de vreemdelingenwetgeving onduidelijk en 
ondoorzichtig te vinden (Brand-Koolen en 
Zoete, 1982). 
Niet alleen bewindspersonen, politici en func-
tionarissen van vreemdelingendiensten zeggen 
de vreemdelingenwetgeving complex te vinden. 
Dat doen ook ambtelijke adviescommissies 
(bij voorbeeld de commissie-Boertien en de 
commissie-Geelhoed), rechtshulpverleners, 
rechters en uitvoerende ambtenaren van andere 
overheidsdiensten (zie Minderhoud en den 
Ouden, 1985). Vreemdelingen zelf zullen 
zelden in de gelegenheid zijn om zich anders 
dan incidenteel een beeld over de complexi-
teit van het vreemdelingenrecht te vormen 
(Cairo en Smink 1982). 
Wat bedoelen deze verschillende betrolckenen 
nu precies, als ze zeggen dat de regels op dit 
terrein complex zijn? Uit de verschillende 
uitspraken laten zich een aantal kenmerken 
afleiden die als basis dienen voor de kwalifi-
catie 'complex': 



— het grote aantal regels; 
— de gedetailleerdheid van de regels; 
— de ontoegankelijkheid van de regels (dit 
betreft zowel de onvindbaarheid als de formu-
lering van de regels); 
— het gebrek aan systematiek; 
- een groot aantal verschillende instanties 
is bij de toepassing betrokken; 
— directe relaties tussen vreemdelingenwetge-
ving en andere wettelijke regelingen. 
Vaak wordt niet expliciet aangegeven waarop 
de kwalificatie Ingewikkeld' of 'complex' nu 
precies berust. Het is best mogelijk dat dat 
etiket dan in feite dient om de onvrede over 
de administratieve procedures (lange wacht-
tijden), over de uitkomst van toepassing van 
de regels of over de omvang van de eigen werk-
last aan te geven. Het is duidelijk dat sommige 
van bovengenoemde factoren nauw verwant 
zijn. Zo zal de diversiteit van de betrokken 
instanties en van de bronnen van de regels 

1022 	bijdragen tot de verminderde toegankelijkheid 
van de regels, maar tevens tot het gebrek aan 
systematiek. Als ik hier verder over de corn-
plexiteit spreek doel ik vooral op de drie eerst-
genoemde factoren, te weten: aantal, gedetail-
leerdheid en ontoegankelijkheid van de regels. 

Oorzaken van complexiteit 
Wat zijn nu de oorzaken van de aldus omschre-
ven complexiteit van het vreemdelingenrecht. 
In beleidsstukken van het ministerie van 
justitie worden meestal drie oorzaken gerioemd: 
a. internationale regelingen die dwingen spe-
ciale, afwijkende regels voor bepaalde catego-
rieen vreemdelingen to hanteren; 
b. parlementaire controle; deze controle (bij 
begrotingsdebatten of interpellaties, via 
kamervragen of persoonlijke interventies van 
kamerleden bij het ministerie) vindt meestal 
plaats naar aanleiding van individuele zaken 
of incidenten; vaak betreft het deelproblemen 
betreffende speciale groepen vreemdelingen; 
zo'n debat leidt dan tot aparte regels voor 
die groepen; de grote lijn van het vreemde-
lingenbeleid staat zelden in het parlement ter 
discussie, omdat daarover consensus zou 
bestaan; 
c. rechtspraak; de controle door de rechter 
vindt altijd naar aanleiding van individuele 



zaken plaats; de uitspraken in die zaken leiden 
echter soms weer tot zeer gedetaTilleerde 
nieuwe beleidsregels. 
Ook de commissie-Geelhoed noemde deze fac-
toren in haar Eindbericht (Deregulering, 1984). 
In deze verklaring schuilt een kern van waar-
heid. Maar ze geven mijns inziens ieder afzon-
derlijk noch gezamenlijk voldoende verklaring 
voor de complexiteit. Ook in naburige landen 
waar parlementaire of rechterlijke controle 
op dit terrein soms minder frequent is dan 
in Nederland, zien we een vergelijkbare grote 
complexiteit van de vreemdelingenwetgeving. 
Er zijn dus kennelijk nog andere factoren in 
het spel. Dat de drie genoemde bronnen onvol-
doende verklaring *vormen laat zich illustreren 
aan de hand van twee voorbeelden: 
Koens geeft in zijn dissertatie een overzicht 
van de twintig verschillende vormen van gezins- 
hereniging in het huidige toelatingsbeleid. Voor 
elke categorie gelden weer andere regels 

1023 	(Koens, 1983). Bijna al die categorieen zijn 
terug te voeren op internationale verdragen, 
parlementaire interventies of rechterlijke 
uitspraken. Dat er twintig aparte categorieen 
bestaan, is echter mede het gevolg van een 
beleid gericht op minimalisering van het aantal 
toelatingen waartoe politieke druk of juridische 
normen dwingen. Het zou goed mogelijk zijn 
het aantal categorieen tot twee of drie terug 
te brengen. Bij voorbeeld door de in het EEG-
recht vastgelegde regels voor gezinshereniging 
op alle vreemdelingen hier gevestigd toe te 
passen. Het zou wel betekenen dat iets meer 
gezinsleden moeten worden toegelaten dan nu 
het geval is. Het toelatingsbeleid zou dan iets 
minder restrictief worden dan het nu is. 
Het tweede voorbeeld. Er wordt vaak gezegd 
dat er over de grote lijnen van het vreemdelin-
genbeleid overeenstemming bestaat tussen de 
grote politieke partijen. Toch blijkt het telkens 
weer moeilijk om nieuwe beleidsregels in het 
parlement aanvaard te krijgen. De bewinds-
lieden van justitie proberen dan politieke steun 
voor de nieuwe regel te krijgen door te zeggen 
dat in individuele gevallen een soepele en huma-
nitaire toepassing zal plaatsvinden. De discussie 
over de gewenstheid en aanvaardbaarheid van 
de regel wordt dan verschoven naar een later 
tijdstip of naar een andere plaats dan het par- 



lement. Deze gang van zalcen is bovendien een 
uitnodiging om de toegezegde soepelheid in 
individuele gevallen door kamervragen of in 
procedures bij de rechter te toetsen. Een 
sprekend voorbeeld van dit mechanisme is 
de beleidsregel ter beperking van de gezins-
hereniging van de tweede generatie die in 
1983 werd ingevoerd. Deze regel werd na reek-
sen parlementaire interventies en rechtszaken 
over de toegezegde soepelheid en mede naar 
aanleiding van de uitkomsten van empirisch 
onderzoek (Aalberts, 1985) twee jaar later 
weer ongedaan gemaakt. Bij de regularisatie van 
illegale buitenlandse werknemers an 1975 deed 
zich dit zelfde mechanisme voor (Van Groenen-
dael, 1986). 

Beide voorbeelden houden verband met wat ik 
de politieke bron van de complexiteit zou 
willen noemen. Bij het vreemdelingenbeleid 
zijn een groot aantal verschillende belangen 

1024 	betrokken. Belangen die vaak om geheel ver- 
schilIende maatregelen vragen. Zo zijn de twee 
centrale doelstellingen van het beleid (ener-
zijds het minimaliseren van de toelating tot 
die vreemdelingen bij wier komst Nederland 
in economisch of ander opzicht gebaat is en 
anderzijds het koesteren van een traditie van 
gastvrijheid en menselijkheid) meestal lijnrecht 
met elkaar in strijd. Bovendien worden zelden 
openlijk politieke beslissingen over de prioriteit 
van de betrokken belangen genomen. Ook op 
het uitvoerende niveau is er geen eenstemmig-
heid over de prioriteit. Bij een onderzoek in 
1981 verklaarde een op de vijf functionarissen 
van de vreemdelingendienst dat het accent 
meer op een humaan beleid moest liggen; drie-
kwart gaf de voorkeur aan een restrictief beleid 
(Brand-Koolen en Zoete, 1982). 
Het vreemdelingenbeleid heeft noodzakelijker-
wijs steeds een compromis-karakter. Compro-
missen zijn zelden principieel te rechtvaardigen. 
Dat leidt tot verhulling van de beleidskeuzen 
en van de werkelijke argumenten en tot uitstel 
van de pijnlijke keuzen tussen de verschillende 
betrokken belangen. Het compromis-karakter 
van het beleid maalct het verder mogelijk om 
een beleidsregel steeds weer met beroep op 
een van de algemene doelstellingen van beleid 
ter discussie te stellen naar aanleiding van toe- 



passingen in individuele gevallen. 
Een dergelijke onuitgesproken en onopgeloste 
tegenstrijdigheid bestaat er op dit moment 
tussen het op restrictieve toelating en ver- i 
scherpte binnenlandse controle gerichte vreem-
delingenbeleid en het minderhedenbeleid dat 
streeft naar gelijke behandeling van hier geves-
tigde immigranten. 
De broosheid van het politieke compromis en 
de afwezigheid van een duidelijke consensus 
onder politici en onder de bevolking leidt tot 
steeds hernieuwde politieke debatten die met 
de vorming van nieuwe regels worden bean-
digd. . 
Ook op andere beleidsgebieden leidt de wens 
om met heel verschillende belangen en doel-
stellingen rekening te houden tot complexe 
wetgeving. De complexiteit van de inkomsten-
belasting-wetgeving is onder meer het gevolg 
van de veelheid van doelstellingen: naast het 
vullen van de schatkist, het voeren van inko- 

1025 	menspolitiek, het stimuleren van eigen woning- 
bezit en vrijgevigheid aan charitatieve instel-
lingen, het steunen van kleine zelfstandigen, 
enz. Daartegenover was de AOW een betrekke-
lijk eenvoudige wet, zolang daarmee alleen 
het verschaffen van een minimuminkomen 
voor elke bejaarde ingezetene werd beoogd. 
Sinds die wet ook wordt gebruikt om onge-
lijkheid van gezinsinkomens te verminderen en 
de emancipatie van getrouwde vrouwen te 
stimuleren, is de complexiteit van die wetgeving 
sterk toegenomen. Op deze beide gebieden 
(IB en AOW) lijkt overigens van veel openlijker 
politieke keuzen tussen de betrokken belangen 
spralce te zijn, dan bij het vreemdelingenbeleid 
meestal het geval is. 

Een andere oorzaak van de complexiteit van het 
vreemdelingenrecht vloeit voort uit de grote 
variatie in de sociale omstandigheden van de 
betrokken individuen. De reden van de binnen-
komst, het doel en de duur van het voor-
genomen verblijf, maar ook de sociale positie 
van de binnenkomende vreemdelingen lopen 
sterk uiteen. Een beleid dat moet gelden voor 
vluchtelingen, buitenlandse werknemers, hun 
gezinsleden, voor buitenlandse pleegkinderen, 
zeelieden en studenten is onvermijdelijk com-
plex, tenzij men geen rekening wil houden met 



de individuele omstandighedenyan de betrok-
kenen of al deze groepen onbeperkt wil toe-
laten. 
Deze diversiteit onder de potentiele binnen-
komers en de wens met andere belangen reke-
ning te houden (beroep op openbare kas, voor-
komen van strafbaar gedrag, stimuleren van 
handel, toerisme en produktie) leidt tot een 
grote diversiteit in soorten beslissingen die 
overheidsinstanties bij de uitvoering van het 
vreemdelingenbeleid kunnen nemen. Op het 
eerste gezicht lijkt het vreemdelingenrecht 
op deze rijk geschakeerde werkelijkheid van 
mensen aan de grens alleen een `digitaaf 
antwoord te geven: toelateli Of weigeren en 
zonodig uitzetten. Een deel van de complexi-
teit van het vreemdelingenrecht ligt in de 
ontwikkeling van een scala van mogelijke reac-
ties die liggen tussen de beide uitersten: het met 
een zware strafsanctie bedreigde verbod om 
Nederland te betreden (de officiele ongewenst- 

1026 	verldaring) en de toestemming om hier voor 
onbepaalde tijd te verblijven (de vestigings-
vergunning). Tussen die uitersten liggen allerlei 
variaties van gedogen en het toestaan van ver-
blijf voor een beperkte tijd of voor een beperkt 
doel. Ook de ontwikkeling van drie verschil-
lende rechtsposities voor vluchtelingen in het 
afgelopen decennia (de zgn. A-status, de B-
status en de C-status) is te zien als het produkt 
van verschillen in omstandigheden van personen 
die hier asiel zoeken en van de wens van de 
overheid om de toelating van asielzoekers te 
beperken zonder openlijk inhumaan te zijn. 
De veelheid aan soorten beslissingen die de 
betrokken overheidsinstanties kunnen nemen 
maakt dat meer regels nodig zijn. De wens om 
toelating te minimaliseren en met individuele 
omstandigheden rekening te houden leidt tot 
steeds gedetailleerder regels. De voorwaarden 
waaronder een uitzondering op de restrictiviteit 
wordt toegestaan worden zeer precies omschre-
ven. 
Een vergelijking met wetgeving inzake sociale 
verzekering kan dit illustreren. De WAO en de 
WW zijn beide aanzienlijk complexer dan de 
kinderbijslagwetgeving. Die laatste wet /egt 
vast welke beslissing genomen moet worden 
als aan een beperkt aantal vaste voorwaarden is 
voldaan. De hoogte van de kinderbijslag voor 



elk kind staat vast. De WAO en de WW kennen 
vaststelling van de hoogte van de uitkering en 
een grote varieteit aan mogelijke voorzieningen 
waarbij individuele omstandigheden doorslag-
gevend zijn. In dat opzicht en wegens de 
betrokkenheid van veel verschillende uitvoe-
ringsinstanties, lijken ze sterk op de vreemde-
lingenwetgeving. 
Ten slotte vormt ook de neiging tot maximali- 
sering van de beslissingsvnTheid van het 
ministerie een bron van complexiteit van de 
regelgeving. Enerzijds bestaat op het departe-
ment een neiging de beleidsvrijheid zo min 
mogelijk te beperken. Anderzijds wil men daar 
wel de plaatselijke diensten nauwkeurig instru-
eren ten einde het aantal toelatingen te beper-
ken en al te grote verschillen bij de uitvoering 
te voorkomen. Dat streven is een bron van veel • 
circulaire-regels. Die veelheid van regels kan, 
zoals straks zal blijken, de beslissingsvrijheid 
van de plaatselijke vreemdelingendiensten we! 

1027 	eens groter in plaats van kleiner maken. 
De neiging om op departementaal niveau de 
eigen handen zo vrij mogelijk te houden, komt 
o.a. tot uiting in de voorkeur voor regelgeving 
per circulaire die eenvoudig te wijzigen is, 
de hardnekkige weerstand tegen publikatie 
van deze circulaires in het begin van de jaren 
zeventig en in de ontwikkeling van aparte 
procedures voor of naast in de wet voorziene 
procedures. Bij circulaire-regelgeving wordt het 
ministerie niet systematisch vooraf door buiten-
staanders geremd als het van plan is meer en 
nieuwe regels te geven. De ontwikkeling van 
aparte buitenwettelijke procedures en selectie-
instrumenten, zoals de machtiging tot voor-
lopig verblijf, de beginseltoestemming voor 
buitenlandse pleegkinderen, de vroegere man-
daatverklaring voor vluchtelingen, leidt tot 
duplicering van procedures en regels. Het 
vermindert bovendien de mogelijkheden voor 

• buitenstaanders om een verband te leggen tus-
sen hun ervaringen met de feitelijke uitvoerings-
praktijk en het wettelijk kader. 
Deze neiging naar maximalisering van de 
beleidsvrijheid wordt niet alleen verklaard door 
een `ambtelijke machtshonger', een streven 
naar `macht om de macht'. Ze wordt enerzijds 
gerechtvaardigd door het streven naar flexibi-
liteit. Doel is het scheppen van ruimte voor 



eenvoudige en snelle aanpassing van het beleid 
aan gewijzigde internationale politieke omstan-
digheden of nationale (economische) wensen. 
De beleidsvrijheid moet het verder mogelijk 
maken om in individuele gevallen billijke 
oplossingen te vinden. Anderzijds worden door 
die beleidsvrijheid de mogelijkheden tot externe 
controle op beleid en uitvoering beperkt. 
Soms lijkt het instrument van de boven-
genoemde `voorprocedures' benut te worden 
om complexiteit van regelgeving te vergroten. 
Zo stond sinds 1967 in het Voorschrift Vreem-
delingen te lezen in welke gevallen de plaatse-
lijke vreemdelingendienst bevoegd was om over 
het al dan niet verlenen van een verbliffsvergun-
ning te beslissen. In 1982 wilde het ministerie 
de binnenkomst in het kader van de gezins-
hereniging verder beperken. Men probeerde dit 
onder meer door aan de machtiging tot voor-
lopig verblijf meer betekenis toe te kennen. In 
het kader van die operatie werd de competen- 

10Th 	tieregeling bij het verlenen van verblijfsvergun- 
ningen uit de wetgeving gehaald en naar de 
Vreemdelingencirculaire overgebracht. (Voor 
echte spoorzoekers: zie art. 19 Voorschrift 
Vreemdelingen dat impliciet verwijst naar 
art. 16 en naar deel A4, punt 5-6 van de 
Vreemdelingencirculaire 1982). Sindsdien is in 
de wetgeving niet meer te lezen in welke geval-
len de plaatselijke vreemdelingendienst bevoegd 
is om zelf te beslissen. Hier werd de complexi-
teit van de regels als instrument ter beperking 
van de immigratie gebruikt. 

Complexiteit geen typisch Nederlands 
verschijnsel 
De complexiteit van het vreemdelingenrecht is 
geen typisch Nederlands verschijnsel. Ook in 
de buurlanden bestaat het vreemdelingenrecht 
uit grote aantallen zeer gedetailleerde regels, 
die over verschillende stukken verspreid staan 
en frequent worden gewijzigd. 
In de Bondsrepubliek Duitsland bestaat er een 
uitgewerkt systeem op drie niveaus van fede-
rale regelgeving (wet, verordening en aanwij-
zingen). Daamaast gelden in elk van de Lander 
eigen aanvullende instructies, die niet gepubli-
ceerd zijn. Toen het relatief liberale Land 
Bremen in 1982 besloot de eigen instructies 
te herschrijven en te publiceren werden bij die 



gelegenheid 32 lokale circulaires ingetroldcen 
(Samenhang van Rechtsvoorschriften, 1983). 
In Belgie, Frankrijk en Groot-Brittannie 
zijn — meer dan in Nederland en de BRD — 
de inhoudelijke regels van het toelatingsbeleid 
in officieel gepubliceerde wetgeving vastgelegd. 
Toch is ook in die landen de wetgeving omvang-
rijk, gedetailleerd en vaak moeilijk toegankelijk. 
Zo werd in Belgie in 1980/81 het toelatings-
beleid grotendeels in een wet en een Koninklijk 
Besluit vastgelegd. Vier jaar later waren er 
naast een reeks van uitvoeringsbesluiten, nieuwe 
regels gegeven in ten minste 7 circulaires, 7 
Koninklijke Besluiten en een ingrijpende wijzi-
ging van de vreemdelingenwet zelf (zie chrono-
logische index bij Herreman en De Groot). 
De komst van nieuwe groepen immigranten, 
o.a. PooIse asielzoekers, wijzigingen in de natio-
nale politiek (stimuleren economie o.a. door 
eenvoudiger toelating van buitenlandse des-
kundigen, invoering van terugkeerpremies, 

1029 	reactie op toenemende vreemdelingenhaat en 
verzet tegen de vestiging van vreemdelingen in 
sommige gemeenten) en de effecten van beleids-
wijzigingen op aanverwante terreinen (natio-
naliteitswetgeving en automatisering van per-
soonsadministratie) leidden binnen korte tijd 
tot allerlei nieuwe regels. De vastlegging van 
inhoudelijke regels van het vreemdelingenrecht 

• in de wetten heeft niet verhinderd dat ze 
veelvuldig worden gewijzigd. Wel hebben die 
beleidswijzigingen in Belgie en Frankrijk en 
ook in de Bondsrepubliek meer clan in Nederland 
tot voorafgaande parlementaire discussie 
geleid. Door die discussies kregen de beleids-
wijzigingen meer het karakter van politieke 
keuzen dan van technisch-juridische of organisa-
torische beslissingen. 
De comPlexiteit van het vreemdelingenrecht 
hangt dus waarschijnlijk mede samen met func-
ties die deze regels in elk van deie landen ver-
vullen. Tot die functies behoren: het sturen van 
eenmaal op gang gekomen migratiebewegingen, 
het selecteren van vreemdelingen die om toela-
ting vragen, het controleren van de selectie-
beslissingen en het rechtvaardigen van negatieve 
beslissingen. Naarmate een overheid preciezer 
wil sturen, de migratie veelsoortiger is en de pre-
tentie dat ook met de individuele belangen van 
de betrokken vreemdeling rekening wordt 



gehouden, serieuzer genomen wordt, zal de 
regelgeving complexer worden. 

• Gevolgen van de complexiteit 
In beleidsstukken, zoals de Notitie herziening 
vreemdelingenwetgeving, is vooral mandacht 
voor de extra werklast die deze complexiteit 
voor uitvoerende diensten en controlerende 
instanties veroorzaakt (meer en langduriger 
procedures, noodzaak tot intern overleg ed.). 
Voor enkele andere effecten bestaat minder 
aandacht. 

a) gevolgen voor de werkwijze van de vreemde-
lingenpolitie. Complexiteit vergroot de kans 
op gebrekkige kennis. Bij het eerder genoemde 
onderzoek werd aan ambtenaren, belast met 
de uitvoering van deze wetgeving, een aantal 
praktijkgevallen voorgelegd. Uit een analyse 
van de gegeven antwoorden concludeerden de 
onderzoekers dat minder dan de helft van de 

1030 	ambtenaren over een goede kennis van het 
vreemdelingenrecht beschikte. Bij de ambte-
naren in de grote steden was het kennispeil 
lager dan bij ambtenaren in de kleinere steden. 
In de kleinere gemeenten zei de meerderheid 
de voorschriften maar zeer ten dele te kennen. 
De arnbtenaren in de grotere steden hadden 
een positiever beeld van hun eigen wetskennis 
(Brand-Koolen en Zoete, 1982). Uit bun 
verklaringen blijkt dus niet dat zij zich dit effect 
van de complexiteit bewust zijn. Uit de omstan-
digheid dat de grote meerderheid van de onder-
vraagde ambtenaren zegt de wetgeving onduide-
lijk en ondoorzichtig te vinden, maar tevens 
verklaart wel te weten wat er van hen verwacht 
wordt, leidden de onderzoekers af: `Kennelijk 
heeft men een soort algemeen beeld van wat 
ongeveer bedoeld wordt en waarschijnlijk vult 
men dit zelf verder in.' (Brand-Koolen en 
Zoete, 1982) 
Complexiteit leidt niet alleen tot gebrekkige 
kennis, onzekerheid en ongefundeerde zeker-
heid, maar ook tot grote beslissingsvrijheid 
bij de uitvoerende diensten (Lipsky, 1980). 
Toename van het aantal en de detaillering van 
voorschriften hoeft niet noodzalcelijk te leiden 
tot beperIcing van de discretie van degene die 
ze moet toepassen. In zijn analyse van de regu-
larisatie van 1975 constateert Van Groenen- 



dael dat paradoxaal genoeg het tegendeel 
gebeurde: 	gedetailleerde instructies waar- 
van de toepassing in feite in hoge mate afhan-
kelijk is van een beoordeling van concrete 
feiten en omstandigheden, een versterkend 
effect hebben op de autonomie van de uitvoer-
ders' (Van Groenendael, 1986). 
Ook in onderzoek op een heel ander maat-
schappelijk gebied, met betrekking tot de 
regels over selectie bij collectief ontslag, kwam 
men tot een soortgelijke conclusie (Groenen-
dijk e.a., 1984). Omdat het onmogelijk is alle 
regels te kennen of, zo men ze al kent, om ze 
allemaal tegelijk toe te passen, komt er meer 
ruimte voor beslissingen op basis van eigen in-
zicht, routines of stereotypen. Die beslissing 
wordt dan achteraf zonodig nog aan de regels 
getoetst. Meer ruimte voor handelen naar eigen 
inzicht leidt tot verschillen in gedrag tussen 
vreemdelingendiensten, maar ook tussen ambte-
naren bij eenzelfde dienst (zie Aalberts en 

1031 	Kamminga, 1983 en Aalberts, 1985). 
b) In de relatie tussen vreemdelingenpolitie en 
vreemdelingen kan de complexiteit van de wet-
geving tot de versterking van de machtspositie 
van de vreemdelingenpolitie en van de afhan-
kehjkheid van vreemdelingen leiden. Aalberts 
en Kamminga noemen een aantal voorbeelden 
maar wijzen er tevens op dat de omstandigheid 
dat `functionarissen momenteel aan de hand 
van een wirwar van regels en richtlijnen beslis-
singen moeten nemen over het lot van indivi-
duele vreemdelingen' hen `zowel een gevoel van 
macht•als van onmacht' kan bezorgen. In beide 
gevallen zal de kans op conflicten toenemen en 
daarmee de kans op inschakeling van buiten-
staanders (hulpverleners) om redres te zoeken. 
Complexiteit gepaard aan nadruk op restricti-
viteit (Brand-Koolen en Zoete, 1982) zal de 
kans dat vreemdelingen een zwakkere rechts-
positie krijgen dan ze volgens de regels toekomt 
vergroten. In een onderzoek naar de positie 
van Turkse en Marokkaanse jongeren werd 
een dergelijke `onderconsumptie' van het recht 
bij de toepassing van de WABW in beeld ge-
bracht (Brasse e.a., 1983). 
c) De complexiteit heeft verder bijgedragen tot 
een toegenomen inschakeling van juristen en 
een toenemende specialisatie. Op de Hoofd-
afdeling vreemdelingenzaken van het Ministerie 



van Justitie werkten in 1973 slechts 7 juristen. 
Medio 1986 waren er op deze, inmiddels tot 
Directie gepromoveerde afdeling 43 juristen 
werlczaam. Het aantal leden van de Werkgroep 
rechtsbijstand in vreemdelingenzaken groeide 
in die periode van 20 tot ruirn 400. Deze zeer 
,sterke groei kan maar ten dele door de toe-
name van het aantal in Nederland wonende 
vreemdelingen worden verklaard. Hun aantal 
verdubbelde in het genoemde tijdvak. Er lijkt 
een vicieuze cirkel te ontstaan: regels produ-
ceren complexiteit; dat leidt tot inschakeling 
van meer juristen, die via allerlei procedures 
opnieuw het aantal regels doen toenemen. 
Tegelijk met de toenarne van het aantal juristen 
wordt het behandelen van vreemdelingen-
zaken in toenemende mate werk voor specia-
listen. Bij de politie in de iets grotere gemeen-
ten was altijd al een geihstitutionaliseerde taak- 

, 

	

	 verdeling. Een aparte vreemdelingendienst, 
soms tevens inlichtingendienst, behandelde dit 

1032 	soort zaken. De ambtenaren bij die dienst 
waren eigenlijk ook als enigen binnen het korps 
met de complexe regels van het vreemdelingen-
recht bekend. Die specialisatie heeft zich in 
het afgelopen decennium ook voorgedaan in de 
rechterlijke macht en in de advocatuur. Bij 
sommige parketten is den officier van justitie 
belast met vreemdelingenzaken. Sommige recht-
bankpresidenten verwezen kort gedingen op dit 
terrein naar hun collega in Den Haag met als 
expliciete motivering de complexiteit van dit 
rechtsgebied. In de advocatuur verzorgt de 
corder genoemde Werkgroep met steun van 
de Stichting Nederlands Centrum Buiten-
landen (NCB) een pennanente nascholing en 
uitwisseling van ervaring door advocaten die 
zich speciaal op dit gebied toeleggen (Groenen- 

, 	 dijk, 1980). In verschillende arrondissementen 
bestaat een apart `vreemdelingen-pikef voor 
het verlenen van rechtsbijstand aan gedeti-
neerde vreemdelingen. Aan dit piket mogen 
alleen advocaten met v,oldoende ervaring of 
speciale scholing op dit gebied meedoen. 
Uitvoering van de plannen van de Notitie her-
ziening vreemdelingenwetgeving zal deze ten-
dens tot specialisatie verder versterken: con- , 
centratie van de rechtspraak bij de Arob-rech-
ter en concentratie van de uitvoering op het 
plaatselijke niveau bij 165 in plaats van de 



huidige 750 vreemdelingendiensten. Speciali-
satie heeft het voordeel van grotere deskundig-
heid. Een belangrijk nadeel is dat specialisatie 
tot isolement en zeer gedetailleerde controle 
kan leiden. Er treedt een proces van gewenning 
op. Veel regels worden als vanzelfsprekend 
geaccepteerd en minder kritisch bezien. Nieuw-
komers op dit gebied vertonen bij hun eerste 
confrontatie met de pralctijk vaak reacties 
van verrassing of ongeloof. Zij toetsen de 
praktijk en de regels aan algemene principes 
die elders gelden. De gespecialiseerde insiders 
zijn eerder gewend zowel de hoeveelheid als 
de inhoud van de regels als gegeven te aanvaar-
den. De kans is groot dat zich een ontwikke-
ling gaat voordoen, die volgens de Duitse 
rechtssocioloog Luhmann typisch is voor een 
samenleving met vergaande functieverdeling 
en complexe wetgeving: recht en moraal 
groeien steeds verder uiteen (Luhmann, 1972). 
Juist op dit rechtsgebied, dat de positie van 

1033 	een zeer marginale groep in de samenleving 
beoogt te reguleren, is een dergelijke ont-
wikkeling extra te duchten. 
d) Dit wijst op een laatste belangrijk effect 
van de complexiteit van het vreemdelingen- 
recht: het verhullen van de kloof tussen idealen 
en de realiteit. De idealen van gastvrijheid, 
menselijkheid en onbaatzuchtigheid zijn moei-
lijk te verzoenen met de praktijk van het 
vreemdelingenrecht die voomamelijk bepaald 
wordt door economisch eigenbelang, lasten-
afschuiving en instandhouding van welvaarts-
verschillen in de wereld. De complexiteit maalct 
dat maar weinigen de omvang van deze dis-
crepantie nauwkeurig zien. Aan de top zijn 
politici en beleidsambtenaren druk doende 
met idealen, beginselen, beleidsuitgangspunten, 
algemene belangen en met dossiers. Aan de 
basis worstelen ambtenaren van de vreemde-
lingendienst met gedetailleerde regels en met 
mensen van vlees en bloed, met hun wensen, 
angsten en belangen. Deze verhullencIF werking 
en het eerder gesignaleerde compromis-karak-
ter dat aan de complexiteit ten grondslag ligt, 
verklaren waarom de regels van het vreemde-
lingenbeleid zo frequent met legitimiteits-
perikelen worden geconfronteerd. 



Leidt de voorgestelde herziening tot minder 
complexiteit? 
De Notitie herziening vreemdelingenwetgeving 
noemt naast vereenvoudiging en wettelijke vast-
legging van het beleid nog verschillende andere 
doelstellingen: doelmatiger organisatie van de 
uitvoering, aanpassing van de rechtsbescherming 
aan het -AROB-stelsel en versterking van de 
rechtspositie van vreemdelingen. Ten aanzien 
van elk van die doelstellingen warden verschil-
lende maatregelen voorgesteld. 
De belangrijkste zijn mijns inziens: 
— bij de toelating wordt direct beslist of een 
vreemdeling voor beperkte of voor onbeperkte 
tijd wordt toegelaten; (ten onrechte wekt de 
notitie echter de suggestie dat een nieuw onder-
scheid tussen verblijfstitels voor beperkte en 
voor onbeperkte tijd wordt geihtroduceerd, 
terwijl dat onderscheid oak nu al bestaat); 
— overbrenging van een deel van de regels uit 
de circulaire naar de wet; 
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lating in eerste instantie bij een beperkt aantal 
politiekorpsen (dit impliceert volledige uit-
schalceling van de invloed van het gemeente-
lijke bestuursapparaat); 
— grootscheepse uitbreiding van het binnen-
landse toezicht op vreemdelingen door bij de 
verstrekking van allerlei overheidsvoorzieningen 
aparte controle op de verblijfstitel in te voe-
ren; 
— beperking van het recht am de afloop van 
een beroepsprocedure hier af te wachten; 

Wat kan nu op basis van onze analyse gezegd 
worden over de mate waarin de voorstellen 
van de notitie de complexiteit zullen verande-
ren? Duidelijk is dat de notitie drie hierboven 
genoemde oorzaken van complexiteit niet kan 
of niet wil veranderen: intemationale regelin-
gen, parlementaire controle en variatie in 
sociale omstandigheden van binnenkomende 
vreemdelingen. De politieke bran van com-
plexiteit zal echter in betekenis toenemen. De 
notitie zegt immers de rechtspositie te ver-
sterken, terwijl die notitie een reeks van voor-
stellen bevat die tot meer bevoegdheden tot 
verblijfsbeeindiging ten opzichte van legaal 
bier verblijvende vreemdelingen en dus juist 
tot verzwalcicing van die rechtspositie leiden. 



De kloof tussen idealen en praktijk zal eerder 
groter dan ldeiner worden. 
De notitie spreekt veelvuldig over verminde-
ring van beleidsvrijheid als gevolg van vastleg-
ging van inhoudelijke regels in de wet. De 
overbrenging van een deel van de regels van 
de circulaire naar de wet betekent eeri verschui-
ving, maar geen vermindering van regels of 
van beleidsvrijheid (Holterman, 1986). De vrij-
heid om ten nadele van de vreemdeling van de 
circulaire-regels af te wijken, is door de recht-
spraak zeer sterk beperkt. De vrijheid om ten 
gunste van een vreemdeling van de regel af té  
wijken verdwijnt niet door opneming van 
diezelfde regel in een wet. De bevoegdheid 
om ook buiten de straks in de wet genoemde 
gevallen toelating te verlenen blijft bestaan. 
Een aantal voorstellen in de notitie betekenen 
een verdere detaillering van de bestaande regels. 
Ook de voorgestelde verdere specialisatie bij 
uitvoering en rechterlijke controle kan op den 
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	duur daartoe bijdragen. Het voornemen om bij 
de verstrekking van allerlei overheidsvoorzie-
ningen (o .a. sociale voorzieningen, huisvesting, 
onderwijs, rechtsbijstand, arbeidsbemiddeling 
en gezondheidszorg) telkens de geldigheid van 
de verblijfstitels te gaan controleren, zal de 
complexiteit van het vreemdelingenbeleid voor-
taan rechtstreeks van invloed laten zijn bij de 
uitvoering van een reeks van andere wetten. Het 
loslaten van het uitgangspunt dat langdurig 
legaal verblijf aanspraak op een sterke rechts-
positie geeft, zal tot veelvuldige conflicten en 
nieuwe regels leiden. 

