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Voorwoord

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal
vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van
West-Europa, sterk in omvang toegenomen. De
oorzaken daarvan zijn gelegen in de politieke
aardverschuiving in Oost-Europa, in de voortdurende
toestand van ellende in veel landen van de Derde
Wereld, in de grotere kennis van de rijkdom en
veiligheid van het westen en in de toegenomen
bereikbaarheid daarvan.
Aangezien de fysieke en sociale mogelijkheden die
West-Europa heeft om de immigratiestroom in goede
banen te leiden, niet onbeperkt zijn, acht men in het
algemeen een beperkt toelatingsbeleid noodzakelijk.
Een onbeperkte toelating zou bovendien op den duur
ten koste gaan van de vreemdelingen van wie de
toegang om humanitaire redenen absolute voorrang
verdient.
Uit de discussies die worden gevoerd over het
vreemdelingenvraagstuk, blijkt vaak dat over veel
aspecten van het probleem onvoldoende kennis
bestaat. Ook bestaat er weinig inzicht in de wet- en
regelgeving rond vreemdelingen.
Dit themanummer van Justitiele Verkenningen vormt
een poging althans ten dele te voorzien in de leemtes
in de kennis betreffende het vreemdelingenvraagstuk.
Voor deze aflevering van JV is dr. M.M.J. Aalberts
opgetreden als themaredacteur.
Het openingsartikel van M.M.J. Aalberts en
N. Dijkhoff is gewijd aan de inbewaringstelling en
uitzetting van illegale vreemdelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers en criminele vreemdelingen. De
auteurs komen tot de conclusie dat de vreemdelingenbewaring niet aan de te stellen eisen voldoet en dat
de uitzetting van vreemdelingen niet doeltreffend is
gezien de frequentie waarmee uitgezette vreemdelingen terugkeren naar Nederland. Ter beheersing
van het aantal illegalen, achten zij een fundamentele
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aanpak van de migratiedruk effectiever dan binnenlands toezicht.
E.E. Bleeker geeft een overzicht van de mogelijke
verblijfsposities van vreemdelingen in Nederland.
Vreemdelingen kunnen bier legaal en illegaal
verblijven, maar ook niet legaal, maar wel met
instemming van het bevoegd gezag. Zij kunnen
volstrekt illegaal zijn, dus onbekend, maar ook
illegaal en wel bekend. Zij kunnen ontheemden of
gedoogden zijn, begunstigde EG-onderdanen of
bezitters van de A-status, enzovoort, enzovoort.
T.M. Rinkel beschrijft het proces waarin wordt
getoetst 'of het relaas van de asielzoeker voldoende
aanknopingspunten biedt om aan te nemen dat de
asielzoeker in zijn land van herkomst, wegens zijn ras,
nationaliteit, sociale groep, dan wel politieke of
religieuze overtuiging, gegronde redenen heeft te
vrezen voor een ernstige bedreiging van zijn leven of
vrijheid'. Daarbij kan het voorkomen dat 'de vraag
onbeantwoord blijft of een asielzoeker die beweert
een uit Libanon afkomstige Palestijn te zijn, in werkelijkheid de Noordafrikaanse Arabier is die ernstig in
hem wordt vermoed'.
M.M.J. Aalberts en L. Doornhein beschrijven de
ontwikkelingen die zich de afgelopen tien jaar
hebben voorgedaan op het gebied van de asielprocedure en schetsen de betekenis daarvan voor de
asielzoekers en de samenleving. De auteurs merken
op dat 'met de forse groei van het aantal asielzoekers
het erkenningspercentage even fors is gedaald'. De
verschillende procedurele en organisatorische
wijzigingen, alle bedoeld om de behandelcapaciteit
op te voeren, de termijnen niet verder te laten
oplopen en aanzuigende werking te voorkomen,
hebben geleid tot een steeds restrictiever asielbeleid.
'Het is echter de vraag of een restrictief asielbeleid in
Nederland, of in andere Europese landen, van
werkelijke invloed kan zijn op een zo grote stroom
vluchtelingen.'
Uit het onderzoek waarvan P.J. Krooneman verslag
doet blijkt.onder meer dat in Nederland verblijvende
asielzoekers, vergeleken met de bevolking in hun
landen van herkomst, veel vaker afkomstig zijn uit
steden, een hoger opleidingsniveau hebben en veel
minder vaak analfabeet zijn. Omdat asielzoekers
tijdens de asielprocedure, die jaren kan duren, geen
toegang hebben tot het reguliere onderwijs en de
arbeidsmarkt, en andere zinvolle tijdsbestedingen
6
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eveneens ontbreken, voelen zij zich sterk gelsoleerd..