Conclusie 
Mijn conclusie is dat de complexiteit van het 
vreemdelingenrecht, gezien de tegenstrijdige 
uitgangspunten, grotendeels onvermijdelijk 
is. Het vreemdelingenrecht zal voorzover het 
een reactie op binnenlandse en buitenlandse 
ontwikkelingen is, altijd incidentenpolitiek 
blijven. Ms de Antillen formeel onafhankelijk 
worden, in Zuid-Afrika massale gewelddadig-
heden uitbreken, als in Europa of elders 
politieke destabilisatie optreedt of in Nederland 
opnieuw behoefte aan buitenlandse arbeids-
krachten ontstaat, zullen nieuwe regels onver-
mijdelijk zijn. 
Voorzover de oorzaken van de complexiteit 



wet beheersbaar zijn, ontbreekt echter vaak 
de wil om openlijk pijnlijke of kostbare poli-
tieke keuzen te maken. Enerzijds schrikt men 
terug voor opheffing van verfijnde regels of 
radicale beperking van de werkingssfeer van de 
vreemdelingenwetgeving door bij voorbeeld alle 
voor onbeperkte tijd toegelaten vreemdelingen 
na 3 of 5 jaar verblijf bij wet verder een gelijke 
behandeling als Nederlanders toe te kennen. Dit 
zou immers een — waarschijnlijk beperkte — 
inbreuk op het restrictieve beleid tot gevolg 
hebben. Anderzijds ontbreekt de wil om door 
rigoureuze vermindering van regels een aanmer-
kelijk restrictiever beleid te gaan voeren. 
Gezien de internationale verplichtingen en de 
juridische en morele verplichtingen jegens hier 
legaal gevestigde niet-Nederlanders is een derge-
lijke politick niet haalbaar. Dat alternatief zou 
vanwege de indirecte kosten en vanwege het 
betrekkelijk lage niveau van de immigratie 
op dit moment per saldo ook weinig baat 
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Dat dergelijke ingrijpende keuzen worden 
vermeden houdt misschien ook wel verband 
met de omstandigheid dat de personen die de 
directe last van de complexiteit ervaren (de 
legaal hier verblijvende vreemdelingen, de uit-
voerende ambtenaren en de belastingbetalers) 
in een slechte positie verkeren om de politieke 
besluitvonning op dit punt te beihvloeden. De-
genen die wel in die positie verkeren, juristen, 
beleidsambtenaren en politici, hebben bij ver-
mindering van de complexiteit veel minder 
aanwijsbaar eigenbelang. Soms zijn ze bij het 
voortbestaan van die complexiteit eerder 
gebaat. 

Literatuurlijst 

Aalberts, M. M. J. Gezinsvorming door jonge 
migranten. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985. 
WODC, 60. 
Aalberts, M. M. J. en E M. ICamminga. Politic 
en allochtonen; verslag van een onderzoek naar 
de relatie tussen de gemeentepolitie en alloch-
tonen in Nederland. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983. 
COMT rapport, 10. 



Amsterdamse politie: een nieuwe perspectief? 
Ontwerp-beleidsplan voor de gemeentepolitie 
Amsterdam. 
Amsterdam, 1982. 
Brand-Koolen, M. J. M. en F. M. E. Zoete. 
Het functioneren van vreemdelingendiensten. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982. 
WODC, 32. 
Brasse, P., M. de Vries, W. van Schelven en 
L. van der Valk. Jonge Turken en Marok- 
kanen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, 
Universiteit van Amsterdam, 1983. 
Cairo, R. A. en P. W. M. Smink. Ervaringen 
van vreemdelingen met vreemdelingendiensten; 
een onderzoek naar de ervaringen van Turken, 
Marokkanen en Surinamers. 
's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, WODC, 
1982. 
Deregulering van overheidsregelingen; eindbe. 
richt van de Commissie vermindering en vereen- 

1037 

	

	voudiging van overheidsregelingen (Commissie 
Geelhoed). 
Tweede kamer 1983-1984,17 931, nr. 9. 
Glastra van Loon, J. F. Kanalen graven. 
Baam, In den Toren, 1976. 
Groenendael, A. J. M. van. Dilemma's van 
regelgeving; de regularisatie van illegale buiten-
landse werknemers 1975-1985. 
Alphen a/d Rijn. Samsom enz., 1986. 
Groenendijk, C. A. The Working Group on 
legal aid for immigrants: a public interest law 
organization in the Netherlands. 
In: Innovations in the legal services; ed. by 
E. Blankenburg. 
Cambridge/Konigstein, Hain, 1980, blz. 
165-176. 
Groenendijk, C. A., T. van Groenendael, 
T. Havinga en A. van der Vaart. De betekenis 
van rechtsregels bij collectief ontslag. 
Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechts-
sociologen, rechtsantropologen en rechts-
psychologen, 5e jrg., nr. 2,1984, blz. 163-184. 
Herrman, J. en Th. de Groot. Vreemdelingen-
reglementering (losbladig). 
Kortrijk, VUGA. 
Holterman, Th. Herziening vreemdelingen-
recht als wetgevingsvraagstuk. 
Nederlands juristenblad, 61e jrg., nr. 22, mei 
1986, blz. 674-675. 



Koens, M. J. C. Jeugdige vreemdelingen in 
Nederland; een onderzoek naar enige aspecten 
van vreemdelingenrecht en jeugd(bescher-
mings)recht betreffende de komst naar en het 
voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige 
vreemdelingen. 
Arnhem, Gouda Quint, 1983. 
Proefschrift. 
Lipsky, M. Street-level bureaucracy, dilem-
mas of the individual in public services. 
New York, Sage, 1980. 
Luhmann, N. Rechtssoziologie. 
Reinbek, Rowolt, 1972. 
Minderhoud, P. en C. den Ouden. lk denk 
niet dat het hier helemaal volgens de regels 
gaat   
Nijmegen, Instituut voor Rechtssociologie, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1985. 
Notitie herziening vreemdelingenwetgeving. 
Bijl. Hand. 111985/86, 19 532, nr. 2. 
Sammlung von Rechtsvorschriften far 

1038 Auslander im Land Bremen; hrsg. von K. Sie-
veking; Heft 1: Einreise, Aufenthalt, Einbiir-
gerung. 
Bremen, Zentrum fur europaische Rechts-
politik, 1983. 



Regularisatie 

door dr. A. van Groenendael* 

Inleiding 
Op 14 maart 1975 publiceerde de Directie 
Vreemdelingenzaken van het Ministerie van 
Justitie een circulaire die illegale buitenlandse 
werknemers de mogelijkheid bood hun verblijf 
te legaliseren wanneer ze aan bepaalde voor-
waarden konden voldoen. De publikatie van 
deze circulaire werd noodzakelijk geacht, om-
dat het blad Servio van de Voedingsbond NKV 
de inhoud ervan een paar dagen eerder bekend 
had gemaakt. In feite was dit al de tweede keer 
dat plannen `om iets voor de illegalen te doen' 

1039 	uitlekten. De eerste keer gebeurde dat aan het 
eind van het daaraan voorafgaande jaar. 
De Kamer vergaderde toen over de Nota Buiten-
landse Werknemers uit 1971. Dat debat ging 
vooral over de strekking van een nieuwe wet 
met betrekking tot de toelating en tewerk-
stelling van buitenlandse werknemers, de 
huidige Wet arbeid buitenlandse werknemers 
(Wabw). Met name het CDA deed toen de 
suggestie om bij de invoering van die nieuwe 
wet een overgangsregeling te maken voor 
buitenlandse werknemers die al jaren illegaal 
in Nederland werkten. Veel van deze illegalen 
hadden een wezenlijke bijdrage geleverd aan 
de Nederlandse economie, zodat het onrecht-
vaardig zou zijn hen op grond van die nieuwe 
wet uit te zetten. Bovendien moest er een 
einde komen aan de uitbuiting, de erbarmelijke 
huisvesting en de miserabele sociale omstandig-
heden waarin deze mensen verkeerden. De 
toenmalige Staatssecretaris van Justitie, Glastra 
van Loon, en de Minister van Sociale Zaken, 
Boersma, voelden niets voor zo'n regeling, maar 
waren bereid om met de vaste commissies voor 
Justitie en Sociale Zaken in een'besloten over- 

* Wetenschappelijk medewerker verbonden aan het 
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leg over het probleem verder te praten. Dit 
overleg vond plaats in december 1974. Ofschoon 
het uitdrukkelijk als besloten was bedoeld, 
lekte de inhoud ervan uit. 'Verblijf gelegali-
seerd; voor buitenlanders generaal pardon over-
wogen' stond er daags daarna met grote koppen 
in de Volkskrant. 
Op het Ministerie van Justitie vreesde men dat 
talloze illegalen uit de ons omringende landen 
op dit bericht zouden afkomen: beter legaal 
in Nederland dan illegaal in Duitsland of 
Belgie. Men besloot tot het onmiddellijk 
publiceren van een tegenbericht: er komt 
beslist geen generaal pardon; hooguit een 
regeling voor een beperkte groep illegaal in 
Nederland verblijvende buitenlandse werk-
nemers. Meteen daarna begon men met het 
voorbereiden van een legaliseringsmaatregel. 
Het Ministerie was nog in overleg met het 
Departement van Sociale Zaken, toen het con-
cept daarvan via de Voedingsbond NKV uit- 

1040 	lekte. Om aan alle onzekerheid een einde te 
maken en om `aanzuiging' van illegalen uit het 
buitenland te voorkomen, besloot men toen de 
regeling maar te publiceren. 
Deze regeling staat bekend als de eerste 
regulariseringsmaatregel. De maatregel bood 
illegalen de mogelijkheid hun verblijf te legalise- 
ren wanneer ze konden aantonen vOor 1 
november 1973 Nederland te zijn binnen-
gekomen. Daarnaast werd gedist dat de illegaal 
regelmatig aan het arbeidsproces had deel- 
genomen en dat sociale premies en loon-
belasting normaal waren ingehouden. Boven-
dien was legalisering afhankelijk van de stand 
van de arbeidsmarkt. Verder golden de voor de 
toelating van vreemdelingen gebruikelijke eisen: 
een geldig paspoort, passende huisvesting, 
vrij zijn van t.b.c., geen strafblad hebben en 
voldoen aan bepaalde leeftijdseisen (18 tot 
35 jaar voor ongeschoolden; 18 tot 45 jaar voor 
geschoolden). 
De regeling ondervond veel kritiek, met name 
van het Nederlands Centrum Buitenlanders en 
de VARA-Ombudsman. Beide organisaties 
betoogden dat het Ministerie er blijk van gaf 
geen benul.te hebben van de situatie waarin 
illegalen verkeerden. De regeling eiste talloze 
papieren: schriftelijke stukken waaruit een 
binnenkomst v6Or 1 november 1973 moest 



blijkeri. Een illegaal ontdeed zich juist van dit 
soort papieren, omdat daaruit (de duur van) 
zijn illegaal verblijf kon worden afgeleid. De 
regeling verlangde dat loonbelasting en sociale 
premies normaal waren ingehouden, maar voor 
werkgevers waren illegalen nu juist aantrekke-
lijk omdat ze bereid waren `zwart' te werken. 
Staatssecretaris Glastra van Loon gaf zijn 
ambtenaren de opdracht met de beide organi-
saties in discussie te treden en de bestaande 
regeling te herzien. Dat leidde tot een her-
nieuwde versie die op 30 mei 1975 van kracht 
werd. De belangrijkste verandering was dat de 
peildatum werd verschoven van 1 november 
1973 naar 1 november 1974. Het vereiste van 
passende huisvesting, het betaald hebben van 
loonbelasting en sociale premies en de afhanke-
lijkheid van de stand van de arbeidsmarkt 
kwamen te vervallen. De overige criteria bleven 
evenwel gehandhaafd (geldig paspoort, geen 
strafblad, t.b.c.-vrij zijn, voldoen aan de leef- 
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Illegalen kregen tot 1 november 1975 de tijd 
om zich te melden bij de vreemdelingendienst 
in hun woonplaats. De vreemdelingendienst 
diende na te gaan of de illegaal over een geldig 
paspoort beschikte en genoegzaam kon aan-
tonen dat hij voor 1 november 1974 Nederland 
was binnengekomen. Indien dat zo was, zou hij 
worden doorgestuurd naar het Gewestelijk 
Arbeidsbureau waar de overige criteria zouden 
worden gecheckt. In Amsterdam en Rotterdam 
werden aparte regularisatiebureaus opgericht, 
waarvoor gedeeltelijk marechaussees werden 
aangetrokken. In de rest van het land werd de 
regeling door de vreemdelingendiensten uit-
gevoerd, of — in plaatsen zonder gemeente- 
politie — door de gemeentesecretarie. 
Ongeveer 18.000 illegalen hebben een beroep 
op de regeling gedaan. In bijna 15.000 gevallen 
werd posit ief beslist. De uitvoering is echter 
allesbehalve soepel verlopen. Vooral in de grote 
steden waren hulpverleners het vaak niet eens 
met de beslissingen van het regularisatiebureau. 
Ze vonden dat met name de marechaussees 
de regeling weinig soepel toepasten en over-
dreven eisen stelden aan het bewijsmateriaal 
waaruit een tijdige binnenkomst moest blijken. 
Met name in Rotterdam kwam het tot heftige 



confrontaties tussen de hulpverleners en de 
vreemdelingendienst. 
In het najaar vonden er landelijke acties en 
demonstraties plaats, waarin alsnog een 
generaal pardon werd geeist of op zijn minst 
verlenging van de aanmeldingstermijn. De aan-
meldingstermijn werd echter niet verlengd. In 
ruim 1400 gevallen werd herziening gevraagd. 
Het merendeel daarvan werd afgewezen. Dit 
leidde in 1050 gevallen tot beroep bij de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 
In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht gingen groepen Marokkanen over tot 
de bezetting van kerkgebouwen. Ze vonden 
dat ze recht hadden op een verblijfsvergunning 
en dat het niet aan hen te wijten was dat ze 
niet in staat waren om hun tijdige binnenkomst 
genoegzaam te bewijzen. De bezettingen 
concentreerden zich later in De Duif in Amster-
dam. In januari 1976 besloot de toenmalige 
Staatssecretaris van Justitie, Zeevalking, dat de 
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hun beroep bij de Raad van State in Nederland 
mochten afwachten. De Raad van State deed 
in de zomer van 1978 uitspraak in deze 
beroepen en stelde de staatssecretaris in het 
gelijk. Zeevalking was intussen opgevolgd door 
mevrouw Haars, die na deze uitspraken wenste 
over te gaan tot uitzetting van de Kerk-
marokkanen. Dat leidde tot een intensivering 
van de acties, tot hongerstakingen, petities, 
demonstraties en de mobilisering van talloze 
maatschappelijke organisaties. Op 17 oktober 
1978 besloot de staatssecretaris dat de Kerk-
marokkanen mochten blijven. Niet omdat ze 
gelijk hadden met hun argument dat ze na uit-
zetting in Marokko vervolgd zouden worden, 
maar omdat bij hen door de lange duur van de 
procedures en door de acties verwachtingen 
waren gewekt. 
Juist deze argumentatie werd daarna door 
andere illegalen en hun advocaten, verenigd in 
het Komitee Regularisatieslachtoffers, aan-
gegrepen om met een beroep op het gelijk-
heidsbeginsel wederom vergunning tot verblijf 
te eisen. Deze eis werd door de staatssecretaris 
afgewezen, hetgeen opnieuw tot herzienings-
verzoeken en beroepen bij de Afdeling Recht-
spraak leidde. Tot op de dag van vandaag komt 
men sporadisch nog wel eens een uitspraak in 



een van deze zaken tegen in het Weekoverzicht 
van uitspraken van de Raad van State. 
De Wet arbeid buitenlandse werknemers, waar-
voor de regularisatiemaatregel oorspronkelijk 
als overgangsregeling was bedoeld, werd eind 
1979 ingevoerd. Na een verwarrend debat in 
de Kamer werd alsnog tot een oveigangsmaat-
regel besloten, de zogenaamde Overgangs-
regeling illegale buitenlandse werknemers van 
mei 1980 (Caarls, 1980). Deze regeling gold 
alleen voor illegalen die konden aantonen dat 
ze van 1 januari 1978 tot 1 november 1979 
onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst 
waren geweest, hetgeen diende te blijken uit 
het normaal betaald hebben van loonbelasting 
en sociale premies. De regeling werd niet door 
de vreemdelingendiensten, maar door de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus uitgevoerd. Er 
werden 3600 aanvragen ingediend. Daarvan 
werden er ongeveer 1200 direct toegekend. In 
ruim 1900 gevallen werd een bezwaarschrift 
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550 gevallen leidde dat alsnog tot een positieve 
beslissing (zie Bijl. Hand. II, 1981, 17 022, 
nr. 1, p. 10 en 11 en Nota van de raadsleden 
Van Hoeve, Koetje en mevr. Baak, getiteld: 
'De mensen, niet de regels. Over Illegalen' die 
net niet aan de •Overgangsregeling voldeden. 
Een pleidooi' in Amsterdams Gemeenteblad 
afd. 1, nr. 999, p. 2937). 
Zowel bij de regularisatie als bij de overgangs-
regeling ging het om een eenmalige administra-
tieve maatregel, die uitdrukkelijk was bedoeld 
als een uitzondering op het . normale toelatings-
beleid. Dat roept de vraag op of we van deze 
maatregelen eigenlijk wel jets kunnen leren 

• over de problemen van het reguliere toelatings-
beleid. Een hoofdambtenaar van het Minis-
terie van Justitie noemde de regularisatie `een 
zwarte bladzijde uit de geschiedenis van dit 
departement', een bladzijde die maar beter zo 
snel mogelijk vergeten kon worden. Toch 
meen ik dat een nadere beschouwing van deze 
uitzonderingsregelingen ons inzicht kan ver-
groten in het functioneren van het toelatings-
beleid in het algemeen. Uit het bijzondere laat 
zich vaak het algemene beter kennen. In het 
onderstaande zal ik me overigens beperken tot 
de regularisatie, omdat ik daarover in het kader 
van mijn proefschrift het meeste materiaa1 



heb verzameld (Van Groenendael, 1986). De 
hierna volgende paragraaf beschrijft de 'lessen' 
die we uit de regularisatie kunnen trekken. 
De paragraaf daarna gaat in op de `effecten' 
van het regularisatiebeleid. Het artikel wordt 
afgesloten met enige opmerkingen over het 
illegalenprobleem en de mogelijkheden tot 
bestrijding daarvan. 

De lessen' van de regularisatie 
Nederland was zeker niet het enige land dat 
in de tweede helft van de jaren zeventig een 
legaliseringsbeleid voerde. Andere landen 
waren Argentinie (1974), Australie (1974, 
1976, 1980), Seigle (1974), Canada (1973), 
Frankrijk (1974, 1976, 1979, 1980, 1981), 
Engeland (1974, 1977), Venezuela (1980), 
Nieuw Zeeland (1974, 1976), !talk (1982) 
en Spanje (1979). 
In de meeste gevallen ging het om maatrege-
len gekoppeld aan de invoering van nieuwe, 
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binnenkomst en de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers. In verschillende landen 
volgden wat dit betreft de wettelijke maatrege-
len elkaar snel op, hetgeen telkens gepaard 
ging met overgangsmaatregelen. Zo eenmalig 
blijken legaliseringsmaatregelen in de praktijk 
dus niet te zijn. Men zou zelfs de stelling 
kunnen verdedigen, dat het telkens weer 
treffen van legaliseringsmaatregelen onlos-
makelijk verbonden is met het voeren van een 
toelatingsbeleid. De migratie en de toelating 
van buitenlandse arbeidskrachten is immers 
afhankelljk van nationale en internationale 
economische en politieke ontwikkelingen. In 
tijden van economische expansie en krapte op 
de arbeidmarkt zal op de overheid druk worden 
uitgeoefend om illegale tewerkstelling te gedo-
gen. Zodra de conjunctuur omslaat, wordt 
echter van de overheid yerlangd de teruglopen-
de werkgelegenheid voor de eigen bevolking 
in bescherming te nemen. Dat gaat vaak gepaard 
met het treffen van restrictieve maatregelen 
met betrekking tot het tewerkstellen van 
buitenlanders. Bij de invoering daarvan rijst 
dan de vraag in hoeverre de nieuwe restrictieve 
bepalingen ook horen te gelden ten aanzien 
van hen aan wie het eerder stilzwijgend werd 
toegestaan om te werken, ook al hadden ze 



daarvoor niet de vereiste papieren (1973). 
Martens (1973) beschrijft hoe in Belgie periodes 
van gedogen onder invloed van economische 
ontwikkelingen telkens werden afgewisseld 
met periodes waarin nieuwe restrictieve immi-
gratieregels werden ingevoerd of de bestaande 
regels streng werden toegepast. Brasse en Van 
Schelven (1980) wijzen op soortgelijke ont- 
wilckelingen met betrekking tot de tewerk-
stelling van buitenlanders in de Nederlandse 
mijnen in de jaren voor de Tweede Wereld-
oorlog. 
Gezien de snelle afname van de behoefte aan 
ongeschoolde arbeidskrachten kan men zich 
evenwel afvragen of deze `wetmatigheid' 
(het telkens weer legaliseren van illegale buiten-
landse werknemers) zich in de toekomst nog 
wel zal voortzetten. 

De belangrijkste lessen die men uit de regulari-
satie kan trekken, hebben mijns inzien vooral 
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	te maken met het karakter van de maatregel. 
De regularisatiemaatregel is te beschouwen 
als een maatregel waarbij gebruik wordt 
gemaakt van regelgeving als instrument voor de 
toedeling.van rech ten, goederen en diensten. 
Er werd gewerkt met gedetailleerde norm-
stelling: de regeling wees in detail aan wie recht 
op vergunning tot verblijf zou hebben en onder 
welke voorwaarden. Het werken met gedetail-
leerde normen en criteria is echter niet de enige 
methode om illegale vreemdelingen te legali-
seren. Een alternatief is bij voorbeeld het zoge-
naamde generaal pardon, waarbij iedere illegaal 
die zich binnen een bepaalde periode aanmeldt 
in het bezit van een vergunning tot verblijf 
wordt gesteld. Australie maakte van deze 
methode gebruik in 1976. Van de naar 
schatting 40.000 illegalen maakten slechts 
8000 van deze regeling gebruik. Storer (1982) 
wijt het gebrek aan belangstelling aan de korte 

. aanmeldingsperiode, de geringe publiciteit en 
de vrees bij illegalen dat aanmelding tot uit-
zetting zou leiden. Ze vertrouwden het niet. 
Frankrijk gebruikte in 1981 weer een andere 
strategie. Illegalen die geen arbeidscontract 
konden overleggen, kregen de gelegenheid aan 
te tonen dat ze ondanks dat toch over een 
stabiele arbeidsplaats beschikten. Er werden 
speciale departementale commissies in het 



leven geroepen die de discretionaire bevoegd-
heid kregen om, athankelijk van de stand van 
de arbeidsmarkt, te beoordelen of de arbeids-
plaats van de illegaal inderdaad als stabiel 
kon worden beschouwd. Men zou deze aanpak 
een discretionaire legaliseringsstrategie kunnen 
noemen. 
In Nieuw Zeeland deed de overheid illegalen 
het volgende aanbod. Wanneer ze zich voor een 
bepaalde datum zouden aanmelden, zouden ze 
een zekere termijn krijgen om hun vertrek voor 
te bereiden. Het beleid bleef echter primair 
gericht op het uitzetten van alle illegalen. Na 
protesten van de kant van het bedrijfsleven 
werd een procedure ontworpen, die werkgevers 
in de gelegenheid stelde om voor individuele 
'key workers' een uitzondering op het uitzet-
tingsbeleid te bepleiten. We zouden hier kunnen 
spreken van een procedurele legalisetingsstra-
tegie. 
Het binden van legalisering aan gedetailleerde 
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te bepalen welke illegalen in aanmerking horen 
te komen voor legalisering en welke niet. We 
beschildcen helaas over te weinig infonnatie om 
het functioneren van deze onderling zo verschil-
lende legaliseringsstrategieen met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
In mijn proefschrift heb ik me geconcentreerd 
op de betekenis van regelgeving als legaliserings-
strategic. Daarbij heb ik me in drie afzonder-
lijke delen de vraag gesteld wat de betekenis 
van het regelgevend karakter van de maatregel 
is geweest voor de makers, de uitvoerders en de 
controleurs van het beleid. Het is niet mogelijk 
om in dit kort bestek de bevindingen van mijn 
onderzoek volledig weer te geven. Ik beperk 
me tot een drietal algemene conclusies, die op 
zichzelf niet erg opzienbarend zijn, maar vol-
gens mij toch van belang kunnen zijn in de 
huidige discussie over de voorgenomen herzie-
ning van de vreemdelingenwetgeving. In deze 
discussie komen regelmatig twee thema's aan 
de orde: de complexiteit van de huidige vreem-
delingenwetgeving en de wenselijkheid van het 
vastleggen van de belangrijkste toelatingscrite-
ria in formele wetgeving (Jansen 1986; Van 
Emde Boas, 1986). Artikel 11 van de huidige 
Vreemdelingenwet laat de vaststelling van mate-
riele toelatingscriteria over aan de beleidsvrij- 



heid van de Minister van Justitie. Een analyse 
van het regularisatiebeleid kan inzicht verschaf-
fen in het functioneren van dit systeem: hoe 
komen materiele toelatingscriteria tot stand, 
hoe gaan uitvoerders met dit soort regels om en 
wat is hun betekenis voor organisaties en instel-
lingen die vreemdelingen met toelatingspro-
blemen behulpzaam when zijn? Ik heb de 
antwoorden die ik in mijn onderzoek op deze 
vragen heb gevonden in het onderstaande de 
vorm gegeven van drie stellingen. 

1. Regels zijn vaak het produkt van regels en 
roepen op hun beurt weer nieuwe regels op. 
Zoals gezegd stoelt het huidige toelatingsbeleid 
op de in artikel 11 van de Vreemdelingenwet 
aan de Minister van Justitie verleende discre-
tionaire bevoegdheid tot het verlenen, weigeren 
of intrekken van vergunningen tot verblijf. In 
de loop der jaren is uit het gebruik van deze 
algemene beleidsvrijheid een omvangrijke 
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de normen en criteria staan die de minister 
hanteert voor de toelating van tal van catego-
rieen vreemdelingen. 
Toen in het voorjaar van 1975 de Directie 
Vreemdelingenzaken zich genoodzaakt voelde 
om snel tot regularisatie over te gaan, gebeurde 
dat in de vorm van weer een nieuwe circulaire. 
De inhoud daarvan werd voor een groot deel 
afgestemd op `wat men al had' met betrekking 
tot de toelating van buitenlandse werknemers. 
We zien hier een voorbeeld van wat Luhmann 
de tendens van het openbaar bestuur tot zelf-
referentiele geslotenheid noemt: 
Ten bestuur beslist op grond van beslissingen 
en met het oog op andere beslissingen. Het 
beroept zich met zijn beslissingen steeds op 
andere beslissingen en verdeelt daardoor de 
beslissingslast over een groot aantal beslissingen 
en baseert zijn zekerheid op het feit dat het 
belangrijkste al beslist is of nog niet beslist kan 
worden.' (Luhmann 1980, 184) 
Zelfreferentie hoeft op zichzelf nog niet tot 
inflexibiliteit te leiden. Het heeft echter wel 
tot gevolg dat beleidsmaatregelen van de over-
heid de neiging hebben steeds complexer te 
worden, dat steeds hogere eisen worden gesteld 
aan beleidsambtenaren en dat het beleid in 
toenemende mate voor buitenstaanders ondoor- 



zichtig en moeilijker controleerbaar wordt. Dat 
kan op den duur tot problemen leiden met be-
trekking tot de maatschappelijke legitiniering 
van het beleid. 
De kritiek van het NCB en de VARA-Ombuds-
man leidde tot herziening van de oorspronke-
lijke regeling. Uitvoeringsproblemen en poli-
tieke en maatschappelijke druk zorgden in een 
periode van vijf maanden voor nog vier aan- 

, vullende circulaires, the de maatregel nog 
ingewikkelder maakten dan deze al was. 
Soortgelijke verschijnselen doen zich ook voor 
in het reguliere toelatingsbeleid. `Onder druk 
van de zich snel wijzigende maatschappelijke 
en politieke inzichten in de afgelopen twintig 
jaar, en het streven een restrictief toelatings-
beleid te paren aan een humaan toelatings-
beleid is een uitermate gedifferentieerd stelsel 
van regels, veelal uitzondering op uitzondering, 
het resultaat geweest', aldus Van Emde Boas 
(1986, 220). Juist omdat van de overheid wordt 
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restrictief is en tegelijkertijd rekening houdt 
met criteria van verdelende rechtvaardigheid, zal 
een zekere mate van complexiteit echter onont-
koombaar zijn. De status van de regels waarin 
de criteria voor toelating worden vastgelegd 
(in fonnele wetgeving of in circulaires) zal aan 
deze complexiteit mijns inziens weinig afdoen. 

2. Gedetailleerde norm stelling leidt niet vanz elf 
tot uniform iteit in de uitvoering. 
De regularisatiemaatregel had de vonn van een 
circulaire gericht aan .  de vreemdelingendiensten. 
De circulaire was min of meer geschreven als 
een checklist van punten die de vreemdelingen-
dienst moest nagaan. Een van deze punten 
betrof het bewijs van tijdige binnenkomst. De 
regeling gaf een limitatieve opsomming van 
het toegestane bewijsmateriaal: `ziekenfonds-
kwitanties, kwitanties van uitbetaling van 
kinderbijslag, recu's van het overrnaken van 
gelden aan gezinsleden in het'buitenland, 
bank- of spaarbankboekjes, ontslagbewijzen, 
loonbelastingkaarten, bewijzen van inschrijving 
bij een bedrijfsvereniging, een schriftelijke ver-
klaring van de werkgever omtrent de tewerk-
stelling van de vreemdeling, officiele stempels 
van inreis gesteld in paspoorten en op naam 
gestelde en van een foto van de houder voor- 



ziene Nederlandse identiteitsbewijzen (zoals 
postidentiteitsbewijzen, abonnementen op het 
openbaar vervoer e.d.)'. 
De beleidsmakers moeten in de verwachting 
hebben verkeerd dat dit nauwelijks problemen 
zou opleveren. Er werd van de diensten niet 
meer verwacht dan het innemen van papieren. 
In de praktijk bleek het echter allemaal niet zo 
eenvoudig te liggen. Er kwamen illegalen die 
geen paspoort hadden en beweerden dat ze dat 
ook nooit van hun overheid zouden krijgen. Er 
kwamen illegalen met een verlopen paspoort 
of met een paspoort dat tegen veel steek-
penningen door een frauderende ambtenaar 
op een consulaat of ambassade was verlengd. 
Er waren werkgevers die geen verklaring wilden 
afgeven. Het bleek dat illegalen dergelijke 
verklaringen ook gewoon konden kopen. Pro-
blemen waren er ook met verblijfsonderbre- 
kingen. Sommige illegalen konden bij voorbeeld 
aantonen dat ze al in mei 1974 in Nederland 

1049 	waren binnengekomen, maar daarna langer 
dan de regeling toestond waren weggeweest, 
bij voorbeeld wegens ziekte van een familielid. 
Weer anderen konden hun binnenkomst voOr 
1 november 1974 overtuigend aantonen, maar 
niet aan de hand van de voorgeschreven bewijs-
middelen. 
Beoordelen of een illegaal in aanmerking kwam, 
was daarom meer dan het louter innemen van 
papieren. Al snel bleek dat er zich wat dit be-
treft grote verschillen voordeden tussen de 
vreemdelingendiensten in de grote steden en 
die in de rest van het land. In de kleinere 
plaatsen werd de regeling tamelijk soepel uitge-
voerd, vooral wanneer ook de werkgever aan-
drong op legalisering. In Amsterdam en Rotter-
dam lag dat anders. De ambtenaren daar, en 
met name de marechaussees, stonden nogal 
wantrouwend tegenover het bewijsmateriaal 
en de verhalen waar de illegalen mee kwamen. 
Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk, wan-
neer men bedenkt dat met name de mare-
chaussees Oar de regularisatie de taak hadden 
illegale binnenkomers zonder meer de grens 
over te zetten. Van hen werd nu soms gevraagd 
dezelfde buitenlanders een vergunning tot 
verblijf te geven die ze eerder al eens hadden 
uitgezet. De regeling streed met hun taak-
opvatting en motivatie._ 



Gedetailleerde nonnstelling leidt niet vanzelf 
tot een uniforme uitvoeringspraktijk. Veel 
hangt af van de hoedanigheden van de ambte-
naren aan wie de uitvoering wordt toever-
trouwd. Op dit probleem is ook gewezen door 
de Commissie Organisatie en Werkwijze van 
de Vreemdelingendiensten (Commissie Boer-
tien). Het voorstel van deze commissie om 
de toelatings- en toezichthoudende taken van 
de vreemdelingenpolitie te splitsen is echter 
destijds op de lange baan geschoven en maakt 
ook geen onderdeel uit van de voorgestelde 
herziening van de vreemdelingenwet. 

3. Regelgeving heeft voor de belangenbeharti-
ging van buitenlanders een ambivalente bete-
kenis. 
Over de complexiteit van de vreemdelingen-
wetgeving wordt niet alleen geldaagd door de 
ambtenaren die deze wetgeving moeten uit-
voeren (Brand-Koolen en Zoete 1982, 18), 
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hulpverleners. In het derde deel van mijn proef-
schrift heb ik geprobeerd aan te tonen dat 
regelgeving de belangenbehartiging van buiten-
landers soms in de weg kan staan, maar soms 
juist ook extra mogelijkheden kan bieden. 
(Van Groenendael, 1986) 
Regelgeving heeft verschillende eigenschappen 
die de belangenbehartiging zowel tot voordeel 
als tot nadeel kunnen strekken. Het feit dat 
een regeling met gedetailleerde nonnen op voor-
hand duidelijk maakt wat de overheid van plan 
is, geeft de hulpverlening mogelijkheden om 
daartegen krachtig protest aan te tekenen. Van 
deze mogelijkheid maakten het NCB en de 
VARA-Ombudsman gebruik toen ze naar aan-
leiding van de regeling van 14 maart met een 
`alternatief voorstel' kwamen. Voor de 
vakbeweging kwain de publikatie van de maat-
regel echter in zekere zin te vroeg. De vak-
beweging had zijn houding tegenover de ille-
galenproblematiek op dat moment nog niet 
bepaald. Enerzijds vond men dat de illegalen 
de arbeidsmarkt bedierven en daarom weg 
moesten. Anderzijds eiste intemationale soli-
dariteit dat men ook voor deze categorie 
arbeiders zou opkomen. Toen het binnen de 
vakbeweging duidelijk werd dat niet de file- 

, galen, maar de werkgevers als de veroorzakers 



van het probleem konden worden beschouwd, 
koos men voor solidariteit met de illegalen, 
maar toen was de regeling al nagenoeg verleden 
tijd. 
Hulpverleners kunnen ook hun voordeel doen 
met wat ik de prescriptieve eigenschappen 
van regelgeving zou willen noemen. De regeling 
wees in detail aan wie zou worden toegelaten 
en onder welke voorwaarden. Daarop kon de 
hulpverlening worden ingericht. In sommige 
gevallen bleek de hulpverlening echter snel tot 
routine te verworden en vroeg de hulpverlener 
zich eerder af `waar staat mijn client met 
betrekking tot de regels' dan 'hoe kan ik zo 
optimaal mogelijk opkomen voor de belangen 
van mijn client'. 
Ook de formele eigenschap van regelgeving 
bleek de belangenbehartiging zowel voor- als 
nadelen te bieden. Zodra een toelatingsbeleid 
wordt uitgedrukt in gedetailleerde normen en 
criteria, verdwijnt de materiele rechtvaardigheid 
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min of meer naar de achtergrond. De vraag waar 
het bij het nemen van een beslissing in een 
individuele zaak om gaat, is dan niet zozeer of 
toelating geboden is uit een oogpunt van 
materiele rechtvaardigheid, maar of de aan-
vraag aan de gestelde eisen voldoet. 
In de regularisatie leidde dit soms tot absurde 
situaties. Zo kon het voorkomen dat van twee 
broers die samen naar Nederland waren geko-
men en al die tijd bij dezelfde werkgever had-
den gewerkt, de een wel werd geregulariseerd 
en de ander niet, omdat hun werkgever het 
vertikte om voor clegene waar hij een hekel aan 

	

• 	 had een verklaring af te geven. 
Aan de andere kant bood het formele karakter 
van de regeling de mogelijkheid om onder de 
regeling gevallen te brengen die er strikt 
genomen niet onder hoorden. Toen er een 
oplossing kwam voor illegalen die geen paspoort 
konden krijgen, werden daar illegalen onder 
geschoven die een paspoort hadden waaruit het 
tegendeel van een binnenkomst voor 1 novem-
ber 1974 bleek. 
Wanneer hulpverleners pleiten voor gedetail-
leerde, liefst wettelijke normen met betrekking 
tot toelating van vreemdelingen, is dat begrij-
pelijk. Daarmee kan willekeur bij het nemen 
van toelatingsbeslissingen worden voorkomen. 



Maar het betekent tegelijkertijd dat men de wet 
als barriere kan tegenkomen, wanneer men wil 
pleiten voor de toelating van een vreemdeling 
die uit een oogpunt van materiele rechtvaardig-
heid een vergunning tot verblijf zou moeten 
krijgen, maar om wat voor reden dan ook niet 
kan voldoen aan de in de wet gestelde eisen. 

De `effecten' van het regularisatiebeleid 
De regularisatie betekende voor ongeveer 
15.000 buitenlanders legalisering van hun 
verblijf. Men dient wel te bedenken dat het 
bier niet gaat om een toename van het aantal 
buitenlanders in Nederland met 15.000. Ze 
waren er immers al. 
Minder dan 10 procent van de geregulariseerde 
illegalen zou in 1979 nog werkzaam zijn 
geweest bij de werkgever waar ze destijds bun 
verblijfsvergunning kregen (zie Hand. II, 
1979-1980, 15987, nr. 12, p. 2). Het is moge-
lijk dat hun plaatsen weer door andere illegalen 
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heid te zeggen. Het is eerder waarschijnlijk dat 
de teruggang in de economie het ook voor 
illegalen steeds moeilijker heeft gemaakt een 
arbeidsplaats te bemachtigen. Een aanwijzing 
daarvoor is te vinden in de resultaten van de 
activiteiten van de Loontechnische Dienst in 
het kader van de Wabw met betrekking tot 
het opsporen en vervolgen van werkgevers die 
illegalen in dienst hadden. In de periode van 
1 november 1979 tot 15 december 1980 
werden 666 onderzoeken verricht, waarbij in 
totaal 1166 illegalen waren betrokken, waarvan 
alleen al in den bedrijf niet minder dan 315 
(zie Bijl. Hand. 11 1981, 17022, nr. I, p. 8). 
Van een massale tewerkstelling van illegalen 
lijkt dus•nauwelijks nog sprake te zijn. 
Men zou verwachten dat de ervaringen, opge-
daan tijdens de regularisatie, een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de Overgangsregeling, 
die naar aanleiding van de invoering van de 
Wabw heeft plaatsgehad. Tot op zekere hoogte 
is dat ook zo geweest. In de Overgangsregeling 
werden problemen rond bewijsmiddelen voor-
komen door legalisering te binden aan het 
betaald zijn van loonbelasting en sociale 
premies. De regeling was als zeer strikt bedoeld 
en zo is hi] ook uitgevoerd. Dat gaf aanleiding 
tot talloze procedures, in dit geval bezwaar- 



schriftprocedures bij het Ministerie van Sociale 
Zaken. Evenals dat bij de regularisatie het 
geval is geweest ten aanzien van het procederen 
in vreemdelingenzaken, werden er bij proce-
dures rond de Overgangsregeling zowel door de 
overheid (i.c. het Ministeiie van Sociale Zaken) 
als door de hulpverlening aanvankelijk nogal 
wat bokkesprongen gemaakt. In deze zin 
herhaalde zich de geschiedenis en hebben de 
ervaringen opgedaan tijdens de regularisatie 
weinig effect gehad. 

Op het punt van het toelatingsbeleid zijn mijns 
inziens duidelijke effecten van het regularisatie-
beleid aanwijsbaar. Ik denk daarbij vooral aan 
de toename van het kort geding in vreemde-
lingenzaken en de professionalisering van de 
juridische hulpverlening in vreemdelingenzalcen 
in het algemeen. De regularisatie gaf een krach-
tige impuls aan de al in 1973 opgerichte Werk-
groep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. 
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in 1975 tot over de 500 op dit moment. Door 
de toename van de juridische kennis en vaar-
digheid aan de kant van de rechtshulpverlening 
is het toelatingsbeleid als het ware steeds meer 
strikt juridisch geworden. De huidige complexi-
teit van het vreemdelingenrecht is tot op zekere 
hoogte het gevolg van de kwaliteitstoename van 
de rechtshulp in vreemdelingenzaken. 
Voorts heb ik de indruk dat mede door de regu-
larisatie bij de Directie Vreemdelingenzaken 
tactiek en strategie in de beleidsvorming aan 
belang hebben gewonnen. Een aanwijzing daar-
voor is te vinden in de reactie op collectieve 
verzoeken om vergunning tot verblijf, waarmee 
het departement regelmatig wordt geconfron-
teerd Regale Surinamers, `slachtoffers' van de 
Overgangsregeling, zigeuners). Steevast krijgen 
deze verzoekers te horen dat hun individuele 
aanvragen nog eens met extra zorg zullen 
worden bekeken. Tot een regeling met betrek-
king tot de groep als geheel wordt nooit over-
gegaan. Wellicht heeft men van de ervaringen 
met de beslissing inzake de kerkmarokkanen 
geleerd, dat het tegemoetkomen aan de claim 
van een bepaalde groep door andere groepen 
al gauw als precedent wordt beschouwd en tot 
een vloedgolf van procedures kan leiden. 



Besluit 
De regularisatiemaatregel had zeker niet de 

. bedoeling het illegalenprobleem op te lossen. 
Daarvoor was de invoering van de Wabw 
bedoeld, welke strenge straffen in het vooruit-
zicht stelde voor werkgevers die illegalen in 
dienst zouden nemen. De invoering van de 
Wabw kwam echter op een moment dat de 
behoefte aan het tewerkstellen van goedkope 
buitenlanders door het teruglopen van de eco-

nomie aanzienlijk was afgenomen. Dat wil 
echter niet zeggen dat daarmee ook een einde 
was gekomen aan het illegalenprobleem. Het 
felt dat op het ogenblik illegale binnenkomst 
betreklcing kan hebben op onderling zo uiteen-
lopende groepen als gezinsleden van buiten-
landse werknemers, Surinamers die niet in de 
termen van het vestigingsverdrag bleken te 
vallen, vluchtelingen waarvan na jaren proce-
deren het asielverzoek is afgewezen, enzovoorts, 
noodzaakt het zoeken naar andere bestrijdings- 

1054 	methoden dan de Wabw. 
In het tegengaan van illegale binnenkomst en 
verblijf is een zekere ontwikkeling te bespeuren. 
Aanvankelijk richtte de aandacht zich op het 
tegenhouden van `vreemdelingen zonder 
papieren' aan de grenzen. Toen dat niet tot' 
bevredigende resultaten bleek te leiden, volgde 
een intensivering van het opsporings- en uitzet-
tingsbeleid. Er werden razzia's gehouden in 
café's en buurten waar veel buitenlanders 
verbleven. De invoering van de Wabw verplaats-
te de opsporing vooral naar de bedrijven. Op 
het ogenblik verkeren we in een fase waarin 
gebruik gemaakt wordt van wat men een ont-
moedigingsbeleid zou kunnen noemen. Ten-
einde voor illegalen het verblijf in Nederland 
zo niet onmogelijk, dan toch onaantrekkelijk 
te maken, wordt voor alle in Nederland verblij-
vende vreemdelingen de toegang tot tal van 
voorzieningen gebonden aan het tonen van 
een vergunning tot verblijf. 
Ruim tien jaar na de regularisatie spelen ille-
galen nog altijd een rol in het beleid van de 
overheid. De laatste tijd overigens vanuit een 
geheel andere optiek dan voorheen. Nu vigeert 
de opvatting dat een (te) groot aantal illegalen 
het minderhedenbeleid onder grote druk zal 
zetten. Dit beleid is immers vooral gericht op 
integratie van legaal in Nederland verblijvende 



buitenlanders. De financiele middelen om deze 
integratie tot stand te brengen zijn echter be-
perkt. Men tracht dan ook te voorkomen, dat 
deze middelen terechtkomen bij hen, die daar 
rechtens geen aanspraak op kunnen maken. Dit 
betekent echter dat vaker dan tot nu toe ge-
bruikelijk is, het verlenen van diensten zal wor-
den gekoppeld aan controles op legaal verblijf. 
Mogelijk heeft deze ontwikkeling vanuit een 
oogpunt van het nastreven van integratie, óók 
weer zijn schaduwzijde. 
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Toezicht op vreemdelingen 

door drs. M. M. J. Aalberts* 

Inleiding 
Na enige discussie in de Tweede Kamer werd 
in de uitgebreide commissievergadering over 
het minderhedenbeleid op 5 maart 1984 een 
motie aangenomen waarin de regering wordt 
verzocht ceen onderzoek te verrichten naar 
de mate waarin huidskleur en andere 
etnische kenmerken een rol spelen bij het 
vreemdelingentoezicht'**. In zijn brief van 
30 juli 1984 aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer heeft de Minister van Justitie 
laten weten dat hi] bereid is deze motie uit 

1056 	te voeren in het kader van een meer alge- 
meen onderzoek naar de wijze waarop de 
politie het toezicht op vreemdelingen utt-
oefent***. Dit onderzoek wordt momenteel 
uitgevoerd. 
In deze bijdrage zal vooral aandacht besteed 
worden aan de volgende punten: 
— Wat moet worden verstaan onder loezicht 
op vreemdelingen'? 
— Hoe kan een motie als bovenstaande worden 
vertaald in een onderzoekbare probleem-
stelling? 
— Op welke wijze kan een theoretische 
verklaring worden gegeven voor de wijze waar-
op toezicht wordt uitgeoefend? 

Maatregelen van toezicht 
Het lijkt goed op deze plaats eerst eens in te 
gaan op de vraag wat vreemdelingentoezicht 
is en welke maatregelen er zijn. Daaraan vooraf 
gaat echter eerst de vraag waarom er toezicht 
op vreemdelingen wordt uitgeoefend. Het 
antwoord op deze vraag is verrassend een- 

*. De auteur is onderzoeket bij het WODC. 
** De motie ward ingediend door mw. van Es 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16 102, 
nr. 64. 
*** Brief van de Minister van Justitie van 30 juli 
1984, nr. A1/6-85. 



voudir om het aantal illegalen beheersbaar te 
houden. Overwegingen die hieraan ten grond-
slag liggen, hebben vooral te maken met het 
bestrij den van de criminaliteit en het voor- 
komen dat (maatschappelijke) diensten 
worden verleend aan hen die daar geen recht 
op hebben. 
Bij het toezicht op vreemdelingen gaat het 
hier steeds om de controle op zich in Neder- 
land bevindende vreemdelingen. Grensbewaking 
valt hiermee dus buiten het bestek van dit 
onderzoek. Hetzelfde geldt overigens ook voor 
het zuiver administratieve toezicht op vreemde-
lingen. De uitvoering daarvan is reeds uitgebreid 
aan de orde geweest in het onderzoek naar het 
functioneren van vreemdelingendiensten 
(Brand-Koolen en Zoete, 1982). 

In wat hier kortheidshalve de vreemdelingen-
wetgeving genoemd zal worden — waaronder de 
Vreemdelingenwet, het Voorschrift Vreemde- 
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	lingen, het Vreemdelingenbesluit en tenslotte 
de Vreemdelingencirculaire — is een aantal 
maatregelen van toezicht opgenomen, alsmede 
bijbehorende richtlijnen. Om te beginnen is de 
vreemdelingen een aantal verplichtingen op-
gelegd. Zo zijn zij verplicht bepaalde identiteits-
papieren bij zich te dragen en deze desgevraagd 
te tonen. Zij zijn eveneens verplicht verande-
ringen van woon- of verblijfplaats door te 
geven. Ook kunnen zij worden verplicht andere 
gegevens te verstrekken `welke van belang kun-
nen zijn voor de toepassing van het bepaalde bij 
en krachtens de wet'. Ten slotte moeten 
vreemdelingen zich in Nederland aanmelden en 
zijn zij gehouden tot medewerking bij identifi- 
catie. Tot zover heel in het kort de ver-
plichtingen van vreemdelingen (Swart, 1978). 
De bevoegdheden van de toezichthoudende 
ambtenaren — hoofden van plaatselijke politie 
(h.p.p.) in de zin van de Vreemdelingenwet en 
politiemensen — komen kort weergegeven op 
het volgende neer. Als de identiteit van een 
vermoedelijke vreemdeling niet direct kan 
worden vastgesteld mag het h.p.p. deze voor 
een bepaalde duur vasthouden. In het algemeen 
is dit maximaal zes uur. Dit kan worden 
verlengd met ten hoogste 48 uur, indien er een 
gegrond vermoeden van illegaliteit bestaat. 
Daarna kan, zonodig, worden overgegaan tot 



inbewaringstelling. Terzijde: het is juist de 
legitimatieplicht wellce in het verleden meer dan 
eens aanleiding was voor klachten over de wijze 
waarop het toezicht wordt uitgeoefend (Cairo 
en Smink, 1982; Aalberts en Kamminga, 1983). 
Dit hoeft op zich niet te verbazen. De politie 
staat namelijk voor een niet gering dilemma. 
De Vreemdelingenwet geeft de politie-
functionaris de bevoegdheid een vreemdeling 
naar papieren te vragen. Aangezien deze 
bevoegdheid t.a.v. Nederlanders niet bestaat 
moet de politic een redelijk vermoeden hebben 
dat de betrokken burger vreemdeling is. Nu is 
uiterlijk in de meeste gevallen het eerst waar-
neembare criterium waarop zo'n vennoeden 
kan worden gebaseerd. Echter, zou de politic 
op basis van uiterlijk te werk gaan dan zou zij 
Miscrimineren'. Wel, een van de thema's van dit 
onderzoek betreft juist de politiele oplossing 
op dit punt. 
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maar ook als alternatief voor het overbrengen 
en ophouden van een vreemdeling, kan het 
paspoort tijdelijk worden ingenomen. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid om stempels en 
aantekeningen hierin aan te brengen. Deze 
betreffen dan bijvoorbeeld de aanvraag voor 
een vergunning tot verblijf, de weigering daar-
van, een lopend verzoek om herziening e.d. 

Overtreding van voorschriften en niet-nakoming 
van verplichtingen zijn als overt_sIing strafbaar 
gesteld. Binnenkomst na een ongewenst-
verklaring is als misdrijf strafbaar gesteld. Zo'n 
ongewenstverklaring km n volgen als de betrok-
ken vreemdeling bij herhaling is veroordeeld 
voor een bij de Vreemdelingenwet strafbaar 
gesteld felt. Voorts kan zo'n verklaring volgen 
na een veroordeling wegens een misdrijf waar-
voor een gevangenisstraf van drie jaar of meer 
kan worden opgelegd. Ook kan een vreemdeling 
ongewenst worden verklaard indien de betrok-
kene een gevaar oplevert voor de openbare 	' 
orde. Een voorstel tot ongewenstverklaring 
wordt gedaan door het h.p.p. De Minister van 
Justitie neemt hieromtrent de uiteindelijke 
beslissing. 

ledere vreemdeling, die niet in Nederland mag 



verblijven, kan worden uitgezet. In veel geval-
len is hiervoor een last tot uitzetting nodig, 
alvorens de uitzetting zelf kan volgen. Deze 
last, welke kan worden gegeven door de 
Minister van Justitie of door het h.p.p., hoeft 
in beginsel niet schriftelijk te zijn. In de 
Vreemdelingencirculaire echter wordt zulks 
weer we! voorgeschreven. De uitzetting kan 
overigens ook worden voorafgegaan door een 
beschikking tot uitzetting (Swart, 1978, 
blz. 281 e.v.). Als de betrokken vreemdeling 
echter illegaal de grens heeft overschreden en 
onmiddellijk kan worden uitgezet, dan is noch 
een last noch een beschikking vereist. Bij 
het verstrekken van een last tot uitzetting dient 
aan de vreemdeling een redelijke termijn te 
worden gegund om Nederland te verlaten, tenzij 
de openbare orde, rust en veiligheid zich daar-
tegen verzetten. Vreemdelingen, die zich al 
eerder aan het toezicht hebben ontrokken, 
komen in het algemeen ook niet in aanmerking 
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In sommige gevallen kan de uitzetting worden 
opgeschort. Ook kan schorsing plaatsvinden, 
indien een beroepsprocedure is ingesteld. 
In een aantal gevallen is inbewaringstelling 
mogelijk. Hiertoe kan worden overgegaan als 
er een last tot uitzetting is, dan wel indien er 
een ernstige reden bestaat zo'n last te verwach-
ten. Ook vreemdelingen aan wie het nog niet is 
toegestaan in Nederland te verblijven kunnen, 
hangende de beslissing op een verzoek om een 
verblijfs- of vestigingsvergunning of toelating als 
vluchteling, in bewaring worden gesteld. In alle 
gevallen van inbewaringstelling is vereist dat het 
belang van de openbare orde, rust of veiligheid 
zulks vordert. De inbewaringstelling blijft 
achterwege of wordt be6indigd indien de 
vreemdeling te kennen geeft Nederland te wil-
len verlaten en daartoe ook de gelegenheid 
bestaat. De bewaring kan ook worden 
baindigd, indien deze te lang gaat duren. Ter-
zijde zij hier opgemerkt, dat de bewaring van 
vreemdelingen en vooral ook de duur daarvan, 
meer dan eens onderwerp van discussie zijn 
geweest (Groenendijk, 1981; Cotterell, 1982; 
Ahmad Ali, 1984; Bavelaar 1984; Schaink, 
1984; Tweede Kamer, 1984-1985; Werkgroep 



Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, 1985; 
Volkskrant dd. 9-2-1985). 

Zoals uit deze beknopte weergave van de maat-
regelen van toezicht moge blijken, beschikken 
de met het operationele toezicht belaste politie-
mensen over discretionaire bevoegdheden, of-
wel een zekere mate van beslissingsvrijheid 
(Aalberts en Kamminga, 1983; Aalberts, 1985). 
Zo is er de wettelijke mogelijkheid een 
vermoedelijke vreemdeling staande te houden 
ten einde vast te stellen of deze hier legaal ver-
blijft. Of van deze mogelijkheid of bevoegdheid 
gebruik gemaakt zal worden en, zo ja, welk 
type burger hiervoor in aanmerking komt, is 	- 
veelal een individueel afwegingsproces. Als bij 
een staandehouding blijkt dat de burger de 
vereiste papieren niet bij zich heeft is het aan 
de betrokken politiefunctionaris om te beslissen 
of deze burger naar het politiebureau moet 
worden overgebracht. Dit geldt eveneens voor 

1060 	de vraag of al dan niet een bekeuring op zijn 
plaats is. Ook beslissingen omtrent inbewaring-
stelling en opschorting van uitzetting zijn mede, 
doch weer in iets mindere mate, gebaseerd op 
individuele afwegingen van politiemensen. Het 
zullen dan ook juist deze momenten zijn waar-
op (persoons)kenmerken en de houding van 
de betrokken burger (mede) bepalend zijn voor 
de verdere afhandeling van zaken. 

Van motie naar onderzoekvraag 
De in de inleiding aangehaalde morie is een 
uiting van discussies, die her en der in den lande 
de laatste jaren zijn opgelaaid. Zo beklagen 
vooral jongere vreemdelingen zich over de 
razzia-achtige en discriminerende wijze waarop 
de politie hen op legaal verblijf in Nederland 
zou controleren. Deze discussies zijn echter uit-' 
sluitend gebaseerd op incidenten, 'van horen 
zeggen' e.d. Dit kan ook moeilijk anders, daar 
er tot op heden in Nederland geen gericht 
onderzoek naar politie-optreden in het 
toezicht heeft plaatsgevonden. Meer syste- 
matische kennis ontbreekt derhalve. Uit 
onderzoek naar politie-optreden  in het_ 
algemeen w --rian de resultaten relevant zijn 
voor e onderhavige kwestie, blijkt dat voor-
zover er al sprake is van het hanteren van den 
criterium als huidskleur, er toch sprake kan zijn 



van zeer verschillende wijzen van optreden. Zo 
is in sommige gevallen een donkere huidskleur 
alleen al voldoende om tot actie over te gaan. 
In andere gevallen daarentegen blijkt een 
donkere huidskleur juist aanleiding om niet tot 
actie over te gaan; dit vaak om protesten als 
`zeker omdat ik zwart ben' te voorkomen. 
In weer andere gevallen blijken bepaalde 
combinaties van criteria de basis voor het op-
treden te vormen. Zo loopt een zwarte bestuur-
der van een oude (Amerikaanse) auto meer kans 
op een controle dan een zwarte bestuurder 
van een nieuwe (Europese) auto (Bovenkerk 
en Luning, 1979; Aalberts en Kamminga, 1983; 
Aalberts 1984). Ook bepaalde combinaties van 
huidskleur, kleding en gedrag van burgers — in 
verdachte situaties — blijken in belangrijke 
mate de wijze van politie-optreden te bepalen. 
Zo zou bijvoorbeeld voor blanke mannen 
gelden, dat zij minder correct door de politie 
worden bejegend dan blanke vrouwen. Niet- 
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minder correct bejegend worden dan niet-
blanke mannen. Wordt tevens naar de kleding 
van burgers gekeken, dan zouden van alle net-
geklede mensen vooral de blanken minder 
correct bejegend worden dan niet-blanken. Van 
alle mensen, die niet net gekleed zijn, zouden 
vooral niet-blanken, vaker dan blanken, een 
onheuse bejegening ondervinden (Willemse, 
e.a., 1984). Een conclusie, die uit een en ander 
getrokken kan worden, is dat het verband 
tussen uiterlijke kenmerken van burgers ener-
zijds en de reactie van de politie anderzijds 
zeer complex is. Deze complexiteit blijkt ook 
wel uit het feit dat diverse onderzoeken naar 
het voorkomen van discriminatie geen eens-
luidend •oordeel opleveren. Sterker nog, vaak 
spreken de resultaten elkaar tegen (Elich en 
Maso, 1984). 

Bovendien valt t.a.v. de onderhavige problema-
tiek op te merken dat de concrete wijze waarop 
de politie toezicht op vreemdelingen uitoefent 
niet in een vacutim verkeert. Op de eerste plaats 
is dit toezicht uiteraard ingebed in het centrale 
overheidsbeleid dat wordt gevoerd. Kort samen-
gevat kan hier het volgende worden genoemd. 
Binnen het centrale beleid wordt uitgemaakt 
aan welke verplichtingen de vreemdelingen 



worden onderworpen. Tevens worden daar-
binnen de bevoegdheden beschreven, die aan de 
politie worden verleend. Daarmede geeft het 
centrale beleid een zekere sturing aan de wijze 
waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Voorts 
wordt binnen het centrale beleid een keuze 
gemaakt voor meer open of juist meer gesloten 
grenzen. Afhankelijk van deze beslissing, zal 
het binnenlands toezicht vervolgens meer of 
juist minder prioriteit behoeven. Tenslotte kan 
hier de al dan niet vermeende toegankelijkheid 
van maatschappelijke instanties worden aan-
gestipt. Als deze hun clienten inderdaad niet op 
legaal verblijf zouden (hoeven) controleren 
alvorens diensten te verstrekken, dan wordt 
daarmee het toezicht als vanzelf naar de politie 
verschoven. Daar komtmog bij dat de uitvoering 
van het vreemdelingentoezicht op diverse 
manieren is opgesplitst. Zo berusten in de 
kleinere gemeenten de administratieve taken bij 
de gemeentesecretarieen. In de grotere 
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lingendiensten.van de politiekorpsen. Grotere 
gemeenten zijn die gemeenten die gemeente-
politie hebben onder leiding van een korpschef 
in de rang van (hoofd)commissaris. 
Alle andere gemeenten behoren in dezen tot 
de kleinere gemeenten. In alle gemeenten 
echter zijn in principe alle politiemensen belast 
met het operationele toezicht op vreemde-
lingen. In principe, want niet in ieder korps 
is men overtuigd van de juistheid hiervan. Dit 
heeft dan vooral te maken met de al dan niet 
terechte opvatting dat de meeste politiemensen 
over te weinig kennis en ervaring beschikken 
om op adequate wijze toezicht uit te oefenen. 
Zo werd enige jaren terug geconcludeerd dat 
het vreemdelingentoezicht bij het Korps 
Rijkspolitie hierdoor veel te wensen over zou 
laten (Werkgroep Toezicht, zj.). Aldaar is men 
er dan ook toe overgegaan het politiepersoneel 
bij te scholen. Daarentegen trekken enkele 
vreemdelingendiensten in de grote korpsen 
ook het operationele toezicht naar zich toe om 
zodoende onterechte aanhoudingen te voor-
komen. Naar het zich laat aanzien twee tegen-
gestelde tendensen. 
De deling naar administratieve en operationele 
taken heeft overigens ook tot gevolg, dat lang 
niet alle administraties 24 uur per etmaal toe- 



gankelijk zijn voor politiemensen. Dit kan 
complicaties opleveren als een vreemdeling 
buiten lantooruren' wordt aangehouden. 
Het vreemdelingen-toezicht is natuurlijk ook op 
lokaal niveau ingebed. Hierbij zij echter op-
gemerkt dat de wijze waarop deze . inbedding 
plaatsvindt voor een belangrijk deel afhangt van 
de gemeentegrootte. In de kleinere gemeenten 
namelijk is de burgemeester hoofd van plaatse-
lijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet 
en bepaalt deze mede hoe het toezicht wordt 
uitgeoefend. In de grotere gemeenten echter is 
de korpschef hoofd van plaatselijke politie 
en hebben noch Burgemeester en Wethouders 
noch de gemeenteraad zeggenschap over uit-
voering van de vreemdelingenwetgeving, en 
voor zover het geen probleem van openbare 
orde raakt, derhalve ook niet over het vreemde-
lingentoezicht. Verder kunnen gemeenten van 
elkaar verschillen waar het de samenwerking 
tussen gemeentelijke diensten betreft. De 
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wordt gegeven hangt uiteraard ook af van het 
aantal beschikbare mensen en andere meer 
situationele factoren zoals het aantal beschik-
bare cellen (Gorissen, 1982; Aalberts en 
Kamminga, 1983). 
Uiteraard kan ook individueel politie-optreden 
weer niet los worden gezien van wat binnen het 
korps als juist of rechtvaardig optreden wordt 
gezien. Hier wordt overigens niet alleen het 
formele beleid geraakt, maar tevens ook de 
vigerende beroepscultuur en meer bijzonder de 
groepsgeest. Vooral deze laatste twee bepalen 
mede op welke wijze de discretionaire bevoegd-
heden van politiemensen worden gebruikt. 

Het operationeel toezicht in (ruiDtheoretisch 
perspectief 
Binnen wetenschappelijk onderzoek is het 
gebruikelijk, verschijnselen theoretisch te 
verklaren. Voor een verklaring van de wijze 
waarop het operationele toezicht wordt uit-
geoefend zal worden aangesloten bij de ruil-
theorie. Deze theorie biedt namelijk een ver-
klaringsschema voor individuele contacten ener-
zijds (micro-sociologisch) en het maatschappe-
lijk kader waarbinnen deze contacten plaats-
vinden (macro-sociologisch) anderzijds. (Zijder-
veld, 1973) 



Binnen de ruiltheorie worden menselijke inter-
acties primair opgevat als ruilprocessen. De 
zaken die geruild warden, kunnen zowel van 
materiele als van niet-materiEle aard zijn. De 
ruil wordt hierbij gezien als uitvloeisel van het 
streven van mensen om alleen dan relaties aan 
te gaan, wanneer zij daardoor hun behoeften 
beter kunnen bevredigen. De ruilhandeling 
wordt gemotiveerd door de tegenprestatie die 
verwacht en ook (in de regel) verkregen wordt. 
Deze cis van reciprociteit schept bij nakoming 
vertrouwen. Wordt aan deze eis echter niet vol-
daan, dan kan dat leiden tot status- en/of 
machtsverschillen tussen de interacterenden. 
Deze verschillen zullen eens te meer ontstaan in 
een situatie waarin geen alternatieve bronnen 
bestaan. In zo'n geval zal de ontvanger zich 
moeten schilcken in een asymmetrische relatie 
en is de basis gelegd voor een relatie die zich 
kenmerkt door status- en/of machtsverschil. 
Wordt de macht van de ander erkend, dan ver- 
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als onnodig repressief ervaren dan zal de ont-
vangende partij zich verzetten, omdat deze zich 
onderdrukt voelt. 
Binnen de ruiltheorie wordt oriderscheid ge-
maakt tussen primaire en secundaire ruilrelaties. 
In het eerste geval is er sprake van een relatie 
tussen twee of meer individuen. In het tweede 
geval is er sprake van een relatie tussen rollen 
of collectiviteiten. Deze secundaire ruilrelatie 
kan uiteindelijk het structurele kader vormen, 
waarbinnen primaire ruilrelaties plaatsvinden. 
Binnen secundaire ruilrelaties ligt niet zozeer 
de nadruk op het uitwisselen van zaken maar 
meer op het uitbreiden en bestendigen van 
relaties tussen personen en groepen. Uit de 
ruiltheorie vallen vijf proposities af te leiden. 
De eerste propositie houdt in dat naarmate een 
bepaalde handeling beloond wordt, deze ook 
vaker wordt verricht. De tweede propositie 
gaat in op de herkenbaarheid van de situatie: 
naarmate een huidige situatie meer overeen-
komst met een vorige vertoont, waarin een 
handeling werd beloond, is de kans op zo'n 
zelfde handeling groter. De derde propositie 
sluit hierbij aan voorzover het gaat om de 
waardering van de verkregen beloning: een 
bepaalde handeling zal vaker worden verricht 
naannate de waardering voor de beloning groter 



is. De vierde propositie is afgeleid uit de 
(economische) wet van het afnemend marginale 
nut en geeft derhalve een zekere beperking aan 
de derde propositie: zowel de handeling als de 
beloning verliezen veel van hun kracht als zij te 
vaak worden herhaald. De vijfde propositie ten 
slotte valt in twee delen uiteen. Het eerste deel 
houdt in dat in geval een handeling niet of niet 
voldoende wordt beloond, de kans op boosheid 
en agressief gedrag groter wordt. Het tweede 
deel houdt in dat in geval de handeling op de 
juiste wijze of zelfs overbeloond wordt, deze 
handeling vaker voor zal komen en voor de 
persoon in kwestie ook belangrijker zal worden 
(Homans, 1974; Zijderveld, 1973). 

Het is niet ongebruikelijk het optreden van de 
politie te verklaren in termen van ruil. Zo vat 
bij voorbeeld Skolnick het verhoor op als een 
onderhandelingssituatie waarbij de rechercheur 
voor hulp bij het bestrijden van de misdaad de 
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	verdachte teloone met het toekennen van 
rechten aan deze verdachte (Skolnick, 1966). 
Wiley en Hudik hebben via een experiment aan-
getoond dat in gevallen waarin politiemensen 
bij een staandehouding enige uitleg geven om-
trent het waarom hiervan, de staandegehouden 
burgers zich cooperatiever opstellen dan in 
andere gevallen (Wiley en Hudik, 1980). Sykes 
en Clark zijn dieper op de materie ingegaan en 
hebben daarbij aparte aandacht geschonken 
aan allochtone burgers. ,Naar inzicht van de 
beide auteurs is de interactie tussen politie en 
burgers van een bijzondere soort, vooral omdat 
beide rollen nogal contrasteren. Politiemensen 
gaan in de eerste plaats vanuit hun beroep het 
contact met burgers aan. Daarbij komt dat de 
rol van de politie voor zowel politiemensen als 
burgers tamelijk duidelijk is. Daarenboven be-
schikken politiemensen over macht en autori-
teit. Bij burgers daarentegen is er zelden of 
nooit sprake van volledige vrijwilligheid tot het 
aangaan van het contact. Zij beschikken ook 
hooguit in uitzonderlijke gevallen over macht 
en hun rol is ook onduidelijker. Het verloop 
van het contact tussen de politie en burgers zou 
daarom, weer volgens beide auteurs, vooral 
geleid worden door het uitwisselen van erken-
ning en een juiste houding. Hierbij is de relatie 
asymmetrisch. De burger is ondergeschikt om- 



dat hij of zij wetten of regels heeft overtreden 
of afhankelijk is van de hulp van de politie. Het 
is dus vooral de burger die zich ten opzichte van 
de politic juist dient te gedragen en voldoende 
respect dient te tonen. Wat juist en voldoende 
in dezen is, wordt uiteraard bepaald door de 
betrokken politiemensen. Indien nu echter de 
betrokken burger behoort tot een (herkenbare) 
minderheidsgroepering, hetgeen opgaat voor 
een aanzienlijk deel van de vreemdelingen, dan 
doet zich een heel specifieke situatie voor. Een 
lid van een minderheidsgroepering, 
vreemdeling, is namelijk dubbel ondergeschikt: 
aan de meerderheid en aan de politie. Zolang 
de vreemdeling deze dubbele onderschikking 
accepteert, zal hij ook wel voldoende respect 
tonen. Dit wordt echter anders, indien de be-
troklcen vreemdeling deze dubbele onder-
schikking niet (!anger) accepteert. In zo'n geval 
zal iedere verwachting omtrent erkenning 
gezien worden als een symptoon van onder- 
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geen erkenning worden betoond. Dit wordt 
door de politie dan weer licht opgevat als een 
afwijzing van algemene sociale verplichtingen en 
als een gebrek aan erkenning van de status van 
de politie. Het zal duidelijk zijn dat zo'n inter-
actie gemakkelijk uitmondt in een prestigestrijd 
(Sykes en Clark, 1980). 
De mate waarin leden van minderheids-
groeperingen/vreemdelingen de asymmetrische 
relatie accepteren, hangt onder meet af van de 
eigen culturele orientaties en gevoelens van 
etniciteit, maar zeker ook van de mate waarin 
de politie deze asymmetrie beldemtoont en de 
mate waarin en de wijze waarop zij gebruik 
maakt van haar bevoegdheden. Zo wijst Bittner 
er bij voorbeeld op dat iedere vorm van politie-
optreden bovenal gekenmerkt wordt door het 
tonen van de mogelijkheid om dwangmiddelen 
toe te passen. Deze hoeven niet altijd en alle-
maal toegepast te worden: slechts de mogelijk-
heid is in veel gevallen al voldoende (Bittner, 
1973). Echter, door dwangmiddelen te snel 
toe te passen of door misbruilc hiervan te 
maken, kunnen gemakkelijk gevoelens van 
onderschilcking of onderdrukking aangewak-
kerd of bestendigd worden. Bij wijze van voor-
beeld kan hier verwezen worden naar klachten 
over de papiercontrole. Niet zozeer de bevoegd- 



heid hiertoe staat ter discusie maar meer de 
wijze waarop deze controles worden uitgevoerd. 
Een laatste opmerking omtrent de asymme- 
trische relatie betreft het volgende. Een 
belangrijk kenmerk van zo'n relatie is het 
gebruik van stigmatiserende termen (Elias en 
ScotsOn, 1976; Sykes en Clark, 1980; Aalberts 
en Kamminga, 1983). Beide partijen, in dezen 
de politie en burgers in het algemeen en 
vreemdelingen meer in het bijzonder, hanteren 

• 	deze termen om verschillende redenen. Ge- 
meenschappelijk is dat stigmatiseren van 
anderen onderlinge solidariteit kweekt en in 
stand houdt en het zelfbeeld versterkt. De 
machtigste partij stigmatiseert daarnaast om 
haar macht te bestendigen en te rechtvaardigen. 
De andere partij daarentegen stigmatiseert om 
de macht van de ander aan de kaak te stellen. 
Dit proces van stigmatiseren brengt ons ten 
slotte bij het verschijnsel discriminatie. Dit 
wordt gedefinieerd als het achterstellen of 
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van kenmerken, die in de context van de 
handeling geen aanvaardbaar motief vormen 
(Elich en Maso, 1984). 
De term aanvaardbaar maakt deze definitie 
tot een normatieve: het motief wordt beoor-
deeld. Toegespitst op het vreemdelingentoe-
zicht: vormt de huidskleur van een burger een 
aanvaardbaar motief om tot papiercontrole 
over te gaan? 
In navolging van Elich en Maso wordt hier een 
onderscheid gemaakt tussen geinstitutionaliseer-
de en niet-geinstitutionaliseerde discriminatie. 
Van het eerste is sprake wanneer de discri-
minatie plaatsvindt in de vorm van geschreven 
en ongeschreven regels en routines in de uit-
voeringspraktijk. Gespecificeerd voor het toe-
zicht op vreemdelingen zou er sprake zijn van 
geinstitutionaliseerde discriminatie indien het 
(vastgelegd) beleid zou zijn om een ieder met 
een donkere huidskleur aan een controle op 
identiteit en legaliteit te onderwerpen (dit 
overigens alleen onder de conditie dat huids-
kleur in dezen een onaanvaardbaar motief zou 
zijn). Niet-geinstitutionaliseerde discriminatie 
vindt geen basis in regels en routines maar doet 
zich sporadisch of persoonsgebonden voor. 
Er kan ook onderscheid gemaakt worden tussen 
directe en indirecte discriminatie. Bij directe 



discriminatie is het onderscheidende kenmerk 
expliciet etniciteit of huidskleur. Concreet 
voorbeeld in termen van het vreemdelingentoe-
zicht is een controle omdat de betrokken 
burger.  een donkere huidskleur heeft. Van in-
directe discriminatie is sprake indien het onder-
scheidende kenmerk een andere dan etniciteit 
of huidskleur is, maar het uiteindelijke resultaat 
van de handeling hetzelfde islals wanneer 
etniciteit of huidskleur wel het onderscheidend 
kenmerk zou zijn geweest. Een voorbeeld hier-
van zou kunnen zijn een controle op alle 
bezoekers van een etablissement waar bijna al-
leen Turken komen. 
'Het zal duidelijk zijn dat de hier weergegeven 
vormen van discriminatie zowel bewust als on-
bewust handelen kunnen betreffen. Hierbij 
moet dan wel worden aangetekend dat sommige 
combinaties in de praktijk waarschijnlijker zijn 
dan andere. Zo lijkt onbewuste geinstitutio-
naliseerde discriminatie niet erg voor de hand 
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Deze uitwijding brengt ons uiteindelijk bij de 
onderzoekvraag of probleemstelling zoals deze 
uit de motie is gegroeid. De probleemstelling 
luidt dan als volgt: 

1. Op welke wijze is het formele operationele 
toezicht op vreemdelingen ingebed in zowel 
centraal als lokaal beleid ten aanzien van 
vreemdelingen? 
Subvragen zijn hier: 
— Welke motieven liggen ten grondslag aan het 
formele beleid ten aanzien van het toezicht op 
vreemdelingen? 
— Welke richtlijnen zijn Cr? 
— In welke mate is er sprake van discretionaire 
bevoegdheden en op welke specifieke punten? 
— Bestaan er verschillen tussen centraal en 
lokaal beleid en tussen de verschillende gemeen-
ten voor wat betreft lokaal beleid? 
— Hoe en waar wordt het lokale beleid gefor-
muleerd? 

2. Op welke wijze wordt het toezicht op 
vreemdelingen daadwerkelijk uitgeoefend? 
— Door welke politiemensen of -diensten wordt 
het operationele toezicht (vooral) uitgeoefend? 
— Vindt operationeel toezicht vooral plaats in 



de vorm van gerichte acties of juist niet? 
— Wat is de aard van de acties? 
— Welke (combinatie van) criteria leiden tot 
controle op identiteit en legaal verblijf? 
— In welke mate kan hierbij gesproken worden 
van discriminatie op huidskleur of andere 
etnisehe kenmerken? 
— Onder welke omstandigheden vinden con-
troles vooral plaats? 
— Hoe is de afhandeling van zaken? 
— Hoe worden deze controles ervaren? 

. 3. Welke factoren kunnen een verklaring bieden 
omtrent de wijze(n) waarop het operationele • 
toezicht op vreemdelingen wordt uitgeoefend? 
Dit onderdeel grijpt uiteraard terug op de eerste 
twee onderdelen. 

Opzet van het onderzoek 
Zoals te doen gebruikelijk is het onderhavige 
onderzoek gestart met een literatuuronderzoek. 
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	Aangezien het operationele toezicht op 
vreemdelingen onderdeel is van de algemene 
politietaak, is relevante literatuur hierover niet 
buiten beschouwing gebleven. Er is overigens 
opmerkelijk weinig literatuur over dit onder-
werp. Het veldwerk is opgezet volgens de 
methode van de triangulatie, d.w.z. dat er 
verschillende onderzoekmethoden zullen 
worden toegepast (Denzin, 1970). Zo is gestart 
met dossieranalyse. In deze fase wordt door 
middel van bestudering van allerhande schrifte-
lijk materiaal zoals notulen, nota's, dienst-
orders e.d. nagegaan wat het formele beleid 
ten aanzien van vreemdelingentoezicht in de 
diverse gemeenten is. Bovendien is nagetrokken 
hoe in de afgelopen drie jaar illegalen zijn opge-
spoord en, nog veel belangrijker, onder welke 
omstandigheden deze opsporingen plaats-
vonden. Ook wordt bekeken hoe de zaken zijn 
afgehandeld. Van deze opgespoorde illegalen 
worden eveneens een aantal (persoons-) ken-
merken en andere gegevens nagetrokken. 

Op basis van de resultaten van dit deel van het 
onderzoek en uiteraard ook op basis van het 
literatuuronderzoek worden vervolgens inter-
views gehouden met politiemensen en vreemde-
lingen. Aangezien motieven en ervaringen van 
betrokkenen een tamelijk centrale rol spelen in 



dit onderzoek, zal de prioriteit bij het inter-
viewen liggen bij die politiemensen die toe-
zicht hebben uitgeoefend en die vreemdelingen 
die ooit gecontroleerd zijn. In tweede instantie 
komen mensen in aanmerking voor een inter-
view die tijdens de observatiefase controleren 
dan wel gecontroleerd warden. Daarnaast 
worden in de onderzochte gemeenten steek-
proeven getrokken uit de bevolkingsbestanden. 
Zo kunnen namelijk allochtonen bereikt wor-
den die de Nederlandse nationaliteit hebben 
mar op grond van hun uiterlijk wellicht toch 
op legaal verblijf alhier worden gecontroleerd. 

Tenslotte zal systematische observatie plaats-
vinden. De wijze waarop deze observatie zal 
plaatsvinden, hangt weer mede af van de 
resultaten van de eerdere fasen. Door zeer 
gericht te observeren kan namelijk onnodig tijd-
verlies worden voorkomen. 
Ten einde een zo representatief mogelijk beeld 
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toezicht op vreemdelingen wordt uitgeoefend, 
is veel zorg besteed aan de selectie van de 
gemeenten waar het onderzoek zou moeteri 
plaatsvinden. Zo is er op de eerste plants voor 
gekozen om zowel gemeenten met gemeente-
politie als gemeenten met rijkspolitie in het 
onderzoek te betrekken. In de tweede pleats is 
gestreefd naar een zekere spreiding naar omvang 
van de gemeenten en omvang van de vreemde-
lingen-populaties aldaar. In de derde pints is 
gestreefd naar een zekere regionale spreiding. 
Een en ander resulteerde in een selectie van 
dertien gemeenten, waarvan vijf met gemeente-
politie en acht met rijkspolitie. Deze laatste 
gemeenten behoren tot twee districten van het 
korps rijkspolitie. 

Tot besluit 
Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek zo 
goed als afgesloten en kan gestart warden met 
de analyse van de verzamelde data betreffende 
de opgespoorde illegalen. Tegelijkertijd oak 
start de interviewfase. Het is helaas nu nog te 
vroeg am alvast enige resultaten te geven. Dat 
zou in dit stadium de reeds bestaande beelden 
eerder verder vertekenen dan verhelderen. 
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Vreemdelingenbewaring: op 
de rand van het recht? 

door Mr. W. Jansen* 

I. Inleiding 
De 22ste augtistus 1985 begon voor Mohamed 
L. met dezelfde gevangenisroutine die de voor-
afgaande 478 dagen van zijn vreemdelingen-
bewaring hadden gekenmerkt. Uitzichtloos 
wachten in zijn cel van het Huis van Bewaring 
te Maastricht op het moment waarop de auto-
riteiten zijn uitwijzing zouden kunnen realise-
ren. Zijn meest recente verzoek om opheffing 
van de bewaring was op 17 juli door de recht-
bank afgewezen. Een nieuw verzoek zou de 
eerste tijd kansloos zijn. De wetenschap dat zijn 

1074 	zaak met een aantal andere langdurig in 
bewaring gestelden die avond onderwerp zou 
zijn van de NOS radiorubriek Op de rand van 
het recht, deed hem die dag ten minste naar jets 
uitzien. Mohamed L. heeft de uitzending waar-
schijnlijk niet beluisterd. Dat zou teveel 
gevraagd zijn van een persoon die in de loop van 
dezelfde dag na bijna 16 maanden cel plotseling 
en zonder rechterlijke tussenkomst in vrijheid 
werd gesteld. 

In de zaak Mohamed L. ligt een aantal 
elementen opgesloten die ook voor niet in het 
vreemdelingenrecht gespecialiseerde juristen een 
aantal rechts- en beleidsvragen oproept. Kan 
iemand zonder een strafbaar feit te hebben 
begaan of daarvan te worden verdacht, geduren-
de meer dan 15 maanden Vvorden opgesloten 
en zo ja, welk doe wordt ermee gediend? Hoe 
is het gesteld met de rechtsbescherming, zoals 
bij voorafgaand rechterlijk bevel tot in-
bewaringstelling, en hoe is het gesteld met de 
verplichte toevoeging van raadslieden en regel-
matige belangenafweging met betrekking tot 

* De auteur was voorheen werkzaam als advocaat en 
is thans als hoofd van de Afdeling Rechtspositie en 
adjunctdireeteur verbonden aan het Nederlands 
Centrum Buitenlanders, tevens secretaris van de Werk-
groep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. 



een voortgezette vrijheidsbeneming? Hoe ver-
houdt de Nederlandse wettelijke regeling zich 
tot de rechten die zijn neergelegd in de Grond-
wet en de artikelen 5 en 6 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de fundamentele vrijheden? Hoe 
wordt de vreemdelingenbewaring ten uitvoer 
gelegd en zijn er alternatieven? 
In het navolgende zal getracht worden aan de 
hand van (internationale) wet- en regelgeving, 
jurisprudentie en beleidsnota's een antwoord te 
geven op deze vragen. In verband met doel en 
omvang van deze bijdrage kan niet uitputtend 
worden ingegaan op het totaal van wettelijke 
regelingen, de rechtspraak en de uitvoerings-
praktijk die zich de afgelopen jaren rondom de 
vreemdelingenbewaring heeft ontwikkeld. Voor 
een beschrijving van de wettelijke en verdrags-
rechtelijke regeling van de bewaring wordt 
verwezen naar Swart (1978) en Loeb (1983). 
Voor een overzicht van de actuele jurispruden- 
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van de jurisprudentiebundel Rechtspraak 
Vreemdelingenrecht, waarvan onlangs de editie 

	

• 	1985 is verschenen. In het navolgende zal 
moeten worden volstaan met een globale 
beschrijving van het wettelijk systeem (2), de 
toetsing aan de eisen die de Grondwet (3) en 
het EVRM stellen (4) en een bespreking van 
het nimmer tot wet geworden Ontwerp Uit-
breiding Rechtsbescherming en Rechtsbijstand 
Vreemdelingen (5). Tot besluit van deze bij-
drage zal kort worden ingegaan op de Notities 
Vreemdelingenbewaring 1984 (6) en Herziening 
Vreemdelingenwetgeving 1986 (7). 

2. Het wettelijk systeem 
De verankering in de Vreemdelingenwet van 
het meest ingrijpende dwangmiddel dat het 
vreemdelingenrecht kent, de bewaring, dient 
niet alleen te sporen met de eisen die mensen-
rechtenverdragen daaraan stellen, zij dient ook 
te passen in de systematiek van de Grondwet 
en overige nationale wetgeving. Bij dat laatste 
dient te worden bedacht dat de Nederlandse 
wetgeving een aantal vrijheidsbenemende 
maatregelen kent, zowel met het oog op de 
toepassing van de strafwet als van het burgerlijk 
en het adrninistratief recht. Daarbij zijn te 
noemen de regeling van de inverzekeringstelling 



en voorlopige hechtenis in het kader van straf-
vordering, de voorlopige aanhouding met het 
oog op uitlevering, de.inbewaringstelling voor-
afgaand aan een machtiging tot plaatsing van 
een psychiatrische patient in een inrichting, 
de gijzeling van weigerachtige getuigen in zowel 
strafrecht als burgerlijk recht. 
Alvorens hier op in te gaan om een vergelijking 
mogelijk te maken, zullen wij eerst de des-
betreffende regeling in de Vreemdelingenwet 
bespreken. 

2.1. De Vreetndelingenwet van 1965 
Evenals de artikelen 67 en 67a van het Wet-
boek van Strafvordering betreffende de voor-
lopige hechtenis, maakt artikel 26 van de 
Vreemdelingenwet (Vw) met betrekking tot de 
vreemdelingenbewaring onderscheid tussen 
gronden en gevallen die bepalend zijn voor het 
bevel tot inbewaringstelling. In een drietal ge-
vallen kan de inbewaringstelling door het Hoofd 

1076 	van plaatselijke politie worden bevolen. Een 
dergelijk bevel kan worden gedaan ten opzichte 
van een vreemdeling waarvan de uitzetting is 
gelast, dan wel een ernstig vermoeden bestaat 
dat deze zal worden gelast, of die niet in het 
bezit is van een verblijfsvergunning en in Neder-
land verblijft in afwachting van een beslissing 
op een verzoek om verlening van een verblijfs-
titel. 
Evenals bij de toepassing van de voorlopige 
hechtenis in strafzaken, is daarnaast de voor-
waarde gesteld dat de vrijheidsbenemende 
maatregel nodig wordt geacht in het belang van 
hetzij de openbare rust, de openbare orde of 
van de nationale veiligheid. 
Naast gronden en gevallen benadrukt artikel 
26 Vw dat de bewaring van een vreemdeling 
achterwege blijft of wordt beeindigd zodra 
deze te kennen geeft Nederland te willen ver-
laten en daartoe voor hem ook gelegenheid 
bestaat. Behalve deze beperking in tijdsduur is 
in feite geen andere limiet voor de bewarings-
periode aangegeven, met als uitzondering het 
geval dat de bewaring nog niet is gelast. In die 
situatie is de duur van de insluiting beperkt tot 
maximaal 1 maand. 
Artikel 26 Vw besluit met de stelling dat aan 

• de in bewaring gestelde vreemdelingen geen 
verdergaande beperkingen worden opgelegd 



dan aan personen die voorlopige hechtenis 
ondergaan. Hoewel het laatste lid artikel 26 Vw 
nadrukkelijk verwijst naar het Wetboek van 
Strafvordering, valt op het eerste gezicht reeds 
een tweetal fundamentele verschillen met de 
regeling van de voorlopige hechtenis op. Aller-
eerst ontbreekt in het artikel de aanduiding van 
de rechterlijke instantie die het bevel tot 
bewaring geeft. Daarnaast blijkt dat, met de zo-
juist genoemde uitzondering, vreemdelingen-
bewaring onbeperkt kan duren. 
Het ontbreken van een rechterlijk bevel tot in-
bewaringstelling en limitering van de duur van 
vrijheidsbeneming, wordt in de systematiek van 
de Vreemdelingenwet ondervangen door een 
mogelijkheid van rechterlijke controle achteraf. 
Artikel 40 bepaalt dat een vreemdeling een 
schriftelijk verzoek tot opheffing van de 
vreemdelingenbewaring kan richten tot de 
Rechtbank. Als de vreemdeling een dergelijk 
verzoek voor de eerste maal indient wordt hij 

1077 	gehoord door de rechter, bij een volgend ver- 
zoek kan hij worden gehoord. Bij dat gehoor 
kan hij zich doen bijstaan door een raadsman 
en de rechter kan hem ambtshalve een advocaat 
toevoegen. Het verzoek tot opheffing wordt 
ingevolge artikel 40 Vw ingewilligd wanneer 
de rechtbank van mening is dat de toepassing 
van de vreemdelingenbewaring in strijd is met 
de wet, dan wel bij afweging van alle daarbij 
betrokken belangen in redelijkheid niet 
gerechtvaardigd is te achten. 
Tegen de beslissing van de Rechtbank kan 
beroep bij het Gerechtshof en beroep in cassatie 
bij de Hoge Raad worden ingesteld. Hoewel de 
beroepsgangen maximaal zijn, is de gang naar 
de rechter in eerste instantie veel bescheidener 
opgezet. Het hangt immers af van het initiatief 
van de vreemdeling of hij een verzoekschrift 
tot opheffing indient. Daarin zal hij doorgaans 
wel geadviseerd worden door een advocaat, 
maar in een ambtshalve toevoeging van zo'n 
adviseur is pas, en dan nog facultatief, voor-
zien in de fase waarin beoordeling van het 
verzoekschrift dient plaats te vinden. Weliswaar • 
bepaalt artikel 82 van het Vreemdelingen-
besluit (Vb) dat bij het verhoor voorafgaande 
aan de inbewaringstelling de vreemdeling zich 
kan doen bijstaan door een raadsman, maar 
ook daar beperken de garanties voor effectieve 



bijstand zich tot verplichte mededeling aan de 
vreemdeling dat hij een dergelijk recht heeft. 
In theorie zou het dus mogelijk zijn dat een 
vreemdeling nimmer een verzoekschrift indient 
en ook geen raadsman krijgt toegewezen die 
zijn belangen kan waarnemen. Eveneens in 
theorie zou het mogelijk zijn dat de vreemde- 
lingenbewaring onbeperkt duurt, nl. als het _ _ 
Hoofd van plaatselijke politie geen gebruik 
maakt van de bevoegdheid die artikel 85 Vb 
hem geeft tot opheffing van het bevel zodra 
de grond waarop dit is verleend niet meer 
aanwezig is. Zonder nadere voorziening zou 
de vreemdeling aldus voor de beeindiging van 
de vreemdelingenbewaring afhankelijk zijn 
van hetzij het eigen initiatief, hetzij van de 
actie die worth ondemomen door de instantie 
die de bewaring heeft bevolen. 
In de Nota van toelichting bij het Ontwerp van 
artikel 86 Vb is aangegeven dat het beginsel 
van rechterlijk toezicht op de inbewaring- ' 
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zojuist bedoelde gevallen van langdurige 
bewaring in elk geval den maal aan beoordeling 
van de rechter zullen worden onderworpen, 
Indien de vreemdeling zelf er om enigerlei 
reden niet toe is gekomen zich tot de rechtbank 
te wenden'. Attikel 86 Vb verplicht de officier 
van justitie er toe om in het geval dat de 
vreemdeling edn maand in bewaring heeft door-
gebracht, zonder een verzoek om opheffing te 
hebben gedaan, daarvan bericht te geven aan 
de Rechtbank. Vervolgens wordt dan uitgegaan 
van de fictie dat deze kennisgeving wordt 
gelijkgesteld met een door de vreemdeling voor 
de eerste maal gedaan verzoek om opheffing 
van de bewaring. 
Niet goed valt in te zien waarom bij een derge-
lijk elementair goed als rechtsbescherming in 
het kader van vrijheidsbeneming, zou moeten 
worden uitgegaan van een juridische fictie. Het 
lijkt meer voor de hand te liggen om een regeling 
te ontwerpen analoog aan die van andere 
vormen van vrijheidsbeneming. 

2.2. Vrijheidsbeneming in overige wetten 
Het Wetboek van Strafvordenng (artikelen 67 
en 67a Sv) kent een nauwgezet systeem van 
termijnen waarbinnen beslissingen moeten 
worden genomen over de verdere vrijheids- 



beneming van verdachten. Weliswaar vangt deze 
aan met een bevel van een officier van justitie 
of hulp-officier tot inverzekeringstelling, maar 
al na vier dagen zal een rechter moeten beslissen 
over een vordering tot inbewaringstelling. In-
dien de bewaring door de rechter-commissaris 
wordt bevolen geldt deze voor zes dagen, den-
maal te verlengen met nog eens zes dagen. Ver-
volgens zal de meervoudige Kamer van de 
Rechtbank zich moeten buigen over een even-
tuele vordering van de officier van justitie tot 
gevangenhouding. De duur daarvan is beperkt 
tot 30 dagen, ten hoogste tweemaal te 
verlengen. Tenzij zich een zeer bijzondere 
situatie voordoet zal de voorlopige hechtenis 
eindigen na maximaal 106 dagen. Bovendien 
wordt de tijd die in verzekering en voorlopige 
hechtenis is doorgebracht van de uiteindelijke 
strafduur afgetrokken. Indien er rekening mee 
moet worden gehouden dat bij tenuitvoer- 
legging van de voorlopige hechtenis, de 
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zal zijn dan de duur van de mogelijk op te leg-
gen straf of maatregel, blijft het bevel achter-
wege. 
Ook de getuige die in een civiele zaak weigert 
een verklaring af te leggen zal volgens de 
artikelen 117 en 591 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering slechts gegijzeld 
kunnen worden op bevel van een rechter voor 
de duur van maximaal den jaar. Tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken kan 
de rechter-commissaris bevelen dat een weiger-
achtige getuige in gijzeling zal worden gesteld 
totdat de Rechtbank daarover binnen 3 dagen 
zal hebben beslist. Een bevel van de Rechtbank 
is geldig voor maximaal 12 dagen en kan tellcens 
voor dezelfde periode verlengd worden. 
De officier van justitie gelast het ontslag uit de 
gijzeling, uiterlijk bij bedindiging van het 
gerechtelijk vooronderzoek (art. 221-223 
Wetboek van Strafvordering). 
Volgens de Uitleveringswet (artilcel 16) wordt 
het bevel tot voorlopige aanhouding in de 
procedure tot uitlevering gegeven door de 
officier van justitie of diens hulp-officier en kan 
vervolgens de opgediste persoon maximaal 
tweemaal 48 uur in verzekering worden gesteld. 
Daarna dient, vergelijkbaar met de procedure 
bij strafvordering, de rechter-commissaris een 



beslissing te nemen over een vordering tot in-
bewaringstelling, welke maximaal 20 dagen 
kan duren. 
Artikel 35b van de Krankzinnigenwet maakt 
het mogelijk dat een persoon door de burge-
meester van de woonplaats waar hij zich 
bevindt in bewaring wordt gesteld. Dit is moge-
tijkihdien iemand ten gevolge van krank-
zinnigheid een gevaar oplevert voor zichzelf of 
voor anderen, terwij1 het bevel tot rechterlijke 
machtiging voor plaatsing in een krank-
zinnigengesticht niet kan worden afgewacht. 
Binnen drie dagen nadat de officier van justitie 
mededeling van de burgemeester heeft ont-
vangen, beslist de president van de rechtbank 
over voortzetting van de inbewaringstelling. 

Naar aanleiding van deze korte uiteenzetting 
van de regelingen met betrekking tot vrijheids-
beneming in de Vreemdelingenwet en die in 
overige wetten, willen wij het volgende op- 

1080 merken. Hoewel een aantal van de in paragraaf 
2.2 genoemde wettelijke procedures rondom 
vrijheidsbeneming niet vlekkeloos kan worden 
genoemd, is het wel zo dat een rechter Of zelf 
de initiator van de vrijheidsbeneming is of bin-
nen enkele dagen over de voortzetting daarvan 
moet beslissen. • 
Het feit dat de beslissing over voortzetting van 
de vreemdelingenbewaring eerst plaatsvindt 
Of op initiatief van de vreemdeling, Of op 
mededeling van de officier van justitie, welke 
eerst na 30 dagen verplicht is, laat zich moeilijk 
plaatsen binnen het zojuist geschetste stelsel 
van rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming 
in de overige besproken wetten. 

Vervolgens rijst de vraag of de regeling van de 
vreemdelingenbewaring, zowel ten tijde van 
totstandkoming als thans, zich verdraagt met 
grondwettelijke en verdragsrechtelijke bepa-
lingen. Op deze vraag zal in de paragrafen 3 en 
4 nader worden ingegaan. 

3. De Grondwet 
De ontwerpers van de Vreemdelingenwet van 
13 januari 1965 dienden rekening te houden 
met op zijn minst een tweetal hogere regelingen 
die beperkingen stellen aan de voorwaarden 
waaronder vrijheidsbeneming kan plaats- 



vinden. . Allereerst was dat de Grondwet (Gw) 
• zoals die laatstelijk was gewijzigd op 14 novem-
ber 1963. In artikel 4 van de toenmalige Grond-
wet stond dat alien die zich op het grondgebied 
van het Rijk bevinden, gelijke aanspraak hebben 
op bescherming van persoon en goederen. Het 
artikel voegde daar aan toe dat de wet de toe-
lating en de uitzetting van vreemdelingen regelt 
en de algemene voorwaarden waarop ten aan-
zien van een uitlevering verdragen met vreemde 
mogendheden kunnen worden gesloten. In 
artikel 1 71 van de Grondwet was vastgelegd 
dat, buiten de gevallen in de wet bepaald, nie-
mand in hechtenis mag worden genomen, dan 
op een bevel van de rechter, inhoudende de 
reden der gedane aanhouding. Volgens hetzelf-
de artikel bepaalt de wet de vorm van het bevel 
en de tijd waarbinnen alle aangehoudenen 
moeten worden verhoord. Bovendien garandeer-
de artikel 170 dat niemand tegen zijn wil kan 
worden afgehouden van de rechten die de wet 
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	hem toekent. Door de verlegging van de waar- 
borgen van de Grondwet naar lagere wetgeving, 
gaf de constitutie in feite geen waarborg voor 
een adekwate rechtsbescherming tegen vrij-
heidsbeneming in het kader van het vreemde-
lingenrecht. In de Memorie van Toelichting bij 
het Ontwerp Vreemdelingenwet is dan ook geen 
verwijzing naar de Grondwet te vinden. 

De Grondwet van 1963 liet de wetgever grote 
vrijheid bij de regeling van toelating en uitzet-
ting van vreemdelingen en de daarbij noodzake-
lijk te achten regels rondom vrijheidsbeneming. 
Desondanks valt te betwijfelen of de wetgever 
wel zorgvuldig genoeg is omgegaan met het 
signaal dat doorklonk uit artikel 171 Gw, dat 
niemand in hechtenis mag worden genomen 
dan op bevel van de rechter. Weliswaar voegt 
hetzelfde artikel daar aan toe dat bij wet uit-
zonderingen mogelijk zijn, maar deze beperken 
zich in merendeel tot de aanvang van de vrij-
heidsbeneming, waarna spoedig de rechter over 
voortzetting beslist. 
De regeling waarvoor in het Ontwerp Vreemde-
lingenwet van 1963 wordt gekozen blinkt met 
be,trekking tot de vreemdelingenbewaring niet 
uit in zorg voor de rechtsbescherming van de 
vreemdeling, hetgeen blijkens de toelichting 
een van de pijlers van de nieuwe wet zou 



moeten zijn. Het Ontwerp zegt hierover: 'in 
overeenstemming met de beginselen welke naar 
de tegenwoordige opvatting aan een wettelijke 
regeling van het vreemdelingenrecht ten grond-
slag behoren te liggen, strekt het Ontwerp Cr 
niet slechts toe aan het beleid t.a.v. de toe-
lating, het toezicht en de uitzetting een duide-
lijke en deugdelijke basis in de wet te verschaf-
fen, maar vooral ook om de vreemdeling zoveel 
mogelijk rechtsbescherming te geven'. 

De Grondwet van 1983 
Ook na de wijziging van februari 1983 bepaalt 
de Grondwet dat de wet de toelating en uit-
zetting van vreemdelingen regelt. Eveneens is 
opgenomen dat niemand tegen zijn wil wordt 
afgehouden van de rechten die de wet hem toe 
kent. Ter nadere uitwerking van de artikelen 5 
en 6 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens is in artikel 15 GW 
neergelegd dat niemand zijn vrijheid mag 
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krachtens de wet bepaald. Nieuw is dat in lid 2 
wordt gegarandeerd dat degene aan wie anders 
dan met rechterlijk bevel zijn vrijheid is ont-
nomen, aan de rechter zijn invrijheidstelling 
kan verzoeken. Hij wordt in dat geval door de 
rechter gehoord binnen een bij wet te bepalen 
termijn en de rechter gelast de onmiddellijke 
invrijheidstelling indien hij de vrijheids 2  
beneming onrechtmatig oordeelt. Tot slot kent 
de Grondwet in artikel 18 aan een ieder het 
grondrecht toe op bijstand in rechte en admini-
stratief beroep, waarbij de wet regels stelt om-
trent verlening van rechtsbijstand aan minder 
draagkrachtigen. 

Op het eerste gezicht moet worden gesteld dat 
de huidige regeling in de Vreemdelingenwet en 
het Vreemdelingenbesluit rondom de inbe-
waringstelling niet strijdig is met het bepaalde 
in de grondrechtenparagraaf van de Grondwet. 
limners een vreemdeling kan de niet op 
rechtelijk bevel rustende vreemdelingenbewa-
ring aanvechten voor een rechter, hij wordt 
daarbij — zij het slechts een keer verplicht — 
gehoord, waarbij de termijn waarbinnen dit 
moet gebeuren evenwel nog niet wettelijk is 
vastgelegd. Ook het recht op rechtsbijstand 
kan worden geeffectueerd. 



Hoewel aldus niet een strijd met de Grondwet 
kan worden vastgesteld, is de rechtsbescherming 
die de Vreemdelingenwet aan inbewaring-
gestelden biedt aan de wel zeer magere kant. Is 
zij ook acceptabel in het licht van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de jurisprudentie naar aanleiding 
hiervan? 

4. Het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens 
Wanneer we het hebben over vrijheidsbeneming 
en rechtsbescherming zijn in het bijzonder de 
artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens 
(EVRM) van belang. Artikel 5 lid 1 bepaalt 
(voor zover relevant): Ten ieder heeft recht op 
persoonlijke vrijheid en veiligheid. Niemand 
mag van zijn vrijheid worden beroofd, behalve 
in de navolgende gevallen en langs wettelijke 
weg: . . . (f) in het geval van rechtmatige arre- 
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einde hen te beletten op onrechtmatige wijze 
het land binnen te komen, of indien tegen hen 
een uitwij zings- of uitleveringsprocedure 
hangende is'. Artikel 5 lid 4 bepaalt: Ten ieder 
die door arrestatie of door gevangenhouding 
van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht 
voorziening te vragen bij de rechter opdat deze 
op korte termijn beslist over de wettigheid van 
zijn gevangenhouding en zijn in vrijheidsstelling 
beveelt indien de gevangenhouding onrecht-
matig is'. 

Swart (1978) is van mening dat de eerste twee 
gevallen die artikel 26 Vw voor toepassing van 
vreemdelingenbewaring noemt (uitzetting is 
gelast of wordt verwacht), zonder enige twijfel 
onder artikel 5 lid 1 f van het Verdrag te 
brengen zijn. Minder duidelijk acht hij dit 
m .b.t. de derde categorie die artikel 26 Vw 
noemt. Naar zijn mening doet het wat gefor-
ceerd aan de behandeling van het verzoek om 
de verlening van de verblijfstitel, als een uit-
wijzingsprocedure te bestempelen. Hetzelfde 
geldt voor de redenering dat de vrijheids-
beneming ertoe dient een onrechtmatige 
binnenkomst te verhinderen, omdat het niet 
altijd zo is dat degenen die niet over een ver-
blijfstitel beschikken ook geen toelating tot 



Nederland zouden hebben. Daarbij valt te 
denken aan toeristen die tijdens hun toegestaan 
verblijf plotseling een verblijfsvergunning voor 
langere duur aanvragen (faux touristes). 
Swart meent dat artikel 26 Vw zowel naar 
gronden als gevallen te ruim is opgezet. `Zijn 
gewoonte getrouw heeft de wetgever ook bij 
de omschrijving van de gronden die de maat- 
regel van de bewaring mogelijk maken, gegrepen 
naar de openbare rust, de openbare orde en de 
nationale veiligheid. Wat daarvan ook zij in 
de andere artikelen van de wet, in het geval 
van de bewaring spreekt dit niet zonder meer 
vanzelf. Als maatregel die ertoe client de uit-
zetting mogelijk te maken of te vergemakke-
lijken, had het veel meer voor de hand gelegen 
een omschrijving te gebruiken, die er op neer 
komt dat de bewaring kan worden toegepast 
wanneer zonder de toepassing daarvan de 
uitzetting onmogelijk zou worden of ernstig 
zou worden bemoeilijkt. Daarbij valt vooral 
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aan de zekerheid of waarschijnlijkheid dat de 
vreemdeling zich aan de uitzetting zou ont-
trekken of willen onttrekken'. 

4.1. Het EVRM en de ons onuingende landen 
Hoe is artikel 5 van het EVRM uitgewerkt in 
de ons omringende landen? 
De Duitse wetgever heeft in dezelfde zin als 
Swart (1978) voorstaat uitvoering gegeven aan 
artikel 5. In paragraaf 16 van de Awl/finder 
Gesetz is bepaald dat een vreemdeling ter voor-
bereiding van zijn uitwijzing in hechtenis kan 
worden genomen wanneer over de uitwijzing 
niet onmiddellijk een beslissing genomen kan 
worden en deze zonder de vrijheidsbeneming 
wezenlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. In 
dat geval zal de hechtenis niet langer dan 6 
weken duren. Heilbronner noemt deze vorm 
van hechtenis Worbereitungshaff in tegenstel- 
ling tot de `Sicherungshaff die blijkens lid 2 van 
paragraaf 16 Auslander Gesetz kan worden toe-
gepast indien de hechtenis noodzakelijk is voor 
de uitwijzing. In dat geval kan de `Abschie-
bungshaft' voor een duur van maximaal 6 
maanden worden bevolen en tot maximaal 
1 jaar verlengd worden. Volgens Heilbronner ligt 
de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslis-
singen over vrijheidsbeneming bij de autori- 



teiten die zijn belast met de uitvoering van de 
vreemdelingenwet. Zij beslissen of en hoelang 
de door de rechter bevolen hechtenis tenuitvoer 
wordt gelegd. Hij waarschuwde er voor dat uit 
lid 2 van paragraaf 16 Auslander Gesetz niet 
een bevoegdheid van de vreemdelingendienst 
kan worden afgeleid inhoudend dat een buiten-
lander ter verzekering van de uitzetting zelfs 
maar voorlopig de vrijheid wordt ontnomen. Bij 
iedere vorm van een niet op rechterlijk bevel 
berustende vrijheidsbeneming moet volgens 
hem onmiddellijk een rechterlijke beslissing 
worden verkregen (Heilbronner, 1985). 
Met betrekking tot de bevoegdheid tot vrij- 
heidsbeneming in het kader van uitwijzing in 
Frankrijk stelt Costa-Lascoux (1985) dat inge-
volge de Loi Bonnet (1981) slechts een Prefet 
(officier van de gerechtelijke politie voor de 
teruggeleiding naar de grens) bevoegd is tot een 
hechtenis waarvoor de strafrechtelijke admini-
stratie niet bevoegd is. Maar de Procureur van 
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zonder uitstel op de hoogte worden gesteld. 
Een zittend magistraat wordt geraacipleegd om 
de noodzaak na te gaan van de verlenging van 
de handhaving na 24 uur. Hij treft een regeling 
en kan in geen geval de handhaving verlengen 
met meer dan zes dagen. 
Voor de desbetreffende regelingen in Belgie 
gaan wij te rade bij Beauthier (1985). Volgens 
Beauthier dient ook de Belgische procureur des 
Konings (officier van justitie), indien hij wenst 
dat een uit te zetten vreemdeling ter beschik-
king van de justitiele autoriteiten blijft, daar-
voor een verzoek in te dienen bij de instructie-
rechter. Indien een dergelijk bevel tot bewaring 
is uitgesproken kunnen vreemdeling en procu-
reur daarvan binnen 24 uur in beroep gaan. In 
ieder geval wordt elke maand opnieuw de nood-
zaak tot voortgezette vrijheidsbeneming door 
een rechter beoordeeld. 

De conclusie uit deze vergelijking met de 
regelingen in de ons omringende landen moet 
luiden dat daar een vrijheidsbeneming met het 
oog op uitzetting slechts plaats kan vinden op 
grond van rechterlijk bevel dan wel na spoedige 
rechterlijke toetsing van een door andere auto-
riteiten gegeven bevel. Bovendien is ofwel een 
maximale termijn voor de vrijheidsbeneming 



gesteld, dan wel een periodieke rechterlijke ' 
beoordeling voorzien. 
Met uitzondering van de eenmalige kennis-
geving door de officier van justitie aan de recht-
bank na 1 maand,vreemdelingenbewaring, wijkt 
de Nederlandse regeling op deze essentiele 
punten af van die in de meeste andere landen. 

4.2. Het EVRM en de jurisprudentie 
De Nederlandse Staat is door het Hof van 
Justitie te Straatsburg de laatste jaren enige 
malen gewezen op, voomamelijk procedurele, 
gebreken in haar wetgeving. In de zaak Engel 
(1978) constateerde het Hof dat bepaalde 
aspecten van het militaire straf- en tuchtrecht 
(o.m. de tuchtrechtelijke detentie) een 
schending van het EVRM opleverden. Tot 
hetzelfde oordeel lcwam het Hof in de zaak 
Winterwerp (1979) met betrekking tot de 
procedurele garanties rondom de inbewaring- 
stelling en machtiging tot plaatsing van 
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overeenkomstig lot trof recentelijk het Kroon-
beroep in de zaak Benthem (de Kroon is geen 
onafhankelijke rechter), en de vaste deskun-
digenprocedure (niet met voldoende waar-
borgen ornklede rechtsgang) bij een geweigerde 
ziektewetuitkering (de zaak Feldbrugge), beide 
in 1986. 
Naar aanleiding van de Benthem-zaak sprak 
mr. M. Ten Brugge over `het echec in Straats-
burg' (Ten Brugge, 1986). Naar aanleiding van 
dezelfde en de Feldbrugge-zaak vroeg mr. P. 
van der. Heijden zich met betrekking tot de 
GAB-ontslag-procedure af of gewacht moet 
worden op `nieuws uit Straatsburg' (Van der 
Heijden, 1986). 
Wellieht beperkt de anticipatiegedachte waar 
Van der•Heijden over spreekt zich niet tot het 
Bttitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, 
waar de zaak over ging, maar kan deze zich ook 
uitstreklcen tot de rechtsgang met betrekldng 
tot de inbewaringstelling van vreemdelingen aan 
wie het verblijf in Nederland niet (langer) is 
toegestaan. De regeling van de vreemdelingen-
bewaring in Vw en, Vb is tot stand gekomen in 
het nadrukkelijk besef dat het EVRM dienaan-
gaand de Staat beperkingen oplegt. Maar de 
wijze waarop dit is geschied doet 20 jaar later 
de nag rijzen of/de rechtswaarborgen in het 



licht van de inmiddels ontwildcelde juris-
prudentie nog als afdoende kunnen worden 
beschouwd. Het Europese Hof is immers steeds 
meer inhoudelijke en procedurele eisen gaan 
stellen aan door het EVRM gewaarborgde 
nationale rechtsgangen. 
In het kader van het onderwerp dezer bijdrage 
is de al eerder genoemde Winterwerp-zaak van 
grote betekenis. Weliswaar betrof het daar de 
procedure rondom inbewaringstelling en 
machtiging tot plaatsing van een psychiatrische 
patient in een inrichting (artikel 5 lid 1 onder 
e EVRM), maar samen met de detentieproce-
dure voorafgaand aan uitzetting (artikel 5 lid 1 
onder f EVRM), valt deze onder de waarborg 
genoemd in artikel 5 lid 4 EVRM. Een uit-
spraak over de toetsing van de Nederlandse 
vreemdelingenbewaringprocedure aan laatst-
genoemd artikel, is door het Europese Hof nog 
niet gedaan. Wel heeft de Europese Commissie 
(het orgaan dat de ontvankelijkheid van de 
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bepaalde aspecten van de Nederlandse proce-
dure, in relatie tot artikel 5 EVRM een oordeel 
uitgesproken. 
Allereerst zullen een aantal facetten uit de 
Winterwerp-zaak worden aangestipt, om ze 
vervolgens te vergelijken met de zaak met 
betrekking tot de Nederlandse vreemdelingen-
bewaring waarin de Europese Commissie uit-
spraak deed. 

Artikel 5 EVRM 
De feiten rondom de klacht van de heer Winter-
werp waren de volgende. 
Klager werd in mei 1968 overeenkomstig het 
bepaalde in de Krankzinnigenwet na een spoed-
procedure op last van de burgemeester van de 
plaats waar hij verbleef, voor drie weken in een 
psychiatrische inrichting geplaatst. De termijn 
voor plaatsing werd door de officier van 
justitie verlengd en de kantonrechter verleende 
een voorlopige machtiging voor opsluiting in 
de inrichting gedurende zes maanden. 
Jaarlijks werd de opsluiting door de rechtbank 
verlengd. Klager was voordat er diverse 
machtigingen werden verleend nimmer op de 
hoogte gesteld van het feit dat een procedure 
daarvoor gaande was. Evenmin had hij de 
gelegenheid persoonlijk of door middel van een 



vertegenwoordiger zijn zaak voor de rechtbank 
te bepleiteri of de medische attesten aan te 
vechten. Hij verzocht tot viermaal toe zijn oat-
slag uit de inrichting. 

	

. 	In 1969 wees de Rechtbank het verzoek af na 
hern gehoord te hebben. 1n - 1971,1972 en 1973 
wees de officier van justitie het verzoek tot 
ontslag uit de inrichting af, zijnde zonder kans 
van slagen, zonder het ter beslissing naar de 
rechtbank te verwijzen. Op 13 december 1972 
richtte Winterwerp een klacht tot de Cornmissie 
voor de Rechten van de Mens wegens schending 
van de artikelen 5 en 6 EVRM door de Staat. 
De Commissie verklaarde de klacht op 30 sep-
tember 1975 ontvankelijk maar in het rapport 
werd eenstemmig geconstateerd dat slechts 
sprake was van schending van artikel 5 lid 4 
van het Verdrag. De Commissie en de Neder-
landse regering hebben de zaak aan het Euro-
pese Hof voorgelegd. Het Hof heeft vervolgens 
een aantal belangrijke overwegingen gewijd aan 
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inbewaringstelling en machtiging tot plaatsing 
van psychiatrische patienten in een inrichting. 
Bovendien heeft zij nauwkeurig aangegeven hoe 
deze procedure zich verhoudt tot de verschillen-
de waarborgen die de artikelen 5 en 6 van het 
Verdrag geven. De voor het onderwerp van 
vreemdelingenbewaring meest.interessante over-
wegingen zijn de volgende: 

1. Noch de burgemcester die het bevel tot inbewaring-
stelling gaf, noch de officier van justitie die de geldig-
heidsduur daarvan verlengde, zijn te besehouwen als 
4rechters' in de zin van beide gcnoemde artikelen van 
het EVRM. 
2. De begrippen 'tangs wettelijke weg' uit artikel 5 
lid 1 aanhef en `rechtmatige arrestatie of gevangen-
houding' in artikel 5 lid I onder f, overlappen elkaar 
en hebben betrekking op zowel procedurele als in-
houdelijke regels. 
3. Weliswaar verwijst de zinsncde 'tangs wettelijke 
weg' naar de nationale procedure, maar deze moet 
op zichzclf in overeenstemming zijn met het EVRM, 
inclusief de algemene beginselen die daarin tot uit-
drukking zijn gebracht. Dat betekent dat er sprake 
moet zijn van een eerlijke en zorgvuldige procedure 
zodanig dat clke maatregel gcricht op vrijheidsbene-
ming uit moet gaan van en ten uitvoer moet worden 
gelegd door een daartoe bevoegde autoriteit en deze 
nict arbitrair zal mogen zijn. Het Hof komt dan tot 
de conclusie dat de Nederlandse Krankzinnigenwet 
aan dcze eis op zichzelf tegemoct komt. 
4. De juridische procedures waar artikel 5 lid 4 over 
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spreekt, hoeven niet dezelfde garanties te bevatten 
als die welke geeist worden door artikel 6 lid l voor 
de vaststelling van burgerlijke rechten en verplich-
tingen of het bepalen van gegrondheid van een 
ingestelde strafvervolging. Niettemin is het essentieel 
dat de persoon in kwestie toegang tot een rechter 

moet hebben en de gelegenheid moet krijgen om te 
worden gehoord, hetzij in persoon, hetzij middels 
vertegenwoordiging. Geestelijke stoornis kan een reden 
opleveren voor beperking of wijziging van de manier 
waarop dit recht wordt uitgevoerd, maar het kan nooit 
dienen tot rechtvaardiging van uitsluiting van de 
essentie van het recht. Integendeel speciale proce-
durele waarborgen zullen nodig zijn om de rechten te 
beschermen van degenen die als gevolg van hun mentale 
beperkingen niet volledig in staat zijn voor zichzelf op 
te komen. Het Hof constateert dan in het geval van de 
heer Winterwerp dat deze fundamentele door artikel 
5 lid 4 van het Verdrag gegarandeerde rechten, zowel 
rechtens als in de praktijk geschonden werden. 
5. Het Hof overweegt dat ingevolge artikel 29 lid 3 
van de Krankzinnigenwet de officier van justitie op 
een verzoek om ontslag uit een inrichting door de 
patient, niet de beslissing van de rechtbank hoeft te 
vragen indien het verzoek klaarblijkelijk niet voor in-
williging vatbaar is, een vroeger verzoek nog in 
behandeling is, dan wel de rechtbank binnen de 
termijn van de laatste machtiging een verzoek reeds 
heeft afgewezen en geen verandering van omstandig-
heden heeft plaatsgevonden. Maar, voegt het Hof daar 
aan toe, de beslissing van de officier van justitie kan op 
geen enkele wijze worden beschouwd als uitgaande van 
een rechter als bedoeld in artikel 5 lid 4 van het Ver-
drag. Weliswaar mogen er beperkingen worden aan-
gebracht wat betreft de periode die moet liggen tussen 
verschillende verzoeken tot ontslag uit de inrichting, 
maar elke keer als de officier van justitie een dergelijk 
verzoek naast zich neerlegt omdat hij vindt dat dit 
kennelijk ongegrond is, is hij niet bezig met beper-
king maar met ontkenning van het recht tot vrije toe-
gang tot de rechter als neergelegd in artikel 5 lid 4. 
6. Het Hof verwierp eveneens de visie van de Staat 
dat vrije toegang tot de rechter mogelijk was geweest 
nu klager een vrij verkeer met zijn raadsman had en op 
zijn instigatie een procedure voor de rechtbank gestart 
had kunnen worden. Het Hof stelt dan ook dat artikel 
5 lid 4 niet vereist dat personen die onder protectie 
zijn geplaatst vanwege geestelijke stoornis, zelf het 
initiatief zouden moeten nemen om rechtsbijstand te 
krijgen, alvorens toegang tot de rechter te verkrijgen. 

Op onder meer bovenstaande gronden werd het 
geval Winterwerp als een schending van artikel 
5 lid 4 van het Verdrag beoordeeld. 

Artikel 6 EVRM 
In de zaak Winterwerp werd door het Europese 
Hof eveneens een schending van artikel 6 lid 1 
EVRM geconstateerd omdat het Hof, anders 



dan de Staat, van mening was dat in dit geval 
ook sprake was van onvoldoende toegang tot 
de rechter bij het vaststellen van klagers burger-
lijke rechten en verplichtingen. 
Het Hof overwoog dat ingevolge de Krank-
zinnigenwet een patient hi] pbatsing in een in-
richting handelingsonbekwaam en beschikkings-
onbevoegd wordt. Het verweer van de Staat 
dat dit geen inbreuk op artikel 6 lid 1 van het 
EVRM opleverde omdat de voorzieningen van 
de Krankzinnigenwet er juist op gericht zijn om 
de persoon in kwestie tegen zichzelf te bescher-
men, werd door het Hof verworpen met de • 
verwijzing naar haar overweging met betrekking 
tot de schending van artikel 5 lid 4, inhoudend 
dat geestelijke stoornis wel een beperking in het 
recht tot toegang tot de rechter kan opleveren, 
maar nooit een totale afwezigheid van het recht 
als neergelegd in artikel 6 lid 1 van het Verdrag 
kan rechtvaardigen. 
Welke conclusies kunnen uit de Winterwerp- 

1090 	zaak worden getroklcen en welke betekenis heb- 
ben zij voor de beoordeling van de Nederlandse 
vreemdelingenbewaringprocedure in het licht 
van artikel 5 en 6 EVRM? 
De eerste conclusie is weinig schokkend. Als de 
burgemeester en de officier van justitie niet 
worden beschouwd als `rechter in de zin van 
het Verdrag, dan zal dat ook niet gelden voor 
het Hoofd van plaatselijke politie. 
Belangrijk is echter de interpretatie van de term 
`vrijheidsberoving langs wettelijke weg in het 
geval van rechtmatige arrestatie', die niet enkel 
slaat op de procedure maar ook op inhoud van 
de regeling. Gelet op de eerder gerezen vraag 
of de inbewaringstelling van de in artikel 26 
lid I onder c Vw genoemde categorie vreemde-
lingen (zij die in afwachting zijn van een beslis-
sing op een aanvraag voor verblijfstitel) zich 
verdraagt met het doel dat artikel 5 lid 1 onder 
f EVRM daartoe stelt (uitwijzings- of uitleve-
ringsprocedure) komt aan deze beslissing zelf-
standige betekenis the voor de beoordeling van 
de Nederlandse procedure. 
De derde en vierde overweging van het Hof heb-
ben betreklcing op de rechtswaarborgen waar-
mee de nationale procedure tot vrijheidsbene-
ming moet worden omgeven. Weliswaar beslist 
het Hof dat in die gevallen waarin er geen 
sprake is van vaststelling van burgerlijke rechten 



en plichten of bepaling van de gegrondheid van 
een ingestelde strafvervolging, de garanties van 
artikel 6 lid 1 van het Verdrag niet aanwezig 
hoeven te zijn, anderzijds is het Hof van mening 
dat het essentieel is dat de betrokken persoon 
toegang tot de rechter heeft en zich daarbij 
eventueel kan doen vertegenwoordigen. Het 
Hof erkent dat bijvoorbeeld geestelijke stoomis 
een beperking in het recht kan aanbrengen, maar 
dit kan een volstrekte inperking van de essen- 
tie van het recht niet rechtvaardigen. Integen-
deel, wellicht moeten in deze gevallen zelfs de 
belangen van de persoon procedureel gewaar- 
borgd worden, aldus het Europese Hof. 
Terugkerend naar het onderwerp van deze bij-
drage, kan niet worden volgehouden dat een 
vreemdeling een zelfde positie inneemt als een 
psychiatrisch patient, die zijn belangen niet kan 
behartigen. Toch zijn er doorgaans redenen om 
minstens zo zorgvuldig om te gaan met de 
rechtsbescherming van de persoon in kwestie. 
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	De vreemdeling zal veelal niet op de hoogte zijn 
met de Nederlandse rechtspraktijk, de taal on- 
voldoende beheersen en in het ongewisse 
verkeren over zijn toekomst na uitzetting. Alle 
reden om de garanties die zijn neergelegd in 
artikel 5 lid 4 zo maximaal mogelijk te doen 
zijn. Een andere reden daarvoor ligt in de vijfde 
overweging van het Hof. Daarin stelt deze dat 
weliswaar geen recht bestaat op hernieuwde 
toegang tot een rechter in het kader van artikel 
5 lid 4, indien de beslissing tot vrijheidsbene-
ming door een rechter is genomen, maar dit 
gaat niet in alle gevallen op. Het Hof stelt dat 
het in strijd zou zijn met de bedoeling van 
artikel 5 van het Verdrag om lid 4 daarvan zo-
danig te interpreteren, dat in de gevallen waar-
in de vrijheidsbeneming voor onbepaalde tijd is, 
deze immuun zou zijn voor herhaalde beoorde-
ling van de rechtmatigheid daarvan, zulks op de 
enkele grond dat de oorspronkelijke beslissing 
gegeven werd door een rechter. De essentie van 
de vrijheidsbeneming vereist dat op gezette 
tijden een heroverweging van de rechtmatigheid 
noodzakelijk is. 
Omdat het Hof in de zaak-Winterwerp heeft 
overwogen dat toegang tot de rechter niet uit-
sluitend afhankelijk mag worden gemaakt van 
het initiatief van de persoon in kwestie en regel-
matige herbeoordeling van de rechtmatigheid 



van een voor onbepaalde tijd durende vrijheids-
beneming noodzakelijk is, wordt de vraag des te 
klemmender of de regeling van Vw en Vb als in 
overeenstemming met artikel 5 lid 4 EVRM kan 
worden beschouwd. 
Voor de beoordeling van deze vraag is de visie 
interessant van de Europese Commissie in de 
zaak die wel betrekking had op de Nederlandse 
vreemdelingenbewaring. In de klachtzaak van X 
tegen Nederland, besliste de Europese Commis-
sie op 14 mei 1984 (RV 84,110) dat de uit te 
wijzen of uit te leveren persoon enkel de vrij-
held kan worden benomen met als doel de ver-
zekering van de uitzetting of uitlevering. De 
Commissie overwoog daarbij dat de Neder-
landse wetgeving de duur van de detentie niet 
beperkt en stelt dat bezien moet worden of de 
detentie ophoudt rechtmatig te zijn als bedoeld 
in artikel 5 lid 1 onder f van het Verdrag, als de 
procedure niet met de vereiste spoed wordt 
uitgevoerd. In de zaak die ter beoordeling voor- 

1092 	lag had de detentie ongeveer 4 maanden ge- 
duurd. De Commissie overwoog in deze zaak 
dat de Nederlandse autoriteiten gedurende die 
tijd voldoende pogingen hadden ondernomen 
om te komen tot-vaststelling van de nationa-
liteit en de identiteit van de vreemdeling, het-
geen steeds stuitte op de niet-coOperatieve 
houding van klager. Nu geen sprake was van 
gebrek aan inzet van de kant van de autoriteiten 
concludeerde de Commissie dat voortzetting 
van de detentie, waarvoor geen redelijk alter-
natief aanwezig was, onder deze omstandig-
heden als gerechtvaardigd moest worden aan-
gemerkt. Daarop werd de klacht als klaar-
blijkelijk ongegrond gekwalificeerd en klager 
niet ontvankelijk verklaard. 

4.3. Conclusie 
Gelet op de eisen die het Europese Hof in de 
zaak Winterwerp stelt ten aanzien van de niet 
onder artikel 6 lid 1 vallende detentieproce-
dures en de nadere voorwaarden die de Com-
missie stelt aan de Nederlandse inbewaringstel-
ling vanwege de onbeperkte duur daarvan, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat de Neder-
landse Staat er verstandig aan doet om de 
procedure meer in overeenstemming te brengen 
met de geest van het EVRM en aan te sluiten 

' bij de wijze waarop in omringende landen uit- 
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voering aan deze artikelen is gegeven. Zeker met 
het oog op de recente veroordelingen van 
Nederland door het Europese Hof op grond van 
gebreken in verschillende soorten procedures 
lijkt het verstandig ook in deze niet het `nieuws 

. uit Straatsburg' af te wachten. 

Een poging om een eind in de gewenste richting 
te komen werd ondernomen in het ontwerp 
voor een Wet Uitbreiding Rechtsbescherming 
en Rechtsbijstand Vreemdelingen, dat op 
14 juli 1976 aan de Tweede Kamer werd aan-
geboden en dat ondanks zeer intensieve 
notawisseling nooit tot mondelinge behandeling 
is gekomen. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel 
in de rapporten van de commissie Geelhoed op 
de `dereguleringslijst' geplaatst. Toch is het 
zinvol nog eens te bezien welke uiteenlopende 
wensen regering en Kamer op het punt van de 
rechtsbescherming, ook in het geval van 
vreemdelingenbewaring, hadden. 

5. Uitbreiding rechtsbescherming en rechtsbij-
stand vreemdelingen 
Na de invoering van de Vreemdelingenwet 1965 
is over de rechtsgang bij de vreemdelingen-
bewaring nimmer zo'n uitvoerige schriftelijke 
gedachtenwisseling tussen de Tweede Kamer en 
de regering geweest als naar aanleiding van het 
ontwerp Uitbreiding Rechtsbescherming en 
Rechtsbijstand Vreemdelingen (URRV). Het op 
14 juli 1976 aangeboden ontwerp bevat een 
aantal voorstellen tot verbetering van de 

. rechtspositie van vreemdelingen, zowel met 
betrekking tot de inbewaringgestelden als met 
betrekking tot de procedure tot herziening van 
beslissingen tot weigering van een verblijfstitel 
en andere met de Vreemdelingenwet samen-
hangende zaken. 
Voor dit onderwerp is voornamelijk van belang 
een door de regering als `technische wijziging' 
gepresenteerde aanvulling van artikel 40 Vw. 
De aanpassing hield in eerste instantie niets 
meer in dan overbrenging van de inhoud van 
artikel 86 Vb naar een toegevoegd lid 6 aan 
artikel 40 Vw. Aldus zou in de Wet komen te 
staan dat zodra de vreemdeling langer dan 1 
maand in bewaring heeft doorgebracht zonder 
een verzoek tot opheffing te hebben gedaan, de 
officier van justitie verplicht is daarvan kennis 



te geven aan de Rechtbank. Deze kennisgeving 
wordt dan gelijk gesteld met een voor de eerste 
maal gedaan verzoek om opheffmg. 
Interessanter nog dan deze voorgestelde 
wijziging is de beschouwing die de Minister van 
Justitie in het algemeen deel van de Memorie 

' van Toelichting wijdt aan het karakter van de 
bewaring en de toepassing daarvan in de prak-
tijk. Hij merkt daar over op dat snelle verwij-
dering van niet toegelaten vreemdelingen een 
algemeen preventief effect heeft maar dat de 
bewaring van vreemdelingen bear grenzen kent 
zowel op grond van de overweging dat vrij-
heidsbeneming een harde maatregel is, als om 
de praktische reden dat slechts beperkte cel-
ruimte beschikbaar is. Met betrekking tot 
eventuele uitbreiding van de rechten op rechts-
bijstand wordt nog overwogen dat dit princi-
pieel wellicht gewenst is maar gewezen moet 
worden op concrete nadelen die een als gevolg 
daarvan onvermijdelijke verlaging van het 

1094 	tempo van beslissingen met zich brengt. 
tangere bewaring van vreemdelingen — in vrij-
heid stellen kan men gewoonlijk niet — eist, 
als reeds gezegd, veel meer celruimte, die er 
eenvoudig niet is'. (TK 13974, nr. 3). 
In het Voorlopig Verslag van 10 januari 1977 
blijken vrijwel alle fracties kritiek te hebben 
op de geringe vooruitgang die geboekt werd 
met overbrenging van artikel 86 Vb naar artikel 
40 lid 6 Vw. Met name werd de vraag gesteld 
of het bevel tot inbewaringstelling overeen-
komstig artikel 82 Vb, niet met betere waar-
borgen wordt omgeven wanneer dat bevel door 
een rechter wordt gegeven dan wanneer dat 
door een politiefunctionaris geschiedt. Indien 
de bewindslieden deze vraag ontkennend zou-
den beantwoorden, wilde een aantal kamerle-
den in ieder geval dat de voorgestelde termijn 
van 1 maand zou worden bekort tot bij voor- 
beeld 1 week, zodat rechterlijke controle plaats _ 
zou vin en zo ra de vnjheidsbeneming 10 dagen 
heeft geduurd. Bovendien pleitten deze leden 
voor een regeling dat de rechter bij deze con-
trole een termijn vaststelt waarbinnen hij op-
nieuw over de bewaring van een vreemdeling 
zal oordelen. Andere leden vroegen waarom de 
bevoegdheid tot inbewaringstelling niet in 
handen van een rechter wordt gelegd zoals in 
enkele Europese landen gebruikelijk is. Tevens 



werd door enkele leden gewezen op het grote 
verschil tussen de toepassing van het Wetboek 
van Strafvordering en van de Vreemdelingen-
wet voor watde gegarandeerde rechtshulp 
betreft. In strafzaken wordt reeds zeer spoedig 
een raadsman/vrouw ambtshalve toegevoegd. 
Bij tdepassing van de Vreemdelingenwet ge-
beurt dat pas wanneer een verzoekschrift door 
de vreemdeling zelf is ingediend, dan wel na 
1 maand een kennisgeving door de officier van 
justitie wordt gedaan. 

De Memorie van Antwoord, die ruim twee 
en een half jaar later op 15 augustus 1979 ver-
scheen, bevatte drie belangwekkende aspecten. 
Allereerst werd er op gewezen dat de bestaande 
regeling naar de mening van de bewindslieden 
ruimschoots voldeed aan de eisen van artikel 5 
lid 1 onder f van het EVRM. Er werd gerefe-
reerd aan het feit dat deze bepaling niet eist•dat 
het bevel tot vrijheidsbeneming door een 

1095 	rechterlijke autoriteit zou moeten worden 
gegeven en zelfs niet dat de vreemdeling ter-
stond na de vrijheidsbeneming voor een rechter-
lijke autoriteit moet worden geleid. Wel eist 
artikel 5 lid 4, aldus de Memorie, dat een ieder 
die van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter. Naar de 
mening van de regering wijken artikel 86 Vb 
en het thans voorgestelde artikel 40 lid 6 Vw 
ten gunste van de vreemdeling af van de regeling 
die het EVRM eist door te bepalen dat indien 
de vreemdeling na zekere tijd zelf geen beroep 
op de rechter heeft gedaan, de vrijheidsbe-
neming ambtshalve aan deze zal worden voor-
gelegd. 
Daarop laat de regering een uiterst interessante 
redenering volgen, die in het licht van de hier-
boven aangegeven zaak Winterwerp op zijn 
minst opmerkelijk kan worden genoemd. De 
regering stelt dat bij opvolging van de door de 
Kamer gedane suggestie orn de beslissing reeds 
in eersteinstantie aan de rechter op te dragen, 
niet kan worden volstaan met de simpele 
verwisseling van de politiefunctionaris voor een 
rechter. Het Eu,ropees Verdrag eist immers 
aldus het arrest van het Hof van 1971 over 
Belgische landlopers — dat de bemoeiing van 
een rechter in zaken als deze wordt geken-
merkt door de inachtneming van de procedure- 



regeling, genoemd in artikel 6 van het Verdrag. 
'De Nederlandse voorschriften (bestuurlijke 
controle op vrijheidsbeneming door een rechter-
lijke autoriteit) voldoen aan deze eis. Bij 
eenvoudige vervanging van de politiefunctio- 
naris door een rechter, bijvoorbeeld een 
rechtercommissaris, zou dit niet langer het geval 
zijn' (TK 13974, nr. 5). 
Op het moment dat deze Memorie werd 
geschreven moest het Europese Hof nog uit-
spraak doen over de zaak Winterwerp, maar 
had de Commissie al besloten dat in die zaak 
slechts sprake was van schending van artilcel 5 
lid 1 EVRM. 
Het tweede opvallende aspect uit de Memorie 
was dat reeds op dat moment werd aan-
gekondigd dat de regering zou voorstellen dat 
aan iedere vreemdeling waarvan de bewaring 
1 week heeft geduurd, ambtshalve een raads-
man zou worden toegevoegd. Gelet daarop was 
er naar de mening van de regering geen grond 
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eerder dan na 1 maand verplicht te stellen. 
Bovendien zou deze nieuwe regeling het over-
bodig maken dat de reciter bij zijn controle 
een termijn vaststelt waarbinnen de bewaring 
opnieuw aan hem moet worden voorgelegd, 
want: `Verwacht mag worden dat toegevoegde 
raadslieden terzake voldoende alert zullen zijn'. 
Ook met het oog op de later gedane beslissing 
van het Europese Hof inzake Winterwerp is 
het de vraag of het Hof met deze overweging 
genoegen zal blijven nemen. 
Het derde niet te veronachtzamen aspect in 
de Memorie van Toelichting had betrekking op 
de vergelijking die enkele kamerleden hadden 
gemaakt met de regeling in het kader van een 
strafvordering. De Memorie zegt erover: 'De 
vrijheidsbeneming in strafzaken markeert het 
begin van een zaak tegen de verdachte. De in-
verzekeringstelling in strafzaken, waarmee de 
bewaring in vreemdelingenzaken wordt verge-
leken, is alleen mogelijk wanneer de betrokkene 
van een misdrijf wordt verdacht. Ook dan zul-
len er gevallen zijn waarin de toevoeging van 
rechtswege, die in ar.tikel 40 van het Wetboek 
van Strafvordering is geregeld, achteraf niet 
zinvol blijkt te zijn geweest. In het algemeen 
echter is de inverzekeringstelling er een teken 
van dat de justitiele bemoeiingen met de 



• betrokkene een vervolg zullen krijgen. De 
bewaring in vreemdelingenzaken daarentegen 
geschiedt in veel gevallen juist nadat duidelijk 
is geworden dat het verblijfsrecht ontbreekt. 
Zij is, zoals hierboven al werd aangegeven, 
vaak niet anders dan een onderdeel van de 
feitelijke uitzetting. Wij zouden dan ook niet 
zo ver willen gaan als genoemde lederi, door 
toevoeging terstond bij de aanvang van iedere 
bewaring voor te schrijven.' (TK 13 974, nr. 5). 
Deze benadering kan op zijn minst nogal 
legistisch worden genoemd en houdt noch 
rekening met bepalingen uit het Wetboek van 
Strafvordering over aftrek van voorlopige 
hechtenis, noch met de praktijk van de vreem-
delingenbewaring. Voor het verschil van 
inzicht is het aardig om daar de mening tegen-
over te zetten van een in de praktijk werkzame 
advocaat die drie jaar later publiekelijk zijn 

	

• 	hart luchtte over de in vergelijking met die van 
strafvordering in negatieve zin afwijkende 

	

1097 	regeling voor de vreemdelingenbewaring: 
'Er is terneer aanleiding de vreemdelingen-
bewaring zo kort mogelijk te houden, nu de 
voorlopige hechtenis in ieder geval nog van de 
op te leggen straf wordt afgetrokken. De 
verdachte heeft zo ten minste een troost: hij 
zit niet `voor niets'. Bij de vreemdeling is dat 
anders, aftrek komt niet aan de orde en iedere 
dag die hij zit, zit hif dus wel voor niets. Dat 
gevoel heeft hij tocb al sterk, hij heeft immers 
geen strafbare feiten gepleegd, hij heeft `niets' 
gedaan. Naar steeds weer blijkt is het de 
vreemdeling niet uit te leggen dat hij desal-
niettemin in het Huis van Bewaring moet 
blijven, te midden van mensen die stuk voor 
stuk iets op hun kerfstok hebben. De vreemde-
ling heeft er dus meer nog dan de verdachte 
alle belang bij om zo gauw mogelijk vrij te 
komen. Indien de,rechter bovendien niet bereid 
is de bewaring na een bepaalde maximum 
periode te beeindigen komt er voor de betrok-
kene nog een bijzonder drukkend gegeven 
bij, namelijk dat hij niet meer weet hoe lang 
hij nog vastgehouden wordt. Hij kan niet meer 
aftellen. Zijn bewaring wordt uitzichtloos'. 
(Cotterell, 1982). 

Op 22 april 1980 bracht de Kamer haar Eind-
verslag met betrekking tot het Ontwerp Uitbrei- 



ding Rechtsbescherming en Rechtsbijstand van 
Vreemdelingen uit, waarbij zij de regering 
Meld aan de belofte die werd gedaan in de 
Memorie van Antwoord, om het spoedig ver-
loop van het Ontwerp nu verder te bevorderen. 
Met betrekking tot technische wijziging van 
art ikel 4() verzochten enkele leden aan de 
regering om statistieken over inbewaring-
stelling van vreemdelingen, indien ze bestaan, 
te openbaren. Mochten deze cijfers, anders dan 
met betrekking tot voorlopige hechtenis en 
dergelijke niet blijken te bestaan, dan wordt de 
regering verzocht deze tellingen alsnog in de 
CBS-rapporten te laten opnemen. Andere leden 
gingen opnieuw in op de relatie tussen de vrij-
heidsbeneming op grond van het Wetboek van 
Strafvordering en vreemdelingenbewaring. Zij 
zeiden dat, ook al heeft laatstbedoelde vrij-
heidsbeneming een andere functie dan die op 
grond van het Wetboek van Strafvordering, het 
effect voor de betrokkene hetzelfde blijft. 

1098 	Bovendien achtten deze leden de inbewaring- 
stellingen op grond van de Vw schrijnender, 
daar de vreemdeling minder mogelijkheden 
heeft zich over zijn rechtspositie te informeren. 
Zij vroegen zich af of het idee van de regering 
dat deze categorie van personen niet in een 
eerder stadium rechtsbijstand behoeft omdat 
ze toch worden uitgezet, wet zo begrijpelijk is 
en in overeenstemming met de zowel nationale 
als internationale tendens tot betere rechts-
bescherming. 

In de aanvang van de Nota naar aanleiding van 
het Eindverslag die op 4 mei 1982 werd uit-
gebracht, excuseerde de regering zich voor het 
felt dat het verslag opnieuw ruim 2 jaar op zich 
had laten wachten. De oorzaak daarvan lag in 
een nieuwe opzet van de rechtsbescherming in 
vreemdelingenzaken door toepassing van het 
systeem van de wet AROB in beroepsproce-
dures bij afwijzing van een aanvraag om een 
verblijfstitel. Met betrelcking tot de technische 
wijziging van artilcel 40 antwoordde de regering 
dat er geen CBS-statistieken over de inbewaring-
stelling van vreemdelingen zijn. Er werd 
overigens niet ingegaan op de vraag er voor zorg 
te dragen dat dit in de toekomst wet het geval 
zal zijn. De regering herhaalde nog eens dat zij 
het niet nodig acht om de inbewaringstelling 



door een rechter te doen geschieden, gelet op 
• - het feit dat een vreemdeling steeds aan de 
° rechter om opheffing van een bewaring kan 

vragen. Met betrekking tot de vergelijking van 
de vrijheidsbeneming op grond van de Vreemde-
lingenwet en die van het Wetboek van Straf-
vordering, stelden de bewindslieden dat het 
moeilijk te beoordelen is of dat effect gelijk is 
zoals door enige leden werd opgemerkt. De 
regering acht het niet onbelangrijk dat de ver-
dachte zijn vrijheidsbeneming ondergaat in de 
verwachting van een te voeren strafproces, 
maar: 'In ieder geval kan een subjectief effect 
van vrijheidsbeneming op de vreemdeling naar 
ons.00rdeel moeilijk als argument gelden om 
hem terstond een raadsman toe te voegen' (TK 
13 974, nr. 10). 

Op 12 november 1982 bracht de Kamer haar 
Nader Eindverslag uit, waarin verzucht werd 
dat het al weer ruim zes jaar geleden was dat 

1099 	het eerste ontwerp URRV werd ingediend. Er 
werd in de tekst verwezen naar ontwikkelingen 
die intussen hadden plaatsgevonden. Enkele 
leden stelden dat zij thans niet verder wilden 
ingaan op de problematiek van de vreemde-
lingenbewaring, doch zich het recht zouden 
voorbehouden bij de openbare behandeling 
van het wetsontwerp daar op terug te komen. 
Inmiddels weten we dat die openbare behande-
ling nimmer heeft plaatsgevonden. Vervolgens 
vroegen dezelfde kamerleden of intussen al een 
lichter regiem werd opgelegd aan vreemdelingen 
dan aan andere bewoners van het Huis van 
Bewaring. Men woeg naar verschillen, naar de 
gemiddelde duur van de bewaring, de uiterste 
termijn en of het waar is dat vreemdelingen-
bewaring soms maanden kan duren. Aan de 
reggring werd gevraagd of het niet beter zou 
zijn om een maximale termijn in de wet te stel-
len. Andere leden vroegen naar het gebruik van 
een advocatenpiketdienst waarmee intussen 
reeds goede resultaten waren bereikt. 
Zij citeerden uit het WODC-rapport 'Het 
functioneren van de vreemdelingendiensten', 
waaruit blijkt dat 89 procent van de ambte-
naren in de grote steden van mening is dat de 
vreemdeling gewezen moet worden op zijn 
rechten en mogelijkheden en 68 procent meent 
dat gezorgd moet worden voor een advocaat. 



Maar blijkens het rapport zal slechts 55 procent 
inderdaad een advocaat waarschuwen en 36 
procent waarschuwt Justitie in geval van uit-
zetting (WODC, 1982). Naar de mening van 
deze leden spreken deze cijfers voor zich. 

Na het Nader Eindverslag is de schriftelijke 
voorbereiding van het wetsontwerp UVVR 
gestaakt. In het tussenrapport van de Commis-
sie Vermindering en Vereenvoudiging Over-
heidsregelingen (de commissie Geelhoed) werd 
het wetsontwerp URRV voor deregulering 
gesignaleerd vanwege het beslag dat vreemde-
lingenzaken op bestuur en recht weten te leg-
gen en gezien het fell dat het wetsontwerp 
gerekend moet worden tot een groter complex 
van op stapel staande regelingen in verband 
met vreemdelingenwetgeving. In dat verband 
worden genoemd het rapport van de Stuurgroep 
Organisatie en Werkwijze Vreemdelingendien-
sten (Stuurgroep Boertien) dat in mei 1982 

1100 werd uitgebracht, de motie van het Tweede-
Kamerlid Buikema, waarin werd verzocht te 
onderzoeken op welke onderdelen de huidige 
wetgeving herziening en aanvulling behoeft, 
het rapport van de Werkgroep CoOrdinatie 
Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk 
Vreemdelingenbeleid (Werkgroep Lagerwaard) 

• en de te verwachten rapportage van de Staats-
commissie Herziening Rechterlijke Organisatie. 
Al deze aspecten zullen aandacht moeten 
krijgen in de verwachte schets voor een her-
ziening van de Vreemdelingenwet. 

•De conelusie hetgeen in de voorafgaande 
paragrafen werd besproken, kan luiden dat 
sedert de totstandkoming van de Vreemde-
lingenwet in 1965 geen substantiele verbetering 
van de rechtsbescherming rondom vreemde-
lingenbewaring heeft plaatsgevonden. 

• De voorstellen van de kant van de regering in 
Wetsontwerp 13 974 zijn nooit gerealiseerd en 
overigens blijft de regering van mening dat de 
bestaande regeling ruimschoots voldoet aan de 
eisen die het EVRM terzake stelt. 
Andersoortige regelingen in overige nationale 
wetgeving en de regeling van vreemdelingen-
bewaring in de ons omringende landen is nim-
mer aanleiding geweest om tot wijziging over 
te gaan. 



Ook de Nederlandse rechter heeft tot op heden 
geen strijd met het EVRM geconstateerd. Wel 
is in de praktijk in sommige grote gemeenten 
een vreemdelingenpiketdienst georganiseerd 
waardoor vreemdelingen reeds in een vroeg 
stadium van rechtsbij stand kunnen worden 
voorzien. Deze experimenten zijn echter een 
geheel particulier initiatief, zij het met steun 
van de Orde van Advocaten en de Bureaus voor 
rechtshulp, respectievelijk de Hoofden van 
plaatselijke politie. 
Een uniforme regeling ontbreekt nog en zaken 
zoals die van Mohamed L. als in de inleiding 
aangegeven, blijken zich nog steeds te kunnen 
voordoen. 

Na deze constatering zal in de paragrafen 7 en 
8 tenslotte kort worden ingegaan op de beleids-
visie van de overheid zoals die blijkt uit de 
Notitie Vreemdelingenbewaring, op de praktijk 
die zich inmiddels heeft ontwikkeld en op de 
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	plaats die de recente Notitie Herziening 
Vreemdelingenwetgeving daarin inneemt. 

6. De Notitie Vreemdelingenbewaring 
Op 13 november 1984 verscheen de eerste 
Beleidsnotitie over de vreemdelingenbewaring. 
Deze Notitie volgde op een toezegging tijdens 
de mondelinge beantwoording van vragen over 
dit onderwerp in de Tweede Kamer gedaan 
door de Staatssecretaris van Justitie op 8 maart 
1984. 
In het parlementaire jaar waarin de Notitie 
verscheen, stond het minderhedenbeleid, in-
clusief het toelatings- en vreemdelingenbeleid, 
volop in de belangstelling als gevolg van de 
behandeling van de in september 1983 ver-
schenen Minderhedennota. Maar ook zaken als 
cellentekort, het verblijf van preventief gehech-
te (minderjarige) verdachten in politiecellen en 
de aantallen voor vreemdelingen gereserveerde 
cellen, vormden onderwerp van schriftelijke 
vragen of debat met de Staatssecretaris. 
Geplaatst tegen deze achtergrond opent de 
Notitie met de enigszins prikkelende stelling 
dat de maatregel van vreemdelingenbewaring 
geenszins onafhankelijk wordt gehanteerd van 
de beleidsregels die ten aanzien van vreemde-
lingen gelden, doch integendeel een integrerend 
bestanddeel uitmaakt van het restrictieve toe- 



latingsbeleid. De Notitie besteedt evenwel geen 
aandacht aan de verhouding met het gevoerde 
,beleid inzake het cellentekort en de strafrechte- 

	

. 	Ilike detentie. Volstaan wordt met de op- 
merking dat, gelet op de beperkte plaatsruitnte 
in de Huizen van Bewaring, het beleid ook 
mede crop gericht is het dwangmiddel van 
bewaring van vreemdelingen zo terughoudend 
mogelijk toe te passen. Desondanks worden in 
de Huizen van Bewaring te Zwolle en Nieuwer-
sluis permanent 21 respectievelijk 30 plaatsen 
voor vreemdelingenbewaring gereserveerd. Het 
laatste aantal is uitsluitend bestemd voor 
vreemdelingen uit het Arrondissement Amster-
dam: 
Tijdens het Mondeling Overleg dat de Vaste 
Commissie voor Justitie op 13 februari 1985 
met de Staatssecretaris van Justitie over de 
Notitie voerde, benadrukte de bewindsvrouwe 
dat de bewaring geen sluitstuk van het vreemde-
lingenbeleid vormt, zoals een van de commissie- 

	

1102 	leden opmerkte, maar daarvan een integraal 
onderdeel is en haar grondslag vindt in de 
Vreemdelingenwet. 
De Staatssecretaris vermeldde in de Notitie dat 
de toepassing van de maatregel, gelet op het in- 
griipend karakter ervan, een zorgvuldige 
belangenafweging vergt. Het op de Notitie 
gebaseerde hoofdstuk uit de Vreemdelingen-
circulaire, wijst op de premisse van de wetgever 
dat de uitoefening van de bevoegdheid tot in 
bewaringstelling, tot het noodzakelijke beperkt 
dient te blijven. Dit ultimum remedium-beginsel 
is echter beter te plaatsen in een beleid waar-
van de bewaring als een sluitstuk en niet a1s 
een integrerend bestanddeel wordt gezien. 
De meeste in het Overleg vertegenwoordigde 
fracties bleken wel de stelling van de Staats- 
secretaris te ondersteunen, dat met betrekking 
tot de bewaring een terughoudend beleid dient 
te worden gevoerd, doch vroegen zich af hoe 
dit beleid onderbouwd kan worden bij het ont-
breken van kwantitatieve gegevens. Alle aan-
wezige fracties drongen aan op het verschaffen 
van statistische gegevens over de gemiddelde 
duur, het aantal gevallen en het aantal cellen 
voor vreemdelingenbewaring. De bewinds-
vrouwe antwoordde dat het verstrekken van 
meer kwantitatieve gegevens een zware belasr 
ting voor het apparaat zou meebrengen en zij 



dan ook hier geen prioriteit wenste te leggen. 
Zij voegde daaraan toe dat met de voortschrij-
ding van de automatisering, het verstrekken van 
een cijfermatig overzicht in de toekomst wel 
mogelijk zal zijn. 
In antwoord op vragen van het Kamerlid Van _ 
Es, had de Staatssecretaris op 13 september 
1984 reeds geantwoord dat voor het verkrijgen 
van bedoelde gegevens ook de vreemdelingen-
diensten over geautomatiseerde apparatuur 
dienden te beschikken, hetgeen thans niet over-
al het geval is. Hieraan wordt bij de eerder 
genoemde voorbereiding voor de volgende fasen 
in het automatiseringsproces in vreemdelingen- 

, zaken eveneens aandacht gegeven, aldus de 
Staatssecretaris. Deze stelling lijkt moeilijk te 
rijmen met de voorziene zware belasting 
voor het apparaat en de lage prioriteit waarvan 
vijf maanden later in het Mondeling Overleg 
sprake is. 
In een brief van 10 oktober 1985 wordt de 

1103 	draad evenwel weer opgenomen. De Staats- 
secretaris berichtte daarin aan de Voorzitter van 
de Vaste Commissie voor Justitie dat met 
betrekking tot de bewaring op politiebureaus 
naar verwachting een werkgroep eind 1985 zal 
rapporteren over de wijze waarop de kwantita-
tieve gegevens over vreemdelingenbewaring 
kunnen worden geregistreerd. Wat de Huizen 
van Bewaring betreft, wordt aansluiting gezocht 
bij een automatiseringsproject van de Directie 
Gevangeniswezen, dat naar verwachting eind 
1986 operationeel zal zijn. 

6.1. Algemene uitgangspunten van de Notitie 
Een van de gevolgen van het restrictief toe-
latingsbeleid is volgens de Notitie, dat vreemde-
lingen wier aanspraken op — langdurig — ver- 
blijf in Nederland, niet kunnen worden 
gehonoreerd, of vreemdelingen die illegaal in 
Nederland verblijven, zo snel mogelijk het land 
,verlaten. Uitgangspunt daarbij is dat zij in het 
l algemeen een redelijk termijn krijgen om te 
vertrekken, tenzij het belang van de openbare 
orde, de openbare rust of de nationale veilig-
heid zich daartegen verzet. Vreemdelingen die 
niet bereid zijn uit eigener beweging ons land 
te verlaten, worden, zodra zich daartoe de 
mogelijkheid voordoet, uitgezet. 
De Notitie signaleert dat in de praktijk illegale 



vreemdelingen, aan wie vertrek is aangezegd, 
zich aan uitzetting trachten te onttrekken door 
onder te duiken of de ,wettelijk opgelegde 
meldingsplicht niet na te komen. In die geval- 
len kan, naast de zaken waarin criminele 
antecedenten een rol spelen, of waarin de 
vreemdeling weigerachtig blijft zijn identiteit 
prijs te geven, bewaring met het oog op uitzet-
ting en in het belang van de openbare orde 
noodzakelijk zijn. 
De inbewaringstelling vindt, blijkens de Notitie, 
steeds plaats onder in de wet omschreven om-
standigheden. De bewaring wordt voorts geken-
merkt door een soepel regime. Er worden, de 
plaatselijke situatie in aanmerking genomen, 
geen verdere beperkingen opgelegd dan voor het 
doel van de bewaring en voor de vereiste orde 
op de plaats van tenuitvoerlegging van de 
bewaring worden gevorderd. Omdal de bewa-
ring is gericht op het effectueren van de uitzet-
ting van de vreemdeling, wordt ernaar gestreefd 
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	de periode van bewaring zo kort mogelijk te 
doen zijn. 
Tot slot komt de positie van de jeugdigen aan 
de orde. De Notitie merkt daarover op dat het 
beleid van terughoudende toepassing van de 
maatregel van vreemdelingenbewaring ten aan-
zien van vreemdelingen in het algemeen geldt, 
maar wat jeugdigen betreft in versterkte mate. 
Slechts bij hoge uitzondering zal de afweging 
van de verschillende belangen bij laatst-
genoemden leiden tot een inbewaringstelling. 
Bovendien wordt ten aanzien van jeugdige 
vreemdelingen altijd overwogen of er alterna-
tieven voor onderbrenging in een politiebureau 
of een Huis van Bewaring voorhanden zijn. In-
bewaringstelling kan, met inachtneming van de 
plaats van onderbrenging, mede in het belang 
zijn van jonge alleenstaande kinderen, waarvan 
de ouders zich onttrekken aan de naspeuring 
van de vreemdelingendienst. 
Tot zover de algemene uitgangspunten van de 
notitie. 

De Kamer was in het Mondelinge Overleg van 
13 februari 1985, naar aanleiding van bij de 
leden bekend geworden ervaringen, kritisch ten 
aanzien van de in de Notitie geformuleerde 
uitgangspunten. De woordvoerders vroegen aan 
de Staatssecretaris in hoeveel gevallen de in- 



bewaringstelling niet onder de in de wet om-
schreven omstandigheden plaatsvond. Gevraagd 
werd naar de regeringstoezegging om te zoeken 
naar opvangmogelijkheden buiten Huizen van 
Bewaring en politiebureaus, en naar de nood-
zaak om jeugdigen in Huizen van Bewaring op 
te sluiten. Bovendien twijfelden enkele leden 
aan de soepelheid van het regime, gelet op het 
feit dat in politiebureaus en Huizen van Bewa-
ring moeilijk onderscheid kan worden gemaakt 
tussen strafrechtelijk gedetineerden en op grond 
van de Vreemdelingenwet inbewaringgestel-
den. De Kamer had eveneens kritiek op het feit 
dat inbewaringgestelde vreemdelingen soms 
gedurende enkele weken in cellen van politie-
bureaus verblijven. Zij wilden ook weten waar-
om de bewaring soms langer duurt dan wense-
lijk is en of het wel nodig is de bewaring te 
laten voortduren totdat het verzoek om toe-
lating als vluchteling is afgehandeld. 
De Staatssecretaris wees in haar beantwoording 

1105 	de suggestie af om inbewaringgestelde 
vreemdelingen onderdak te geven in een hotel. 
Een dergelijke bewaring is kostbaarder dan in 
een Huis van Bewaring. Voor de expliciete vast-
legging van het bestaande beleid met betrekking 
tot de vreemdelingenbewaring in de wet, ver-
wees de Staatssecretaris naar de reeds toegezeg-
de Structuurschets Herziening Vreemdelingen-
wetgeving. Met betrekking tot de gesignaleerde 
klachten over de praktijk van de vreemdelingen-
bewaring zei de bewindsvrouwe dat elke klacht 
wordt onderzocht en middels contacten tussen 
het Departement en de Hoofden van Vreemde-
lingendiensten controle plaatsvindt. 
Over de plaats van de parlementaire controle 	. 
of de praktijk van de vreemdelingenbewaring, 
naast de taak die de rechter in dezen heeft, 
antwoordde de Staatssecretaris van Justitie op 
schriftelijke vragen in september 1984: Vat 
in het bijzonder het onderwerp vreemdelingen- 
bewaring betreft, wil ik er op wijzen dat 
ingevolge het bepaalde in artikel 82 e.v. van 
het Vreemdelingenbesluit het Hoofd van 
plaatselijke politie tot inbewaringstelling 
bevoegd is. De Staatssecretaris van Justitie 
heeft derhalve met de inbewaringstelling in 
individuele gevallen in beginsel geen directe 
bemoeienis. Ik beperk mij vanwege daze be-
voegdheidsverdeling dan ook hoofdzakelijk tot 



het geven van algemene aanwijzingen op dit ter-
rein. Slechts in uitzonderingsgevallen maak ik, 
zowel uit principiele als uit praktische over-
wegingen, gebruik van mijn bevoegdheid tot 
het geven van de bijzondere aanwijzing'. 
Een algemene aanwijzing is gegeven met betrek-
king tot de inbewaringstelling van asielzoekers. 
Zij mogen uitsluitend in bewaring worden 
gesteld na vooraf verkregen toestemming van 
het Ministerie van Justitie. 

Aan het slot van deze bijdrage zal worden ge-
pleit voor een betere markering van het beleid 
bij de herziening van de Vreemdelingenwet. Een 
groot deel van de problemen die in het vooraf-
gaande en navolgende zijn geschetst, kunnen 
worden voorkomen door een codificering van 
beleid en verbetering van rechterlijke controle. 
Parlementaire controle, hoe belangrijk ook, 
vindt veelil achteraf plaats en belast de yolks-
vertegenwoordiging en de regering met een in- 

1106 	tensieve ad hoc bemoeienis die in het belang van 
zowel de regering als de politiek beter kan 
worden voorkomen. 

7. De Notitie Herziening Vreemdelingenwet-
geving 
Op 20 mei 1986 zond de Staatssecretaris van 
Justitie de Notitie Herziening Vreemdelingen-
wetgeving naar de Tweede Kamer. Blijkens de 
begeleidende brief wilde de Staatssecretaris met 
de Notitie voldoen aan haar toezegging om de 
mogelijkheid en wenselijkheid van de wijziging 
van de Vreemdelingenwet langs lijnen zoals 
onder meer aanbevolen doorde Commissie 
Boertien en de Commissie Geelhoed, in onder-
linge samenhang te bezien. Tevens zou daarbij 
uitvoering moeten worden gegeven aan het ver-
zoek van de Tweede Kamer dat werd neer-
gelegd in de motie Buikema. De Notitie heeft 
betrekking op drie hoofdaspecten van het 
vreemdelingenbeleid, te weten: het materiele 
vreemdelingenrecht, de organisatie van de uit-
voering en de rechtsbescherming. 
Geconstateerd moet worden dat de Notitie niet 
de tang verwachte Ontwerpen voor een nieuwe 
vreemdelingenwetgeving met zich brengt en 
dat in het geheel geen aandacht wordt besteed 
aan de inbewaringstelling. Weliswaar is het 
Wetsontwerp Uitbreiding Rechtsbescherming 



en Rechtsbijstand Vreemdelingen op de lijst 
geplaatst van te heroverwegen Wetsontwerpen 
in het kader van de herziening van de Vreemde-
lingenwet, maar de in dit Ontwerp gedane voor-
stellen van de kant van de regering en de kritiek 
van de zijde van de Kamer is niet in de onder-
havige Notitie verwerkt. Nu te verwachten valt 
dat nog geruime tijd gewacht zal moeten wor-
den op een nadere uitwerking van de Notitie, 
moet worden geconstateerd dat de sedert 1965 
vrijwel onveranderde situatie rondom de ten-
uitvoerlegging van de vreemdelingenbewarin 
nog een tijd zal voortduren. 

8. Conclusie 
De beschreven situatie van stilstand lijkt niet 
langer aanvaardbaar in het kader van de inter-
pretatie die het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens gaf aan de bepalingen uit het 
EVRM, waarin waarborgen voor procedures 
m.b.t. vrijheidsbeneming zijn neergelegd. 

1107 	Bovendien is de bezorgdheid in het Parlement 
sedert de discussie rondom het Ontwerp URRV 
eerder toe dan afgenomen. Kritiek op de in-
bewaringstelling van asielzoekers, het ontbreken 
van kwantitatieve gegevens over duur en om-
yang van de bewaring, de spanning tussen het 
gevoerde beleid inzake het wegzenden van 
degenen, die van ernstige strafbare feiten 
worden verdacht en de desondanks voortgaande 
inbewaringstelling van vreemdelingen, het ont-
breken van alternatieven voor de cellulaire 
inbewaringstelling en de omstandigheid dat 
inbewaringstelling in Huizen van Bewaring voor 
jeugdigen niet is uitgesloten, zijn signalen die 
nopen tot een snelle oplossing. In de praktijk 
blijkt dat noch aan rechtshulpverleners, noch 
aan vreemdelingen maar ook niet aan geinteres-
seerde buitenstaanders duidelijk te maken is, 
waarom voor niet-legaal verblijvende vreemde-
lingen niet op zijn minst dezelfde rechts-
bescherming geldt als die voor verdachten. 
Betrokkenen achten deze waarborgen op zijn 
minst noodzakelijk en zijn bovendien van me-
fling dat afwijkingen in positieve zin moeten 
plaatsvinden. Niet goed valt in te zien waarom 
niet meer met beperkte middelen zoals weke-
lijkse melding bij de vreemdelingendienst wordt 
gewerkt en als het gevaar van onttrelcking te 
groot wordt geacht, waarom een eventuele 



uitzetting niet kan worden gegarandeerd 
middels een andere vorrn van vrijheidsbeneming 
dan opsluiting in daartoe niet geschikte cellen 
van politiebureaus en Huizen van Bewaring. 
Het Nederlandse rechtssysteem is in Europees 
verband beschouwd, niet het slechtste. Maar 
waarom moet de regeling r6ndom de inbewa-
ringstelling van vreemdelingen zich dan nog 
langer bewegen op de rand van het recht? 
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Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn gepu- 
bliceerd, kunnen bij de documentatie-afdeling 

1110 	van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie tegen betaling kopieen worden aan-
gevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruilc maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen-
tatie van het W.O.D.C., Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 	• 
Briinott, L. Een nieuwe Internationale inputs; 
beschouwing over het VN-verdrag inzake de uitban-
ning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen. 
Nemesis, 2e jrg., nr. 2, maart/april 1986, blz. 45-53 
(N). 

Sinds april 1985 ligt bij de Tweede Kamer een her-
sehreven wet plus Memorie van Toelichting ter goed-
keuring van het in 1979 te New York gesloten Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle 
vormen van diseriminatie van vrouwen. Dit verdrag zal 
in de toekomst van groot belang zijn voor de positie 
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van vrouwen, zeker nu een Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (voorlopig) van de baan is. De auteur 
behandelt eerst — kort — de problematische verhou-
ding tussen de goedkeuringswet en de — nog niet 
geheel uit het zicht verdwenen — Algemene Wet 
Gelijke I3ehandeling. Vervolgens, uitgaande van de 
goedkeuring van het Verdrag, bespreekt zij het over-
voile programma van de wetgever die geacht wordt 
het nationale recht met het Verdrag in overeenstem-
ming te brengen. Kernpunten als de wettelijke termij-
nen, de directe werking en het leerstuk van de onrecht- 
matige wetgeving komen hierbij uitgebreid en helder 
aan de orde. Ten slotte concludeert de auteur, dat 
een deugdelijke goedkeuringswet een constituerende 
en essentiele voorwaarde is, zowel voor de activiteiten 
van de wetgever als voor een dynamische rechts-
praktijk. 
Met literatuuropgave. 

2 
Davies, C. and E. Trivizas. Tactics of legal reform: 
learning from the recent past. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 1, februari 1986, blz. 25-32 (GB). 

De keuze van middelen om hervonningen in de wet-
geving door te voeren moet volgens de auteur in 
overeenstemming zijn met het sociale en politieke 
ldimaat van een land op een bepaald moment. We 
kunnen in dit opzicht veel leren van ervaringen uit 
het recente verleden en van andere landen. Het gaat 
vaak om omstreden onderwerpen en betreft pogingen 
van wetgevers om een aantal activiteiten te decrimi-
naliseren, zoals misdrijven zonder slachtoffers, of 
om verlaging van straffen. In het Engeland van de 
jaren 60 werd bij voorbeeld herziening van wetten 
m.b.t. homosexuele relaties tussen volwassenen, 
abortus, publikatie van pornografie en het afschaffen 
van de doodstraf voor moord als volgt bereikt: er 
werd bewust geen oordeel gegeven over de morele 
kant van de zaak of gesproken over het recht van de 
betrokkenen. Men benadrukte Hever de negatieve 
gevolgen van de bestaande wetgeving en schilderde 
de daders af als onschuldige individuen, die zelf vaak 
het slachtoffer waren. Wat betreft de doodstraf wees 
men op de ineffectiviteit van dit middel om de maat- 
schappij te beschermen. In samenlevingen waar religie 
of een officiele ideologie een overheersende rol 
speelt in de wetgeving zal de besproken methode 
echter minder goed toepasbaar zijn. 

3 
Garbarino, J. Can American families afford the 
luxury of childhood? 
Child welfare, 65e jrg., nr. 2, maart/april 1986, 
blz. 119-128 (USA). 

Tot voor kort was het een vrij algemeen gedeelde 
gedachte dat kinderen gevrijwaard kunnen blijven 
van economische, politieke en sexuele eisen die de 



1112 

maatschappij stclt: ze hocven nict in bun eigen 
levensonderhoud te voorzien, ze zijn wettelijk niet 
verantwoordelijk en kunnen nict stemmen, en zc zijn 
niet in de positie om sexuele relaties aan to gaan. 
Ze kunnen spelen en zich in hun eigen tempo ont-
wikkelen. Echter, dc verandercnde sociaal-ccono-
mische situatic voor vole gezinnen stelt nieuwe eisen 
aan kinderen. In het gemonetariseerde dagelijks leven 
komt het steeds vaker voor dat mocders buiten de 
dour werken en de zorg voor hun kinderen zo goed-
koop mogelijk uitbesteden. Mocders die nict buitens-
huis werken derv&I de nodige inkomsten en moeten 
in dat opzicht een economisch offer plegen. Het 
hebben van kinderen brengt velerlei soorten kosten 
met zich mee en het is de vraag of men zich die nog 
wil veroorloven. Doze afweging werkt volgens de 
auteur door naar de kinderen: zij worden opgejaagd 
om zich zo snel mogelijk to ontwikkelen en om zo 
snel mogelijk veel to presteren. Veel eerder dan voor-
been wordt van hen eon grote verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheidyerlangd en eon bijna volwassen 
manier van omgaan met de relatieproblemen van de 
°octets. De auteur maakt zieh dan ook zorgen over 
de kwaliteit van het kind-zijn in Amerika. 
Met literatuuropgave. 

4 
Gilmartin-Zena, P. Rape impact: immediately and two 
months later. 
Deviant behavior: an interdisciplinary journal, 6e jrg., 
nr. 4, 1985, blz. 347-362 (USA). 

Dit artikel begint met cen overzicht van de literatuur 
over dc gevolgcn van aanranding. Hieruit blijkt ander 
meer dat aanranding in hoge mate traumatiserend is, 
dat ontregeling plaats vindt op fysiek, gedrags-, emo- 

. tioncel en intcrpsychisch gebied, dat de vroege 
reacties van het slachtoffer.een indicatie vormen voor 
de mate van on tregeling nadien en dat de effecten op 
lange termijn ernstiger blijken dan aanvankelijk word 
aangenomen. Om met name dit laatste to onder-
zoeken, heeft de auteur van december 1981 tot 
november 1983 d.m.v. eon schriftelijke vragenlijst de 
cli6nten van con crisiscentrum voor verkrachting in 
het midden-westen van de VS., ondervraagd, direct 
na de aanranding en na twee maanden. De deelname 
was vrijwillig on de respons laag (31 procent). De 
gevolgen op de vier hierboven genoemde gebieden 
werden bekeken.lc  slachtoffers noemen eon sterke 
ontregeling direct na de gebeurtenis op lichamelijk, 
emotioneel on gcdragsniveau. Na twee maanden zijn• 
de effecten op het gedrag afgenomen; op interper-
soonlijk niveau zijn zij echter toegenomen en wat 
betreft het lichamelijk on motioned functioneren 
gelijk gebleven. Doze resultaten suggerercn dat de 
huidige opvang (crisisbehandeling) vaak onvoldocnde 
is. De auteur noemt enkele alternatieven. 
Met literatuuropgave. 
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5 
Gomme, I. M. Fear of crime among Canadians: a 
multivariate analysis. 
Journal of Criminal Justice, 14e jrg., nr. 3, 1986, 
blz. 249-258 (CAN). 

Door middel van interviews is in drie grote Canadese 
steden (Montreal, Toronto en Winnipeg) ondcrzocht 
welke factoren van invloed zijn op de angst voor 
criminaliteit. De onderzoekgroep bestond uit 640 
respondenten die met behulp van een gestratificeerde 
steekproeftrekking waren geselecteerd. De variabelen 
die met de angst voor criminaliteit in verband werden 
gebracht, waren demografische factoren, sociaal-
psychologische gegevens, voorafgaande victimisatie 
en blootstelling aan de massamedia. Na een discri-
minant-analyse bleken degenen die wel en degenen 
die niet vreesden slachtoffer van ecn misdrijf te wor-
den, in vijf opzichten van elkaar te verschillen. De 
discriminerende variabelen waren geslacht, eerder 
slachtofferschap van een misdrijf, socio-economische 
status, conservatisme en sociale isolatie. Uitgaande 
van deze vijf variabelen kon achteraf 66 procent van 
de respondenten juist worden geclassificeerd als niet 
of als wel bevreesd voor criminaliteit. Tot slot van 
het artikel wordt ingegaan op de te volgen strategie& 
ter vermindering van de — vaak ongerechtvaardigde — 
angst voor criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

6 
Tarling, R. Research, politics and criminal justice. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 2, mei 1986, blz. 112-117 (GB). 

De auteur, verbonden aan het Engelse Home Office, 
beschouwt de relatie tussen onderzoek en beleid m.b.t. 
het strafrechtelijk systeem. Hij geeft een opsomming 
van de politieke en beleidsredenen waarom onderzoek 
wordt opgezet. Het motief dat door cynici op de 
eerste plaats wordt gezet: 	hebben geen beleid 
dus laten we maar onderzoek doen', acht hij niet 
geheel onzinnig. Voorts kan onderzoek geihitieerd 
worden als een nieuw beleid geformuleerd moet 
worden of als inzicht nodig is n.a.v. de vraag hoe een 
bepaald beleidsdoel te bereiken is. Onderzoek kan 
ook gemotiveerd worden vanuit de behoefte aan 
inzicht in criminaliteit, waar het voorkomt en onder 
welke omstandigheden. De auteur constateert dat 
er in de loop der jaren weinig veranderd is in de 
probleemstelling van onderzoeken die door het 
Home Office worden verricht. De functie van onder-
zoek is echter dat het aantoont dat het probleem veel 
gecompliceerder is dan aanvankelijk gedacht werd en 
dat er geen simpele oplossingen zijn. Onderzoeksresul-
taten mogen niet gemanipuleerd worden om een 
gewenst resultaat te verkrijgen. 

7 
Ursel, E. J. en D. Farough. The legal and public 
response to the new wife abuse directive in Manitoba. 
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Canadian Journal of criminology, 28e jig., nr. 2, 
april 1986, blz. 171-183. 	' 

De in 1983 in Manitoba (Canada) ingevoerde nieuwe 
richtlijn m.b.t. echtelijk geweld en sexueel misbruik 
van eehtgenotes vormde de aanleiding tot het beschre-
ven empirisch onderzock. De verandering in het 
beleid hield in dat echtelijk geweld niet longer een 
klachtdclict is maar dat van alle aangemelde gevallen 
eon proces-verbaal moot worden opgemaakt zoals bij 
elke andere vorm van geweldpleging. De autcurs 
beschrijven de reacties van burgers en van het 
justified systeem hierop, respectievelijk op basis 
van de cerste 373 aangemelde gevallen sinds de nieuwe 
richtlijn en een in 1984 gehouden bevolkingsenquete. 
Zij concluderen dat misbruik van vrouwcn door bun 
echtgenoot zowel in de publieke opinie als w.b. de 
justitiele reactie even ernstig wordt opgevat als elk 
ander geweldsdelict. Wel werden sinds de invocring 
van de nieuwe richtlijn aanzienlijk meet gevallen 
strafrechtelijk vervolgd. De afhandeling ondervindt 
echter specifieke problemen die verband houdcn met 
de aard van het delict. Hiervoor worden vier redenen 
vermeld: 1. het slachtoffer is gewoonlijk de enige 
getuige; 2. het slachtoffer onderhoudt con nauwe 
relatie met de dader en is mecstal economisch 
athankelijk van hem; 3. het slachtoffer en de dader 
verzoenen zich vaak gedurende het proces, wat echtcr 
veclal tot gevolg heeft dat het delict na verloop van 
tijd opnieuw wordt gepleegd on eon cyclus van 
gewelddadigheid en verzoening ontstaat. De schrijvers 
noemen ten slotte als problecm in doze gang van 
zaken dat de eventuele kinderen blootstaan aan eon 
zeer effectieve training in gewelddadig gedrag als doze 
cyclus in gang is getreden. 
Met literathuropgave. 

Veen, Th. W. van. Juridisch onderzoek. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 2, 1986, 
blz. 105 —107 (N). 

In de rubriek `redactionele kanttckeningen' besprcekt 
de auteur allereerst kort de geschicdenis van de 
bestuursstructuur van de juridische faculteit van de 
Rijksuniversitcit Groningen vanaf 1968. Vervolgens 
worden de taken van de wetenschapPelijk mode-
workers uiteengezet, waarbij de auteur met nadruk 
wijst op het feit dat naast het onderwijs de onder-
zoekstaak van zeer groot belang is. Hij geeft aan 
waarin het juridisch wetenschappelijk onderzoek 
verschilt van het wetenschappelijk work in de natuur-
en maatschappijwetenschappen. Ten slotte merkt 
hij op, dater door de hoogleraren in het strafrecht 
de laatste lien jaar weinig gedaan is aan hun bijzonde-
re onderzoekstaak, nl. het schrijvcn van hand- en 
leerboeken. Dit laatste is, volgcns de auteur, ondanks 
de geldige excuses, cen betreurenswaardige zaak. 
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9 	. 	 • 
Vrocim-Kastelein, W.R. Inzage; 
Uitspraak Arrondissementsrechtbank Amsterdam: 
patient heeft recht op inzage GMD-dossier; 
Al, B. Inzagerecht: de wegen lopen uiteen. 
Medisch contact, 41e jrg., nr. 14,4 april 1986, 
blz. 431-438 (N). 

In elk van de drie publikaties wordt ingegaan op het 
inzagerecht van patienten of clienten. Vroom-Kaste-
lein zet de standpunten van de KNMG uiteen over 
zowel de informatieverstrekking als het inzagerecht 
en de.recentelijk door het hoofdbestuur geform u-
leerde voorstellen hieromtrent. De KNMG wil cen 
zodanig voorbehoud in de regelingen m.b.t. dcze 
onderwerpen opgenomen zien dat persoonlijke aan-
tekeningen buiten het inzagerecht vallen en dat 
weigering van inzage mogelijk is als ernstigc schade 
voor de patient te verwachten is. De tweedc publi-
katie bevat een integrale weergave van de uitspraak 
van de arrondissementsrechtbank Amsterdam in kort 
geding (13 juni 1985) inzake het recht van de patient 
op rechtstreekse inzage in dossiers van de Gemeen-
telijke Medische Dienst. In het derde artikel zet een 
medewerker van de werkgroep registratie en dossiers 
van de Clientenbond het standpunt van deze belan- 
genvereniging uiteen. Hij geeft aan dat het voorbchoud 
dat de KNMG wil maken m.b.t. het inzagerecht 
door de Clientenbond niet te acceptcren is. 

10 
Wells, K. and P. Reshotko. Cooperative adoption: 
an alternative to independent adoption. 
Child welfare, 65e jrg., nr. 2, maart/april 1986, 
blz. 177-188 (USA). 

Het artikel beschrijft een nieuwe vorm van adoptie 
in de V.S., de cooperatieve adoptie, waarbij een 
instantie bemiddelt tussen de biologische ouders en 
de adoptie-ouders, die elkaar zelfstandig of via een 
tusscnpersoon op het spoor zijn gekomen. Om impul-
sieve adoptie tc voorkomen is vooraf een bedenktijd 
van negen maanden ingebouwd. Functionarissen van 
het programma beoordelen daarna de geschiktheid 
van de beoogde adoptie en beteugelcn op deze wijze 
de veel voorkomende misstandcn bij de huidigc 
adoptiepraktijk. Nadat zwart-op-wit is vastgelegd 
dat het adoptiekind bij de betreffende adoptie-ouders 
zal worden geplaatst, worden de ouderparen naar de 
formele adoptie-instellingen doorverwezen, tenzij 
de biologische moeder alsnog besluit het kind niet tc 
willen afstaan. Na de geboorte komt het kind ecrst 
in een gastgezin (een of twee maanden) om de bio-
logische ouders enige tijd te gunnen voordat ze de 
definitieve beslissing nemen. De gehele procedure 
wordt achteraf bekrachtigd door de rechter. Het 
programma besteedt veel - aandacht aan sociale bege-
leiding van de betrokkenen. Bij de uitvoering doen 
zich echter wel problem en voor zoals onzekerheden 
over de rol van de tussenpersoon, onzekerheid bij de 



adoptief ouders (vooral door dcingebouwde overden-
kingsperioden) en spanningen binnen het team van 
werkers. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
zie ook nr. 49 

11 
Abspocl, J. J. Wettelifke regeling van de dienst-
verlening. 
Proces, 65e jrg., nr. 5, mei 1986, blz. 140-143 (N). 

Hoewel de auteur de Voorgestelde wettelijke regeling 
van de dienstverlening in hoofdlijnen onderschrijft, 
zal dezc volgens hem op verschillende onderdelen 
grondig moeten worden bijgeschaafd. Zo wordt in 
het wetsvoorstel gekozen voor oplegging van dienst-
verlening bij rechterlijk eindvonnis. Er valt cchter 
ook icts te zeggen voor dienstverlening in de vorm 
van een transactic tussen verdachte en het Open-
baar Ministerie. Een tweedc kritische kanttekening 
betreft de eenzijdige bevocgdhcid van het Opcnbaar 
Ministerie om de opgelegde straf te wijzigen indien 
de arbeid niet geheel conform het aanvaarde aanbod 
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	is kunnen worden verricht. Onduidelijk blijft voorts 
of de rechter bij niet voldoende verrichting van de 
dienstverlening doze straf kan omzetten in eon 
andere straf dan de onvoorwaardellike gcvangenisstraf 
waarvoor de dienstverlening oorspronkelijk in de 
plaats was gekomen. Wat betreft de organisatie van de 
dienstverlening ziet de auteur in de coordinator' 
dienstverlening, die bij de reclassering zal warden 
ondergebracht, corder eon assistcnt van het Opcnbaar 
Ministerie bij de executie van het vonnis. Ten slothe 
wijst hij or op dat verlichting van de capaciteitsdruk 
voor het gevangeniswezen en kostcnbesparing in de 
loop der jaren steeds zwaardere argumenten pro 
dienstverlening zijn geworden in plaats van de oor-
spronkelijk ideele motieven. 

12 
Bortner, M. A. Traditional rhetoric, organizational 
realities: remand of juveniles to adult court. 
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 53-73 (USA). 

Aan de hand van eon on derzoek naar 214 strafdossiers 
uit 1980/1981 en interviews met rechterlijke beslis-
sers toont de auteur aan dat de traditionele recht-
vaardiging voor het toepassen van Volwassenenrecht 
op jeugdige dclinquenten slechts op rhetorick berust. 
De stelling als zou het publick daarmec beschermd 
worden tegen de meest zware delinquenten vindt 
geen ondersteuning in de cijfers: het betreft goon 
bijzonder gevaarlijke jongeren en in het merendecl 
worden doze jongcren door de volwassenen-rechter 
slechts voonvaardelijk gestraft. De interviews sugge-
reren echter dat andere redenen voor de vole door-
verwijzingen zorgen, namelijk organisatorische en 
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politieke redenen. Niet alleen stelt men zo het grote 
publiek gerust dat de zwaarste criminelen hard 
worden aangepakt, maar ook beschermt het jeugd-
recht zo haar eigen territorium: ze behoudt de 
zeggenschap over het merendeel van de aan haar toe-
vertrouwde jongeren en kan de externe kritiek op haar 
behandelingsideologie op deze wijze afleiden. De 
indruk wordt gevestigd dat het jeugdrecht zich beperkt 
tot de behandelbare en hoopvolle gevallen. De 
werkelijke problemen rond de .heropvoeding van 
jeugdige delinquenten komen zodoende minder in 
de publieke aandacht. 
Met literatuuropgave. 

13 
Clercq M. de, Informaticatijdperk ontbeert eigen wet; 
Commissie-Franken werkt aan voorstellen om lacunes 
in strafrecht op te vullen. 
Wetenschapsbeleid, 8e jrg., nr. 4, april 1986, 
blz. 3-7 (N). 

Computercriminaliteit neemt hand over hand toe. 
Eerst beschrijft de auteur verschillende vormen van 
computercriminaliteit. Hierbij laat zij zien dat de 
huidige wetgeving geen afdoend antwoord heeft op 
de nieuwe vormen van onrechtmatig gedrag die door 
de moderne informatietechnologie mogelijk zijn 
geworden. Internationaal overleg is een eerste vereistc. 
De commissie-Franken is bezig met de formulering 
van een aantal voorstellen om de wetgeving aan te 
passen en aan te vullen. De resultaten kan men . eind 
1986 verwachten. Tot slot gaat de auteur kort in op 
het probleem dat de Nederlandse wetgeving op het 
gebied van de privacybescherming internationaal 
g.ezien achter loopt. 

14 
Doek, J. E. Artikel 280 strafrecht en het weglopen: 
herhaalt de geschiedenis zich? 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 14e jrg., nr. 4, 
april 1986, blz. 95-98 (N). 

De auteur gaat in op de hulpverlening aan weggelopen 
minderjarigen. Ruim tien jaar geleden leidde de toe-
passing van artikel 280 van het Wetboek van Straf-
recht regelmatig tot veroordeling van hulpverleners 
die probeerden weggelopen minderjarigen bij te staan 
bij het oplossen van de problemen die de aanleiding 
vorm den tot het weglopen en die door het weglopen 
vaak nog groter werden. Ook na een wijziging in 1983 
is het verbergen van weggelopen minderjarigen in 
beginsel strafbaar gebleven. Maar juist ter willc van 
de hulpverlening aan deze minderjarigen zijn op deze 
strafbaarheid enkele uitzonderingen. Hierbij moet 
worden bedacht dat de rechter uiteindelijk beslist of 
voldaan is aan de voorwaarden die in artikel 280 zijn 
verbonden aan de niet-strafbaarheid. Deze omvatten 
het volgende: 1. Of de hulpverlener moet ten spoe-
digste de verblijfplaats van de minderjarige melden 
bij de Raad voor de Kinderbescherming, 2. Of de 
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hulpverlener moot handelen in het kader van zorg-
vuldige hulpverlening; dit houdt ten minste in dat hi) 
de gezagsdragcr (ouders of voogd) meldt dat aan de 
minderjarige hulp verleend worth. Indien voldaan is 
aan doze voorwaarden zal vervolging vrijwel zeker 
uitblijven. De rol van de kinderbescherming in doze 
acht de auteur minder duidclijk. 

15 
Heering, H. C. Rechtshandhaving als beleidsdoel-
stelling. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., or. 4, april 1986, 
biz. 345-361 (N). 

Aanleiding tot dit artikel vormde eon verhandeling 
van de voormalige loco-secretaris-generaal van Eykern 
van het Ministerie van Justitic over de strafrechtelijke 
rechtshandhaving. 
De au teur gaat in op de vraag welke plaats de reeks-
handhaving ten opzichte van andete overheidsactivi-
tciten inneemt en waarom. Door middel van eon 
aantal voorbeelden komt hij tot de conclusie dat het 
justitieel gcbeuren in de huidige samenleving eon 
huis-, tuin- en keukenplaats inneemt, on dat het nict 
alto best gaat met de rcchtshandhaving. Hi) doet 
cen aantal suggesties waardoor het justified gebeuren 
con hogere plaats zou kunnen krijgen binnen de 
rangordc in de samcnleving. Eon pleidooi voot oon 
groter aandeel uit de algemenc financiele middclen 
laat hi) met opzet achterwege. Wel merkt de auteur 
aan het slot van zijn betoog op, dat de door hem 
voorgestelde operatic de bestc kans van slagen heeft, 
wanneer de Ministeries van Justitie on Binnenlandse 
Zaken bij con kabinetsforntatie zouden worden 
samengevoegd tot Con departement. 

16 
Martelaere, G. de en J. Reefers. Eon experiment 
van alt ernatieve maatregelen aan de jeugdrechtbank 
van Mechelen. 
Panopticon, be jrg., nr. 1, januarillebruari 1985, 
blz. 34-44 (B). 

De auteurs, respectievelijk sociaal assistent on 
jeugdrechter to Mechelen, beschrijven enige achter-
gronden van en eryaringen met experimentele alter-
natieve maatregelen. De idee6nbron voor de opzet 
bestond uit contacten met medewerkers van 
'Community Service Order'-projecten in Engeland, 
rapportage over de Nederlandse 'Dienstverlenings-
projecten' on reccnte ervaringen met Oikoten, eon 
organisatie die voettochten voor delinquente jongeren 
organiseert. Drie achtereenvolgende experimenten 
worden beschreven: het schoonmaken van eon 
gemeentelijk terrein, het herinrichten van eon jeugd-
huis en dienstverlening in cen ziekenhuis. De 
ervaringen zijn overwegend positief on de experi-
menten zullen worden uitgebreid. Het ontbreekt 
echter aan de nodige begeleiding. Tot besluit wotdt 
aandacht besteed aan enkele essentidle voorwaarden 

.voor het slagen van de opzet: eon duidelijk contract 
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tuisen alle betrokkenen, zinvolle werkzaamheden 
en een wetenschappelijke evaluatie van de opgedane 
experimentele ervaringen. Gewaarschuwd wordt dat 
het maatregelenpakket van het jeugdrecht niet 
onbeperkt moet worden uitgebreid maar dat deze 
experimenten moeten worden opgevat als alter-
natieven voor een plaatsing in een rijksinstelling. 

17 
Menzies, K. The rapid spread of community service 
orders in Ontario. 
Canadian journal of criminology, 28e jrg., nr. 2, 
april 1986, blz. 157-170. 

De auteur bespreekt de toename van de alternatieve 
straffen in de periode 1977-1983 in Ontario 
(Canada). In 1983 ging het in eenderde van de reclas-
seringsgevallen om alternatieve straffen. Het artikel 
gaat in op de vraag waarom deze straffen zo uitgebreid 
toegepast werden, voor zij zich in feite bewezen 
hadden. Op grond van een analyse van uitspraken van 
velerlei instanties komt de auteur tot de volgende 
conclusies: de wat amorfe structuur van de straf 
maakt dat veel groepen er jets van hun gading in 
vinden. Rechters zagen er een uitbreiding van hun 
mogelijkheden in. Voor de co6rdinatoren van de 
alternatieve straffen betekende het vooral een `ver-
menselijking' van het systeem. Lokale ambtenaren 
zagen er een mogelijkheid in om hun fondsen uit te 
breiden, politici zagen sociale en economische voor-
delen en waren blij met het enthousiasme van het 
publiek. Het feit dat deze straffen min of meer gepri-
vatiseerd zijn (ondergebracht bij maatschappelijke 
instanties) heeft de uitbreiding versneld (en oncon-
troleerbaar gemaakt) en het enthousiasme bij het 
publiek vergroot. 	 - 
Met literatuuropgave. 

18 
Pratt, J. A comparative analysis of two different 
systems of juvenile justice: some implications for 
England and Wales. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 1, februari 1986, blz. 33-51 (GB). 

In dit artikel worden recente ontwikkelingen in het 
jeugdrechtsysteem in Scandinavi6 (Noorwegen en 
Denemarken) vergeleken met die in Engeland en 
Wales. In beide rechtsgebieden is het welzijnsmodel, 
met zijn veronderstelde misbruik, op zijn retour en 
wil men terug naar het formele rechtsysteem met 
meer controle. Er zijn echter duidelijke verschillen 
in deze ontwikkelingen en de wijze, waarop oplos-
singen aangedragen worden. In Scandinavi6 is de 
bevolkingsdichtheid geringer, de levensstandaard hoger 
en de maatschappij homogener. Jeugdcriminaliteit 
en andere sociale problemen spelen zich meer in de 
marge af. Door een andere wijze van registreren zijn 
jeugdcriminaliteitscijfers veel lager dan in Engeland 
en geven een ander beeld te zien. In de zeventiger 
jaren werden in Noorwegen aparte jeugdinstellingen 
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gesloten wegens bun ineffectiviteit. Er kwamen goon 
nieuwc voorzicningen voor in dc plaats. Veel zaken 	. 
worden afgedaan met lichte boetes of voorwaarde-
lijke straf fen. In Engeland daarentcgen word eon 
uitgcbreid system ontwikkeld van alternaticve moat-

.regelen of maatschappelijk gerichte projectcn, waar-
door het welzijnswerk zich aanzienlijk uitbreidde. 
Wit men grcep krijgen op de steeds groter wordende 
groep jeugdigen die toczicht nodig heeft, dan acht de 
autcur het aanwenden van con negatievc strategie 
— zoals in Noorwegen — het m cest geschikt, met 
vceleer de nadruk op het afschaffen van niet effectieve 
institu tics dan op het aanprijzen van vervangen de 
projecten. 
• Met literatuuropgave. 

19 
• Regnery, A. S. A federal perspective on juvenile justice 
reform. 
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 39-51 (USA). 

De autcur houdt in dit artikel eon vurig betoog voor 
een op andere best geschoeid jeugdrecht in de V.S., 
conform de ideologic van de huidigc regering Reagan. 
Niet de bchandeling van de sociale probleemsituatie 
van jonge delinquenten zou centraal mocten staan 
in het beleid, maar con doelmatige opsporing van 
verdachten en eon rechtvaardigc vergelding van het 
delict. De toename van de delinquentie wordt voor-
namelijk toegeschreven aan de desintegratie van het 
traditionele gezinsleven, waar de overheid tech niets 
aan kan doen. Weglopende kinderen, pornografie on 
prostitutic zijn de belangrijkste symptomen. In het 
verleden hcbben zachte intcrventies vanuit het behan- 
dclingsperspectief veelal averechtse effecten gchad, 
zoals het feit dat men jongeren nauwelhks aansprake-
lijk stelt voor de door hen aangerichte schade. Burger-
vrijwilligers zoudcn mocten worden gerekruteerd om 
de ouderlijke zorg voor de delinquente jongcren 
op zich to nemen en om hen eon traditioncel norm-
beset bij to brengen. De jcugd heeft het recht op eon 
degelijke opvoeding, op vcilige onderwijsvoorzieningen 
on dcrgelijke on is niet gebaat bij zachtc heelmeesters. 

20 
Timmerman, H., J. J. Bosma on R. W. Jongman. 
Minderheden voor de reehter. 
Tijdschrift voor criminologic, 28e jrg., nr. 2, 
maart/april 1986, blz. 57-72 (N). 

In eon dossieronderzoek gingen de auteurs na of 
allochtonen•(Surinamers/Antillianen, n=465, on gast-
arbeiders, n=227) zwaarder worden gcstraft voor het 
delict eenvoudige diefstal dan daders van Nederlandse 
origine (n=676). Informatie over de strafrechtelijke 
beslissing word verkregen uit de vcrificatie- en infer- 

. matiestaten van het CBS. Zowel het soort straf als 
de strafmaat werden bij het onderzoek betrokken. 
Eerst word bezien of mensen in de twee categorien 
etnische minderhedcn anders wordcn gestraft dan 



de autochtonen. Vervolgens of verschillen in de 
straftoemcting `zuiver' aan de factor etniciteit wareri 
te wijten of aan andere gegevens. Nadat een correctie 
was toegepast voor interveni6rende variabelen, bleek 
dat Surinamers en Antillianen relatief vaker een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgen opgelegd, 
en ook een zwaardere, dan Nederlanders' maar dat 
dit niet geldt voor de gastarbeiders. Er kan echter niet 
van consistente discriminatie worden gesproken omdat 
de factor recidive er door heen speelt. Tot slot kwam 
naar voren dat naast etniciteit ook andere factoren 
van invloed zijn op de straftoemeting zoals de burger-
lijke staat, het hebben van werk, een vonnis bij verstek 
en het arrondissement. 
Met literatuuropgave. 

21 
Vass, A. A. Community service: areas of concern and 
suggestions for change. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 2, mei 1986, blz. 100-111 (GB). 

Eerst wordt een opsomming gegeven van cen aantal 
problemen m.b.t. het functioneren van de dienst-
verlening in Engeland. Hoewel de dienstverlening 
niet als mislukt beschouwd mag worden is het volgens 

1121 	de auteur op bepaalde punten voor verbetering vat- 
baar. Zo keurt hij het af dat het aantal projecten in 
het wilde weg en op ondoordachte wijze wordt uitge-
breid om een steeds maar toenemend aantal dienst-
verleners te kunnen plaatsen. Ook de ontwikkeling 
dat begeleiders van dienstverleners in de organisato-
rische structuur van hun reclasseringsorganisatie een 
marginale positie innemen, heeft bij de auteur weinig 
bijva1 ontvangen. Aan deze functionarissen moeten 
meer middelen en aandacht worden gegeven. De 
auteur is van mening dat de dienstverlening in principe 
niet als een alternatief van de gevangenisstraf mag 
worden gezien. Hij formuleert twee optics voor het 
geval men de dienstverlening toch als alternatief voor 
de gevangenisstraf wil (blijven) zien. Hij geeft echter 
tevens aan dat er wat betreft de problemen die hij 
signaleerde geen waterdichte oplossingen zijn te 
bedenken. 
Met literatuuropgave. 

22 • 
Violent youth in adult court: process and punish-
ment; by C. Rudman, E. Hartstone, J. Fagan et al. 
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. I, januari 1986, 
blz. 75-96 (USA). 

Mede onder invloed van de publieke opinie en de 
problemen om tot een succesvolle behandeling van de 
geweldadige kern van de criminele jongeren te komen, 
neemt het aantal doorverwijzingen van strafrechtelijk 
minderjarigen naar het volwassenenrecht toe. Het 
bestraffen van deze jongeren komt meer en meer op 
gelijke voet te staan met het behandelen. In dit artikel 
wordt de gang van zaken geanalyseerd bij een 
dergelijke doorverwijzing. Onderzocht zijn 177 
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gevallen die in aanmerking zouden kunnen komen om 
doorverwezen te worden naar het volwassenenrecht, 
waarbij een vergelijking gemaakt wordt tussen gevallen 
waaimee dat uiteindelijk is gebeurd en gevallen die 
tech onder het jeugdrecht zijn afgehandeld. Het blijkt 
dat de procedurele complexiteit van het volwassenen-
recht ervoor zorgt dat doorverwezen jongeren twee-
maal zo lang op hun bachting moeten wachten als 
niet-doorverwezen jongeren. Gedurende deze periode 
verblijven ze veelal in niet gcsehikte onderkomens 
zonder speciale voorzieningen voor jongcren. Verder 
toont de analyse aan dat doorverwezen jongeren 
gemiddeld harder worden aangepakt en dat meestal 
geen alternatief voor een gevangenisstraf wordt • 
toegepast. De auteurs vragen zich af of de doorverwij-
zing op zichzelf niet al een straf is vanwege de lenge 
wachttijden en of het volwassenenieeht wel is uit-
gerust voor de behandeling c.q. bestraffing van jonge-
ren. 
Met literatuuropgave. 

Criminologic 

23 
Beyaert, F. H. L. Castratie 1985-1986. 
Delict en delinquent, 16e jrg., nr. 4, april 1986, 
blz. 362-366 (N). 

De au teur gnat in op het felt dat voor het eerst sinds 
Lange tijd in 1985 weer om castratie gevraagd werd. 
Volgens hem is dat niet toevallig maar het gevolg van 
de toenarne van het aantal opgelcgde lenge en leer 
lenge straffen. De eerste vanuit justitie verrichte 
castratie vend pleats in 1930, de laatste in 1968. De 
auteur bespreekt verrichte onderzoeken m.b.t. cas-
tratie. Het aantal is zeer gering. Er worden recidive-
percentages na castratie genoemd van een tot twaalf. 
Het recidive-percentage van niet gecastreerde zeden-
delinquenten wordt in die onderzoeken geschat tussen 
43 en 60. De auteur plaatst diverse kanttekeningen bij 
deze onderzoeken. De groepen zijn zeer heterogeen 
en niet te vergelijken met de huidige populatie, onder 
meer door een ander vervolgingsbeleid. Uit recent 
onderzoek (1979-1981) blijkt dat gecastreerde man-
nen nog leer wel sexueel actief zijn. Uit casulktische 
ervaring komt near voren dat mannen die verdacht 
worden van een gewelddadig zedendelict, vaak insuf-
ficientiegevoelens hebben m.b.t. hun man-zijn en 
problematiek rend bun mannelijke identiteit. Castra-
tie lijkt dan contra-produktief. 
Met literatuuropgave. 

24 
Bopp, W. J. A profile of household burglary in 
America. 
The police journal, 59e jrg., nr. 2, april/juni 1986, 
biz. 168-173 (USA). 

In dit artikel wordt een beeld geschetst van inbraken 
in woningen in Amerika op grond van een aantal door 



de aufeur zelf en door anderen verrichte onderzoeken. 
Het merendeel van de inbraken betreft het illegaal 
binnentreden zonder enige vorm van braak. Dit 
wordt de inbrekers vaak makkelijk gemaakt door 
nalatigheid van de bewoners. Vooral tijdens de warme 
zomermaanden zijn er overdag veel mogelijkheden om 
een woning binnen te gaan. De meeste inbrekers zijn 
jonge mannen uit onvolledige of gebroken gezinnen, 
die de hun geboden kans om in te breken gretig 
aangrijpen. Het zijn geen gespecialiseerde criminelen 
en ze beschikken meestal niet over inbrekersgereed-
schap. De enkeling die zich wel heeft gespecialiseerd 
is meestal ouder en werkt planmatiger. Bij meer dan 
eenderde van de inbraken zijn de inbrekers bckenden 
van het slachtoffer. De angst bestaat dat de inbraken 
steeds gewelddadiger van aard worden en dat het 
geweld (beroving, verkrachting) een doe op zich aan 
het worden is in plaats van het gevolg van de onvoor-
ziene aanwezigheid van het slachtoffer. De auteur 
benadrukt het feit dat een aanzienlijk aantal inbraken 
voorkomen kan worden door een grotere oplettend-
heid van de bewoners. 
Met literatuuropgave. 

25 
Giordano, P. C., S. A. Cernkovich and M. D. Pugh. 

1123 	Friendships and delinquency. 
American journal of sociology, 91e jrg., nr. 5, maart 
1986, blz. 1170-1202. 

De opvatting dat delinquent gedrag vaak plaatsvindt 
in groepsverband is algemeen erkend. Minder consen-
sus is er echter over de aard en de kwaliteit van de 
relaties die delinquenten hebben met hun vrienden. 
Om dit te onderzoeken analyseerden de auteurs in 
1982 de vriendschappen van 942 jongens en meisjcs 
tussen de 12 en 19 jaar oud. Door de methode van 
steekproeftrekking zorgden de onderzoekers voor een 
evenwichtige verdeling wat betreft de gegevens sexe, 
ras en sociaal-economische status van het gezin. Bij 
hun onderzoek maakten de auteurs gebruik van enkele 
concepten uit de ruiltheorie. Centraal in het onder-
zoek stonden intrinsieke en extrinsieke beloningen, 
interactiepatronen binnen de vriendengroep, de manier 
waarop de leden daarvan elkaar beinvloeden en de 
inter- en intrapersoonlijke problematiek en conflicten 
die het onderhouden van vriendschappen met zich 
mee brengen. Betrokkenheid bij delinquentie werd 
gemeten met een aangepaste versie van de 'self-
report' methode van Elliot. De auteurs vonden dat 
adolescenten, ongeacht of zij wel of niet delinquent 
zijn, tamelijk eensluidend zijn in hun opvattingen over 
vriendschap. Delinquen ten ondervon den hierin echter 
meer onevenwichtigheden en conflicten. 
Met literatuuropgave. 

26 
Hauber, A. R., L. G. Toornvliet en H. M. Willemse. 
Persoonhjkheid en criminaliteit bij scholieren. 
Tijdschrift voor criminologie, 28e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1986, blz. 92-106 (N). 



Do auteurs stellen vast dat onderzoek naar de relatic 
tussen persoonlijkheid en crimineel gedrag in Neder-
land sinds 1971 nauwelijks meer heeft plaatsgevonden. 
Voor eon eigcn onderzoek op dit terrein kozen zij de 
theoric van Eysenck (met als persoonllikheidsdimen-
sies: extraversie, sociabiliteit, impulsiviteit en 
neuroticisme) en twee dimensies van Zuckermann 
(disinhibitie en 'thrill and adventure seeking') als 
uitgangspunt. Als afbankellike variabele gold de 
zelfgerapporteerde criminaliteit van 343 schooljongens 
en -meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Van Ey-
senck's theorie wordt allecn de hypothese over de 
relatie tussen extraversie en criminaliteit (zwak) 
bcvestigd, en deze relatie blijkt bovendien uitsluitend 
op te gaan voor de deelschaal impulsiviteit. De dimen-
sies van Zuckermann blijken beide in sterke mate vet-
band to houden met criminaliteit. De auteurs pleiten 
naar aanleiding van deze resultaten voor hernieuw- 
de aandacht binnen de criminologic voor persoon-
lijkheidsfactoren. 
Met literatuuropgave. 

27 
Heuvel, G. A. A. J. van den. Nieuws over Sutherland. 
Nederlands juristenblad, 66e jrg., nr. 17,26 april 
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1986, blz. 517-519. 

Aanleiding tot dit artikel vorm den de bocken White 
Collar Crime, the Uncut Version' van E. Sutherland 
(1983) en Criminaliteit als leerproces' van G. Bruins-
ma (1985). De auteur beschruft eerst de ontwikkeling 
van de theorie van Sutherland m.b.t. witte-boorden-
criminaliteit en de wijze waarop diens denkbeelden 
werden geihcorporeerd binnen de criminologic, ein-
digend bij de criminoloog Opp. Vervolgens bespreckt 
on becommentaricert hij het onderzoek van Bruins-
ma waarin doze de theorie van Opp m.b.t. afwijkend 
gedrag heeft getoetst. Hocwel de auteur inhoudelijke 
bezwaren heeft tegen het onderzoek, acht hij het 
verslag toch zeer nuttig vanwegc de beschreven 
onderzoeksm ethodologic. 
Met literatuuropgave. 

28 
Martens, F. T. Organized crime control .  the limits 
of government intervention. 
Journal of Criminal Justice, 14e jrg., nr. 3, 1986, 
blz. 239-247 (USA). 

In dit artikel staat de theorievorming met betrekking 
• tot georganiseerde criminaliteit centraal. De thans 
gehanteerde theoretische modellen: het parasitaire 
model on het symbiotische model, zijn ontoereikend. 
Uitgaande van de ruiltheorie van Homans on Blau 
wordt daarom eon synthese van de twee boven-
genoemde modellen voorgesteld. Dit paradigma dat 
eon beter uitgangspunt vormt voor de beheersing 
van georganiseerde misdaad, wordt het functioneel 
exploitatieve model gcnoemd. Het gaat ervan uit dat 
justitie voor de criminalitcitsbeheersing beperktc 
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middelen heeft en dat het erom gaat met deze be-
perkte middelen de omstandigheden op de illegale 
markt zodanig te beihvloeden dat cen optimaal 
maatschappelijk rendement wordt bereikt. Uitgangs-
punt voor het beleid dient beheersing van de geor-
ganiseerde misdaad te zijn en niet het elimineren 
ervan. Het laatste zou een te ingrijpende overheids-
interventie vergen en daardoor een bedreiging vormen 
voor de rechten van de burgers. 
Met literatuuropgave. 

29 
Rod!, A. Zonder helers geen stelers? Een eerste 
verkenning. 
Tijdschrift voor criminologie, 28e jrg., nr. 2, 
maart/april 1986, blz. 73-91 (N). 

Een overzicht wordt gegeven van de — voornamelijk 
Amerikaanse en Engelse — literatuur over heling die 
de basis vormde voor cen door de auteur zelf te 
verrichten onderzoek. Aan de hand van de geschiede-
nis van de beruchte achttiende-eeuwse Londense 
heler Jonathan Wild wordt de ontwikkeling van het 
delict heling uiteengezet. Voor het succes van Wild 
worden vier redenen gegeven, waaruit ook nu nog 

valt te trekken. Vervolgens wordt een 
beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van 
de wetgeving en de thans vigerende wettelijke regels 
m.b.t. heling in Nederland. Daarna wordt een beeld 
geschetst van de hedendaagse heler: zijn kenmerken, 
manier van werken en relaties met dieven. Tot slot 
wordt ingegaan op de helingbestrijding, waarbij drie 
problemen worden vermeld: de lage inschatting van 
de ernst van het delict, het veelal ontbreken van een 
aangifte en de vaak overigens respectabele sociale 
status van de heler. 
Met literatuuropgave. 

30 
Shernock, S. K. A profile of the citizen crime preven-
tion activist. 
Journal of Criminal Justice, 14e jrg., nr. 3, 1986, blz. 
211-228 (USA). 

In een explorerende studie is nagegaan in hoeverre 
personen die actief betrokken zijn bij burgerlijke mis-
daadpreventie, verschillen van hen die daarin niet par-
ticiperen. Daartoe werden telefonische interviews 
gehouden met 48 leiders van het zgn. Neighborhood 
Watch Program in enkele kleine steden in Louisiana. 
Ter vergelijking werd in dezelfde gemeenten een wille-
keurige steekproef van 71 respondenten geihterviewd. 
Het bleek dat de preventie-activisten gemiddeld ouder, 
vaker blank en getrouwd waren, en hoger op de 
sociaal-economische ladder stonden. In termen van 
het lid zijn van verenigingen waren zij bovendien meer 
geihtegreerd in hun lokale gemeenschap. Opvallend 
was dat er weliswaar geen verschillen waren in per-
soonlijke ervaringen met criminaliteit, de angst daar-
voor en de reactie daarop, maar dat de preventie-
activisten wel vaker van mening waren dat de crimina- 
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liteit toenam, dat de oorzaak ervan buiten de buurt 
zelf lag en dat de politie haat best deed. De auteur 
concludcert op grond hiervan dat de preventie-acti-
visten criminaliteit meer als een abstracte bedreiging 
voor de stabiliteit van de buurt Zion dan at een 
realiteit die door middel van een verhoogde controle 
moot worden teruggedrongen. 
Met literatuuropgave. 

31 
Sigler, R. T. and I. M. Johnson. Public perceptions 
of the need for criminalizatMn of sexual harassment. 
Journal of Criminal Justice, 14e jrg., nr. 3,1986, 
blz. 229-237 (USA); 

In cen exploratieve studie is nagegaan in welke mate 
ongewenste sexuele intimiteiten voorkomen en welke 
vormen daarbij kunnen worden anderscheiden. Tevens 
is onderzocht hoe het publiek over dit gedrag en met 
name over de strafwaardigheid ervan denkt. Het 
onderzoek is verricht door middel van een enquete 
bij een steekproef van 200 huishoudens in eon middel-
grate Amerikaanse stad. Hoewel ongewenste sexuele 
intimiteit vaak wordt gedefinieerd als gedrag dat 
vooral in de werksituatie voorkomt, blijkt dat het 
zich evenzeer voordoet in openbare gelegenheden en 
vooral ook op straat. De geihterviewden zijn over 
het algemeen voorstander van criminalisering van het 
bedoelde gedrag, waarbij de aard van de wenselijk op 
te leggen straf afhankelijk wordt gesteld van het soort 
handeling en de omstandigheden waaronder het gedrag 
zich voordoet. 
Met literatuuropgave. 	• 

32 
Smith, L. J. F. and J. Burrows. Nobbling the fraud-
sters: crime prevention through administrative change. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 1, februari 1986, blz. 13-24 (GB). 

De traditionele methoden van misdaadbestrijding 
blijken hun beperkingen to hebben. Er is dan ook een 
hernieuwde belangstelling voor misdaadpreventie door 
bij voorbeeld meer surveillance en de beveiliging van 
objecten. Volgens de auteurs wordt echter tot nu toe 
te weinig aandacht besteed aan de invloed die omge-
vingsfactoren op criminaliteit kunnen uitoefenen. De 
politie is niet langer alleen verantwoordelijk voor 
misdaadpreventie, maar ook de burger moot zijn 
bijdrage leveren. Daarbij staat tot nu toe de crimina-
liteit op de werkvloer nog wat minder in de belang-
stelling ondanks de betrekkelijk grote omvang. De 
tolerantie voor dit soort criminaliteit is vrij groot 
en er wordt naar verhouding weinig aangifte gedaan. 
Preventie van bedrijfscriminaliteit kan bevorderd 
worden door bestuurlijke en administraticve veran de-
ringen. Als voorbeeld daarvan worden in dit artikel 
twee casestudies besproken: d.m.v. eon herzien 
administratief en strikter controlesysteem word 
fraude bij de bevoorradingsafdeling van eon ziekeh-
hula stork teruggebracht. Dit bleek eveneens het 



- geval te zijn bij het tweede voorbeeld m.b.t. misbruik 
bij invoer van auto's, waarbij men de handel in 
gestolen auto's door verbetering van het administra-
tieve systeem aan banden probeerde te leggen. Zo 
kunnen met weinig kosten en zonder extra werk-
belasting administratieve veranderingen tot misdaad-
preventie leiden, waarbij de politie stimulerend op kan 
treden en de burger medeverantwoordelijk is. 
Met literatuuropgave. 

33 
Westerman, A. H. Nieuw wapen in strijd tegen verze-

' keringsfraude. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 10, 10 mei 1986, 
blz. 226-229 (N). 

I.v.m. de toename van frauduleuze schadeclaims is 
in 1985 de Stichting Centraal Informatiesysteem 
Schade (CIS) opgericht met als doel inzicht te 
krijgen in en informatie te verstrekken over aard en 
omvang van gemelde schadegevallen en de gehouden-
heid tot schadevergoeding door de verzekeraars. Bij 
verzekeringen gaat het vaak om grote belangen en 
het wederzijdse vertrouwen vormt een belangrijke 
basis, zodat deze branche bij uitstek fraudegevoelig 
is. Men gaat bij de bestrijding uit van zes vormen van 
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	verzekeringsfraude, die zowel bij het sluiten van een 
verzekering als bij de indiening en afhandeling van 
claims kunnen plaatsvinden. Mede uit een besef 
van eigen verantwoordelijkheid en i.v.m. de toene-
mende normvervaging tracht men normafwijkend 
gedrag te bemoeilijken en wordt binnen de bedrijfs-
tak gewerkt aan een bewustwordingsproces op alle 
niveaus om frauduleuze handelingen te beperken. 
De onlangs opgerichte stichting CIS verwerkt in 
principe alle schademeldingen van de fraudegevoelige 
branches en kan binnen een dag afwijkingen van 
`normale' claims doorgeven aan de desbetreffende 
verzekeraar. Zorgvuldigheid t.a.v. de privacy tracht 
men te waarborgen door een eigen privacyreglement 
op te stellen. 

34 
Wilson, P. R., R. Lincoln and D. Chappell. Physician 
fraud and abuse in Canada: a preliminary examina-
tion. 
Canadian journal of criminology, 28e jrg., nr. 2, 
april 1986, blz. 129-146. 

In Canada worden van overheidswege jaarlijks aanzien-
lijke bedragen uitgegeven aan medische hulp. In 
tegenstelling tot de Verenigde Staten en Australie 
wordt in dit land echter weinig aandacht geschonken 
aan fraude en misbruik van deze overheidsgelden door 
de medici. De auteurs stellen vier belangrijke proble-
men op dit gebied aan de orde, nl. 1. de vorrnen van 
fraude en misbruik gepleegd door artsen, 2. de 
beweegredenen, 3. de problemen bij het vervolgen van 
dit criminele gedrag en 4. de afschrikwekkende 
werking van de specifieke straffen, welke de rechter-
lijke macht aldaar ter beschikking staan. De Canadese 
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vormen van medische fraude warden als volgt geclas-
sificeerd: extra tijd, extra geld, extra behandelingen, 
extra verwijzingen en `schijn'-behandelingen. Van 
iederc vorm van fraude wordt in het artikel een voor-
beeld gegeven. De beweegredenen voor het plegen 
van de criminele feitcn worden vervolgens uiteen- 
gezet aan de hand van twee theoretische verklarings-
modellen: een individualistischc en een politick-
economische verklaring. Het strafrechtelijk vervolgen 
van medici wordt, volgens de auteurs, aanzienlijk 
bemoeilijkt doordat doze veelal zelf zitting hebben 
in de bestaande tribunalen en rechtsprekende licha-
men. De auteurs pleiten ervoor Meviante' artsen op 
dczelfde wijze to straffen als 'gewone' dieven. 
Ten slotte wordt geconcludeerd, dat — in vetband 
met de steeds stijgende overheidsuitgaven voor 
medischc hulp in Canada — het onderhavige probleem 
dc grootst mogelijke aandacht verdient. 
Met literatuuropgave. 

35 
Worrall, A., and K. Pease. Personal crime against 
women: evidence from the 1982 British Crime 
Survey. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr. 2, mei 1986, blz. 118-124 (GB). 

Eeministische criminologen koesteren grote beden-
kingen tegen de resultaten van het British Crime 
Survey; zij achten doze ongeschikt om het thema 
vrouwen als slachtoffer van criminaliteit to onder- 
zoeken. De auteurs vragcn zich af hoe legitiem doze 
kritiek op de Engelsc riationale enquete is. Zij 
analyseerden de gegevens van 1982. Voor het doel 
van hun studio waren alleen die misdrijvcn relevant 
waarbij het slachtoffer de dader heeft gezien on doze 
kon classificeren als bckend of onbekend. Het blijkt 
dat het bij vrouwelijkc slachtoffers, vergeleken met 
mannelijke, relatief vaker ging om een bckende dader. 
Dit stelt volgens de auteurs de bewering dat vrouwen 
het tegen hen door eon bekende (bij voorbeeld hun 
echtgenoot) gepleegde geweld onderrapporteren, op 
losse schroeven. Tegenover de opvatting van critici 
m.b.t. de enquote dat vrouwen terughoudend zijn 
in het opgeven van misdrliven die jegens hen door 
bekenden of intimi werden gepleegd, stolen de 
auteurs als verklaring voor de geringe aangiftebereid-
kid dat doze misdrijven wellicht minder letsel of 
schade veroorzaken. De auteurs concluderen dat de 
enquthe wel degelijk mogellikheden biedt om het 
probleem van geweld tegen vrouwen to onderzoeken. 
Met literatuuropgave. 

36 
Zimring, F. E. and J. Zuehl. Victim injury and death 
in urban robbery: a Chicago study. 
The journal of legal studies, 15e jrg., nr. 1, januari 
1986, blz. 1-40 (USA). 
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Beroving is een vermogensdelict waarbij de fysieke 
veiligheid van het slachtoffer bedreigd wordt. De 
auteurs deden in Chicago gedurende een jaar 
(1982/1983) onderzoek naar gevallen van beroving. 
Men stelde de vermoedelijke omvang vast en ging na 
welke omstandigheden de kans op letsel of de dood 
verhogen, waarbij factoren als lokatie, sociale afstand, 
geslacht, ras, wapengebruik en geboden verzet met 
elkaar in verband gebracht werden. De omvang van 
roof zonder letsel is het grootst, beroving met licht 
tot ernstig letsel volgt hierop, terwijl gevallen met 
dodelijke afloop het kleinst in aantal zijn. De helft 
van alle berovingen vindt plaats op straat, waar men 
meer kans heeft op letsel, maar minder op doding, 
waar het vaker onderling onbekenden betreft en het 
aantal vrouwelijke slachtoffers gering is. In commer-
cile instellingen komt beroving het minst voor, maar 
is de kans op doding groter. In woningen komt meer 
beroving met ernstig letsel of moord voor en betreft 
het vaker onderling bekenden of mensen van het-
zelfde ras. Mannen worden meer beroofd en hebben 
een grotere kans op letsel of dood dan vrouwen. Ver-
zet verhoogt het risico gedood te worden. Indien 
vuurwapens worden gebruikt is de kans dat het 
slachtoffer gedood wordt het grootst. Tot slot bleek 
dat beroving het meest in groepsverband wordt 
gepleegd. De studie kan volgens de auteurs implica-
ties hebben voor de criminologic en wetgeving. Bero- 
vingsgevallen zijn vaak gecompliceerd en moeilijk te 
rubriceren. Roofmoord zou daarom niet zonder meer 
tot de categorie misdrijven, waarop in een aantal 
Amerikaanse staten de doodstraf staat, gerekend 
moeten worden. Bij het strafbeleid zou men onder-
scheid moeten maken in al dan niet gewapende 
beroving i.v.m. het verschil in doodsrisico. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

37 
Ford, M. C. An empirical assessment of competing 
styles of social control. 
Journal of Criminal Justice, 14e jrg., nr. 3, 1986, 
blz. 195-209 (USA). 

Door middel van onderzoek is nagegaan in hoeverre 
het opleggen van een vrijheidsstraf met een behande- 
lingsdoel feitelijk andere consequenties heeft voor 
een veroordeelde dan strafoplegging vanuit primair 
punitieve overwegingen. Daartoe werden twee groepen 
van jonge delinquenten vergeleken die tussen 1972 en 
1979 een detentie hadden ondergaan. De ene subgroep 
van 500 gedetineerden had de status van 'youthful 
offender', d.w.z. was met een resocialisatie-oogmerk 
tot vrijheidsstraf veroordeeld. De andere subgroep 
bestond uit 519 vergelijkbare veroordeelden, die 
deze bijzondere status niet hadden. Nagegaan is in hoe-
verre de lengte van de opgelegde maximum-straffen, 
de feitelijke detentieduur en de detentie-omstandig-
heden van beide groepen verschilden. Er werden 
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slechts minimale verschillen geconstateerd. De auteur 
draagt hiervoor ecn aantal mogelijke verklaringen aan. 
Een opvallend verschil was wel dat de detentie van 
hen die met een resocialisatiedoel waren veroordeeld, 
korter was dan van met voornamelijk punitieve inten-
ties veroordeelden; en niet andersom, zoaLs men zou 
verwachten. 
Met litetatuuropgave. 

• 

Reclassering 
Zie ook de nrs. 16,17,18,19,21 en 22. 

38 
Smith, R. L. The quiet revolution revisited. 
Crime and delinquency, 32e jrg., nr. 1, januari 1986, 
blz. 97-133 (USA). 

Dc auteur beschrijft het ontstaan en de ondergang 
van het Probation Subsidy Program' in California. 
Dit in 1965 ingevoerde programma behelsde een sy-
steem waarbij regionale instanties die zijn Mast met 
reclasseringstoczicht (probation), subsidie kregcn 
toegekcnd naar de mate waarin zij crin slaagden het 
percentage opnames in penitentiaire inrichtingen te 
verminderen. Achtergrond van de keuze voor dit 
systeem was dat het reclasseringstoezicht als straf-
rechtelijke maatregel werd onderbenut en dat insti-
tutionalisering van delinquenten in veel gevallen nega- 
ticver uitwerkt dan een corrigerende aanpak in de 
vrije samenleving. In de tweede helft van de zeventiger 
jaren werd op wetgevend tcrrein cen aantal beslis-
singen genomcn dat het idee van proportionele sub-
sidiaring, gerelateerd aan de gelcverde prestatie, gelei-
deli* ondergrocf. De schrijver gaat na hoe het 
ontstaan en de ondergang van het 'subsidy-program' 
kunnen wordcn verklaard. Als mogelijke verklarende 
factoren worden daarbij gehanteerd: de publieke 
opinie, politieke factoren, organisatorische verande-
ringen en de leiding van het programma. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 

39 
Marie, 11.3. C. van. Verpleging en motivering tot 
behandeling in de TBR. 
Tijdschrift voor psychiatric, 28e jrg., nr. 4,1986, 
blz. 244-253 (N). 

De Commissie Rcchtspositie Terbeschikkinggestelden 
heeft in haar Interimrapport een onderscheid moeten 
maken tussen verpleging en behandeling in de 
TBR-inrichtingen. Dit is noodzakelijk geweest aan- 
gezien de Grondwet dwangbehandeling verbicdt 
terwiji in het Wetboek van Strafrecht dwangverple-
ging als zodanig als maatregel opgelegd kan worden. 
Het onderscheid dient derhalve duidelijk en eenduidig 
te zijn. In dit artikel wordt getracht aan de hand van 
enkele basale principes criteria te formuleren waaraan 
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verpleging respectievelijk behandeling voldoen, 
ten einde de toepassing van de een of de ander toets-
baar te maken voor eventuele beklaginstanties. 
De criteria zijn beschrijvenderwijze tot stand gekomen 
en dienen volgens de auteur verder wetenschappelijk 
onderzocht te worden. Hij constateert tevens dat de 
tweedeling nog niet alle interacties tussen personeel 
en patidnten kan kwalificeren, omdat hierin ook 
impliciet motiverende factoren een rol spelen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

40 
Andel, W. M. van, A. B. Hoogenboom en J. W. E. van 
de Pod. Tussenbericht. 
Commissie-Peper: beleidsplannen in trek. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 9, 26 april 1986, 
blz. 203-204 (N). 

Vorig jaar is een onderzoek verricht naar politidle 
beleidsplannen door het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie en de afdeling Sociaal-Geografisch en 
Bestuurskundig Onderzoek van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeen ten, onder verantwoordelijkheid 
van de Commissie-Peper. Deze commissie kreeg tot 
taak aanbevelingen te doen over beleidsplanning 
op lokaal niveau. Bijna driekwart van de Nederlandse 
gemeenten deed aan dit onderzoek mee. Op 25 maart 
1986 kwam de commissie met een tussenbericht over 
haar werkzaamheden. In dit tussenbericht worden, 
evenals in het onderhavige artikel, de belangrijkste 
resultaten van het onderzoek besproken. 

41 
Couzijn, J. C. M. Het O.M. en de politie: een boeiende 
relatie. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 9, 26 april 1986, 
blz. 195-197 (N). 

In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal verschil-
lende aspecten van de relatie OM—politie. Niet 
alleen de wereld waarin deze beide organen hun werk 
moeten doen verandert en stelt andere eisen, maar 
ook de onderlinge relatie is in de loop der jaren duide-
lijk veranderd. De auteur stelt achtereenvolgens de 
gezagsrelatie en de organisatorische aansluiting tussen 
het OM en de politie aan de orde. De bestaande 
positieve punten in deze aspecten zouden, volgens 
de auteur, beter benut kunnen worden. Zij stelt dat 
maatregelen die worden genoemd in het beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit alleen voldoende rende-
ment kunnen leveren wanneer het belang van de• 
binding tussen het OM en de politie serieus wordt 
genomen. 
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42 
Davis, J. A. Perspectives of policewomen in Texas 
and Oklahoma. 
Journal of police science and administration, 12e jrg. 
nr . 4, december 1984, blz. 395-403 (USA). 

De auteur heeft, ondanks nogal wat corder gedaan 
onderzoek op dit terrein, in 1980181 een attitude-
onderzoek verricht onder eon grocp politie-agenten, 
met als doel cen vergelijking to kunnen maken tusscn 
de mannelijke en vrouwelijkc lijk' op het politie-
werk. Daartoc word eon vragenlijst gezonden naar 
24 politiekorpsen in Oklahoma en 21 in Texas. De 
respons bedroeg 47,8 procent. Op grond van de 
bestaande literatuur m.b.t. verschillen tussen vrouwe-
lijke en mannelijke politie-agenten werden acht hypo-
thesen opgesteld; hiervan word eon aantal bevestigd 
en eon aantal niet. In tegenstelling tot de verwach- 
tingen bleken de vrouwen moor autoritair dan mannen, 
maar even cynisch in hun ideeen over de beweeg-
redenen van mensen om zich al dan niet aan de wet 
to houden. 
De vrouwelijke politie-agenten bleken niet moor 
geneigd arrestaties to verrichten dan de mannelijke 
maar wel tot enige interventie bij regclovertredingen, 
waaruit de onderzoekers eon grotere flexibiliteit 
afleidcn. De vrouwen ondervonden niet moor stress 
in hun beroepsuitoefening, maar schreven indien zij 
stress ondervonden doze wel relatief moor toe aan het 
gevaar van het work. De onderzoeker wijt dit aan de 
grotere fysicke kwetsbaarheid. Tot slot bleek dat 
de vrouwen minder zelfvertrouwen hebben dan de 

• mannen maar dat zij zichzelf niet als minder effectief 
inschatten. De auteur besluit het artikel met sugges-
ties over het mogelijke verband tussen doze resultaten. 
Met literatuuropgave. 

43 
Police enforcement practices and perceptions of 
drinking -driving laws; by Vingilis, E., H. Blefgen, 
D. Colboume et al. 
Canadian journal of criminology, 28e jrg., nr. 2, 
april 1986, blz. 147-156. 

Over de hele wereld is het opsporen on aanhouden van 
automobilisten die met toyed alcohol achter het 
stuur zitten, con taak van de politic. Naar de wijze 
waarop de politic doze taak uitvoert en opvattingen 
m.b.t. de desbetreffende wet-on regelgeving is echter 
weinig onderzoek gedaan. Duidelijk is wel dat het 
ongemak rond con aanhouding (bij voorbeeld tijds-
intensieve afhandeling) eon rol speclt bij de frequentie 
van aanhoudingen. De auteurs verrichtten met behulp 
van vragenlijsten onderzoek bij de politic in Ontario 
(Canada) naar procedures bij het opsporen en aan-
houden van dronken rijders on de verdere afhandeling 
van doze zaken. De ontdekkingsgraad van automobi-
listen die teveel gedronken hebben is laag on zeker 
lager dan het geschatte v6orkomen van dit problecm. 
Ms reden wordt in ale gevallen de arbeidsintensieve 
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en omslachtige procedure genoemd. Daarnaast speelt 
sympathie voor de daders een rol. De auteurs bespre-
ken diverse aanbevelingen tot verbetering van de 
controlc op alcoholgebruik in het wegverkeer. 
Met literatuuropgave. 

44 
Progrebin, M. The changing role of women: female 
police-officers occupational problems. 
Police Journal, 59e jrg., nr. 2, april/juni 1986, blz. 
127-133 (GB). 

,Hoewel onze samenleving aan voortdurende verande-
ring onderhevig is, blijven van oudsher geldende 
sexegebonden normal en rolpatronen van belangrijke 
invloed op de bcroepsuitoefening van vrouwen. Met 
name geldt dit voor vrouwen die werkzaam zijn in 
niet traditioneel vrouwelijke beroepen als het politic-
ambt. De vrouw als politic-ambtenaar kampt met 
een breed scala van rolconflicten en -problemen in 
haar interacties, zowel binnen de politic-organisatie 
als binnen haar gezin en sociale lcefwereld. Haar 
functionercn als politic-ambtenaar wordt bemoeilijkt 
door de denkbeelden, opvattingen en attitudes die 
in de organisatie leven ten aanzien van politiewerk 
door vrouwen. Zo zouden vrouwen fysiek niet zijn 
opgewassen tegen de zware politietaken, zouden zij 
minder carriCrebewust zijn dan hun mannelijke 
collega's en zou het `gemengd' patrouilleren leiden 
tot ongewenste relatieverwikkelingen. Daarbij kan 
het politiewerk op den duur haar sociale en politieke 
mensbeeld negatief beihvloeden. Werkzaam zijn als 
politic-am btenaar credert voor de vrouw een span- 
ningsveld tussen haar taakvervulling en de rolvcrwach- 
tingen die haar gezin of sociale omgeving van haar 
hebben, hctgeen menige vrouw met 'schuldgevoelens 
ten aanzien van haar maatschappelijk functioneren 
opzadelt. Na deze problemen gesignaleerd te hebben, 
concludeert de auteur dat het politie-apparaat dis-
criminerende attitudes en praktijken ten aanzien 
van politiewerk door vrouwen dierit te elimineren 
en — gegeven de heersende maatschappelijke normen 
en waarden — in de dienstplanning voor vrouwen 
zoveel mogelijk rekening dient te houden met de 
bestaande rolconflicten. 
Met literatuuropgave. 

45 
Sociaal Cultureel Planbureau: er zijn grenzen aan 
politietaak. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 10, 10 mei 1986, 
blz. 219-223 (N). 

Het artikel geeft cen samenvatting van het rapport 
`Samenhang in de politiezorg' van het Sociaal 
Cultured l Planbureau (SCP). De afgelopen tijd is 
de burger steeds meer gebruik gaan maken van - 
politiddiensten. Dit heeft tot gevolg, dat de politic 
vaak mcer werk op zich neemt dan zij aankan. In 
het rapport worden een aantal facetten van de 
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politietaak bezien, de doelmatigheid van het politie-
functioneren geanalyseerd, raakvlakken en over-
lappingen met andere maatschappelijke sectoren 
nagegaan en voorstellen gedaan t.a.v. cen betere 
taakafbakening. De politic is de laatste jaren wel 
uitgebreid, maar een effectieve reorganisatie heeft 
onvoldoende plaats gehad. Het SCP beveelt een 
splitsing van de werkzaamheden van de politic aan 
in ordc- en hulpverleningstaken op lokaal niveau en 
van criminaliteitstaken op landelijk niveau. Zij stelt 
verder o.a. voor em meer over te laten aan andere 
hulpverleners, een aantal zaken in de informele sfeer 
to regelen (bij voorbeeld in winkelbedruven en het 
verzekeringswezen) en in de marktsfeer (de parti- 
culiere veiligheidsbranche), een gezamenlijke bestuur-
lijke verkeersclienst op te richten, zo mogclijk kosten 
veer assistentieverlening in rekening te brengen en 
een betere voorlichting aan het publiek to bevorderen 
over de mogelijkheden van de politic ten einde het 
beroep dat op haar gedaan wordt in to perken. 

Drugs 
Zie ook nr. 43 

46 
Akers, R. L. en J. K. Cochran. Adolescent marijuana 
use: a test of three theories of deviant behavior. 
Deviant behavior, an interdisciplinary journal, 6e jrg., 
nr. 4, 1985, blz. 323-346 (USA). 

De auteurs onderzochten d.m.v. eon schriftelijke 
vragenlijst over hasjgebruik de validiteit van drie 
theorieen over afwijkend gedrag: de social learning 
theorie (imitatie, selectieve bevestiging, selectieve 
associatie), de social bonding theorie (geloof, gehecht-
heid, verplichting-venvikkeling) en de social strain 
theorie (discrepantie tussen aspiraties en verwach-
tingen, machteloosheid, vervreemding). De vragenlijst 
werd uitgereikt aan 3065 middelbare scholieren in 
drie staten in het midden-westen van de V.S. Het 
responspercentage bedroeg 67. De resultaten werden 
bewerkt 	multiple-regressie technieken. Hieruit 
blijkt dat t.a.v. druggebruik door adolescenten het 
concept van de social learning theorie duidelijk 
gestaafd wordt, van de social bonding theorie matig 
en van de strain theorie slechts in geringe mate. De 
auteurs bespreken vervolgens twee benaderingen 
waardoor de laatste twee theorieen tech van toepas-
sing kunnen blijkcn op softdruggebruik. In de eerste 
plaats kan het zo zijn dat de verschillende theorieen 
op verschillende niveaus aangrijpen, in de twecde 
plaats kunnen de verschillende theorieen elkaar voor 
een deel overlappen. De auteurs bespreken de voor-
en nadelen van een geintegreerd verklaringsmodel. 
Met literatuuropgave. 



1135 

47 
Bennet, T. en R. Wright. The drug-taking careers of 
opioid users. 
The Howard journal of criminal justice, 25e jrg., 
nr: 1, februari 1986, blz. 1-12 (GB). 

Noord-Amerikaanse literatuur geeft aan dat de 
drugscarriere van dagelijkse opiaatgebruikers geken-
merkt wordt door een aanzienlijke mate van keuze en 
controle door de gebruikers zelf. De auteurs hebben 
in een empirisch onderzoek nagegaan of dat ook geldt 
voor Engelse gebruikers. Zij interviewden drie verschil-
lende groepen: 48 gebruikers die hun drugs krijgen 
op recept van een National Health Service kliniek, 
51 die ze krijgen op recept van een huisarts en 
37 gebruikers die hun drugs (alleen) op de zwarte 
markt kopen. De resultaten van dit retrospectieve 
onderzoek worden onderverdeeld in drie fasen: het 
begin, de voortzetting en de beeindiging van het 
gebruik. Ook bij de Engelse gebruikers blijkt, in elk 
van de drie fasen, een eigen keuze in grote mate een 
rol te hebben gespeeld. Deze bevinding achten de 
auteurs van groot belang voor het drugsbeleid in 
Engeland dat tot op heden vooral uitging van het 
medische model: de verslaafde is ziek en heeft geen 
eigen wil. Zij pleiten ervoor dat erkenning van de 
vrije wil niet zal leiden tot een sterkere criminalise-
ring van het drugsgebruik (meer en strenger straffen) 
maar dat gepoogd zal worden directer in te spelen op 
de omstandigheden en voorwaarden die van invloed 
zijn op de cruciale momenten in het beslissingsproces 
van de (toekomstige) gebruikers. 
Met literatuuropgave. 

48 
Lange, K. J. Neuer kriminalstatistische Beobachtungen 
zum Verlauf von OpiatabluIngigkeit. 
Monatschrift fiir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 69e jrg., nr. 2, april 1986, blz. 105-112 
(BRD). 

In een follow-up onderzoek op basis van politie-
rapporten werd de criminele/drugscarriere van zich 
injecterende opiaatgebruikers nagegaan. Twee groepen 
werden bij het onderzoek betrokken: 1) 535 verslaaf-
den die in de periode 1968-1974 voor het eerst 
met de politie in aanraking kwamen en die ook na 
1974 nog in de politieregisters voorkwamen en 
2) 405 verslaafden die in de periode 1975 —1 977 voor 
het eerst met de politie in aanraking kwamen. Beide 
groepen waren verslaafden in Hamburg. De nameting 
geschiedde in 1985 en werd in de hele Bondsrepu-
bliek verricht. Criterium was of de gebruikers in 
de periode 1980-1985 opnieuw in de politierapporten 
voorkwamen. Op grond van de resultaten wordt het 
overlijdensrisico geschat op 20 procent. Daartegen-
over staat dat 50 procent van de verslaafden uit de 
eerste groep bij de nameting niet meer in de rappor-
ten voorkwam. Deze bevinding ondersteunt mogelijk 
de 'maturing out' hypothese. Het aantal opiaat- 
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verslarden lijkt in de jaren 80 niet to zijn gegroeid. 
Dit wordt voor een groot deel toegeschreven aan het 
uitgebreide network van hulpverknings- en behande-
lingsinstellingen. 
Met literatuuropgave. 

49 
Skeen, C. Alcoholwetgeving in het verkeer en adem-
analyse procedures in Groot-Brittannie. 
Verkeersrecht, 34e jrg., nr. 4, april 1986, blz. 86-88 
(N). 

De auteur geeft eon beschrijving van de alcohol- 
en verkeerswetgcving in Groot-BrittanniO en van 
de daar toegepaste procedures en apparatuur voor 
ademanalyses. In kort bestek wordt de totstand-
komingsgeschiedenis gesehetst van de in 1983 als 
wettelijk bewijsmiddel ingevoerde ademanalyse on 
wordt de working van de ademanalyse-apparatuur 
beschreven. Verder wordt achtereenvolgens aandacht 
besteed aan de gehanteerde strafbaarhcids- en vervol-
gingsgrenzen en aan het rccht van de van rijden onder 
invlocd verdachte bestuurder op een blood- of urine-
proof bij wijze van contra-expertise. Eveneens wordt 
kort ingegaan op de zwaarte van de meest toegepastc 
sanctics, gedifferentieerd naar de hoogte van het 
bewezen adem-alcoholgehalte en het recidivcverleden 
van de betrokken bestuurders. De auteur besluit 
met de vermelding dat onderzoek, waarin gedurende 
ongeveer eon jaar alle contra-expertiseresultaten met 
de uitslagen van dc ademanalyse werden vergeleken, 
heeft aangetoond dat de ademanalyse eon aanvaard-
baar alternatief voor de bloedproef vormt. 
Met litcratuuropgave. 

50 
Smart, R. G. Cocaine use and problems in North 
America. 
Canadian journal of criminology, 28e jrg., nr. 2, 
april 1986, blz. 109-128. 

De auteur geeft een overzicht van de resultaten van 
epidemiologisch onderzoek in de V.S. en Canada op 
het terrein van cocainegebruik. Op grond van dit over-
zicht komt hij o.a. tot de volgende conclusies. Bijna 
tile studies laten zien dat het gebruik bij mannen 
hoger is clan bij vrouwen. Het mcrendcel van de ge-
bruikers heeft eon leeftijd tussen 16 en 25 jar. Het 
gebruik, het aantal veroordelingen on in beslag geno-
men hoeveelhcden nemen toe. In tegcnstelling tot 
eon wijd verbreide opvatting kon goon enkele studio 
aantonen dat gebruilcers hoofdzakelijk tot de kringen 
van rijken en welgestelden behoren. Het merendeel 
gebruikt tevens alcohol, sigaretten on cannabis. De 
intranasale toedicning is de meest geprefereerde 
methode, gevolgd door het intraveneuze gcbruik en 
het roken. Weinig gebruikers werden verslaafd of 
aflunkelijk. Cocaihe is echter noch eon veilige, noch 
eon niet-verslavende drug to noemen. De meeste zware 
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gebruikers rapporteerden problemen als slapeloosheid, 
paranoia, angst en hoofdpijn. 
Met literatuuropgave. 

51 
Verslaving als cultuurgoed; Them anummer. 
Marge, 10e jrg., nr. 3, april 1986 (N). 
Het Welzijnsmaandblad, 40e jrg., nr. 4, april 1986 (N). 

In dit gemeenschappelijke themanummer van Marge 
en het Welzijnsmaandblad wordt speciale aandacht 
geschonken aan de verslavingsproblematiek. hi een 
inleidend artikel verbaast Olthof zich over de maat-
schappelijke ontkenning van de alcoholproblematiek 
en gaat hij in op de verschillende behandelingsmetho-
den die zijn ontwikkeld. In het tweede artikel wordt 
Van Amerongen geihterviewd door Olthof en Van der 
Lans over de ontwikkelingen in de preventiegedachte. 
Dat het gebruik van alcohol de orde verstoort lijkt 
wel — zo meent Van der Stel in zijn artikel — een 
groter probleem dan de verslaving en aftakeling, wat 
er toe leidt dat de hulpverlening daaraan ondergeschikt 
wordt gemaakt; de auteur gaat nader in op de WVC-
nota 'Alcohol en Samenleving'. In het artikel 'Hoezo 
alcohol en samenleving?' doet Vendrik dit eveneens 
maar dan vanuit de vraag of de in de nota voorgestelde 
maatregelen preventief werken voor de aan het over-
matig gebruik van alcohol ten grondslag liggende 
problemen. Vervolgens laat de maatschappelijk 
werker Meeuwissen in zijn weekjournaal zien wat er 
zoal in een week de revue passcert bij het Arnhemse 
CAD. Broere gaat in op het verschijnsel dat er meer 
Over dan met druggebruikers wordt gesproken in het 
overheidsbeleid. Engelsman en Weyer evalueren het 
drugbeleid en komen uit op een pragmatisch compro-
mis: de normalisering van de drugproblematiek. Van 
de hand van Kooyman is het artikel waarin ontstaan 
en ontwikkeling van de intramurale drughulpverlening 
geschetst wordt. Wiercx en Van der Lans waren 
benieuwd naar de lokale lotgevallen van de verslavings-
zorg; zij gingen in Arnhem op onderzoek uit en 
beschrijven de daar aanwezige voorzieningen en de 
relatie met de gemeente. Van de Wijngaart vergelijkt 
het Nederlandse drugbeleid met dat in Denemarken 
en de Bondsrepubliek Duitsland. In een afsluitend 
artikel van Molleman krijgt de lezer een actueel 
overzicht gepresenteerd van de belangrijkste literatuur 
op het verslavingsterrein. 
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Ontwikkelingen in het informaticarecht 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg 
(JUVAT). Er zullen inleidingen wOrden gehouden ' 
over de volgende on derwerpen: `De regulering van 
persoonsinformatievoorzieningen' (drs. G. Over-
kleeft-Verburg), `Software-bescherming en so ftware-
contracten' (mr. T. J. Hermans), `Computercrimina-
Melt' (mr. H. A. Brummen). 
Datum: 14 november 1986 
Plaats: Katholieke Univcrsiteit Brabant, zaal SZ 17 
Inlichtingen: mr. R. R. de Moor (013-662627, KUB) 
en mr. IL A. W. Vermeillen (013-662387, KUB). 

Symposium over hulpverlening bij kindermishandeling 
Naar aanleiding van de uitgave van een bock over 

1142 	achtergronden, hulpverlening en preventie van kinder- 
mishandeling wordt ecn symposium georganiseerd 
door de Verenigjng tegen kindermishandeling, In 
de ochtend worden twee inleidingen gehouden over 
'agressie in het gezin' en `rechten en plichten van 
kinderen, ouders en hulpverleners'. Het middag-
programme bestaat uit presentaties over onder anderc 
hulpverlening aan allochtonen, hulpverlening bij 
sexuele mishandeling, hulpverlening aan volwasscnen 
die in bun jeugd mishandeld zijn, wetkwijzen vanuit 
de kinderpolitie, het bureau vertrouwensarts en de 
AGGZ. 
Datum: 3 februari 1987 
P/aats: Orthopedagogisch Instituut te Amsterdam 
frilichtingen: VKM, Laan Copes van Cattenburch 72, 
2585 GD Den Haag. Tel.: 070-507011 (Hans de Jong) 

Informatiedag Leerprojecten 
In het kader van het onderzoek `Ahernatieve Sancties 
voor Jeugdigen' wordt voor de tweede maal een 
informatiedag over leerprojecten georganiseerd. Deze 
informatiedag heeft als doelstelling `direct betrok-
kenen' (kinderrechters, Offieieren van justitie, advo-
eaten, co8rdinatoren alternatieve sancties) in de 
gelegenheid te stellen kennis te nemen van recente 
ontwikkelingen en ervaringen op het terrein van de 
leerprojecten. Acht, in vorm en doelstelling van 
ellcaar onderscheiden, leerprojecten zullen zich presen-
teren. Daamaast bijdragen van cen kinderteehter, 
eon coordinator alternatieve sancties en eon bijdrage , 
vanuit onderzoek. 
Datum: 21 november 1986 
Plaats: Ministerie van Justitie in Den Haag 
Inlichtingen: P. H. van der Laan/N. Mertens, CWOK, 
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, tel. 070-706551 
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