Een andere bron van onbehagen is de permanente
onzekerheid waarin zij verkeren.
P.H. van der Laan en M. Smit beschrijven de
juridische en sociale aspecten van de opvang van
minderjarige alleenstaande asielzoekers, van wie er in
1991 vierhonderd in Nederland aankwamen. De asielprocedure voor minderjarigen wijkt op een aantal
punten af van die voor volwassenen: in plaats van
een zijn er twee contactambtenaren, minderjarigen
wordt eerder het voordeel van de twijfel gegund en
minderjarigen hoeven minder Lang in onzekerheid te
verkeren over hun verblijfsvergunning. Anders dan
volwassen asielzoekers, gaan minderjarigen
(verplicht) naar school, waar zij Nederlands leren en
informatie krijgen over de Nederlandse samenleving.
Hooguit een procent van de minderjarige asielverzoekers wordt uitgezet.
R.F.A. van den Bedem sluit dit nummer af met een
beschouwing over het begrip nationaliteit. Het ideaal
van de natie-staat, waarin een koppeling bestaat
tussen nationaliteit in de etnische betekenis en de
staat, wordt in veel Westerse landen steeds meer
aangetast door de massale immigratie van vreemdelingen. De recente afschaffing van de eis dat men, bij
naturalisatie tot Nederlander, afstand doet van de
oorspronkelijke nationaliteit, beschouwt de auteur als
een teken van de erosie van dit oude ideaal. Het
lidmaatschap van de staat wordt niet langer gezien als
heilig en uniek en lidmaatschap van de `natie' is
daarvoor niet Langer een vereiste. Anderzijds blijkt uit
het herlevende nationalisme in Europa dat het ideaal
van de natie-staat nog steeds leeft. De auteur is van
mening dat, hoewel autochtone Nederlanders hun
nationaliteit kunnen beschouwen als `meer' dan een
zuiver juridische band met de staat, dit niet mag
worden verwacht van nieuwe leden.
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Illegale vreemdelingen,
vreemdelingenbewaring en
uitzetting
dr. M.M.J. Aalberts en mr. N. Dijkhoff"

Globaal gesproken zijn er drie categorieen vreemdelingen die kunnen worden uitgezet uit Nederland.
In de eerste plaats zijn dat illegale vreemdelingen.
Van alle vreemdelingen in Nederland hebben zij
verreweg de zwakste rechtspositie. Zij hebben geen
recht op verblijf in dit land en dientengevolge de jure
geen toegang tot de arbeidsmarkt, de woningmarkt,
het onderwijs en de collectieve voorzieningen.
Uitzetting dient onder meer te voorkomen dat zij de
facto wel toegang hebben tot maatschappelijke
goederen. Daarnaast dient dit instrument er meer in
het algemeen toe het aantal aanwezige illegalen
'beheersbaar' te houden.
In de tweede plaats kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet. Hoewel zij na de procedure
feitelijk illegaal worden, onderscheiden we hen hier
toch van degenen die van meet af aan illegaal waren,
omdat de autoriteiten in het geval van de uitgeprocedeerde asielzoekers op de hoogte waren van hun
aanwezigheid en verblijfplaats en asielzoekers
bovendien gedurende de procedure wel toegang
hadden tot enkele maatschappelijke goederen. Hun
uitzetting client hetzelfde doel als die van `gewone'
illegalen.
In de derde plaats kunnen criminele vreemdelingen
worden uitgezet. In dit laatste geval is er sprake van
vreemdelingen die een legale status hadden, maar
deze verloren omdat zij zich schuldig maakten aan
het plegen van een misdrijf dan wel daarvoor veroor* De auteurs zijn verbonden aan het Wetenschappelijk
Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van
Justitie. Zij zijn de beer A.J. van Mourik veel dank
verschuldigd voor het ter beschikking stellen van de
gegevens van het huis van bewaring Schutterswei te
Alkmaar.
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deeld werden. Hierbij zij vermeld dat er een
samenhang .bestaat tussen de verblijfsstatus en de
ernst van het delict. Naarmate de verblijfsstatus
sterker is, moet de strafbedreiging hoger zijn, wil deze
leiden tot uitzetting. Naast het beperken van het
aantal illegalen, spelen hier motieven rond veiligheid
een belangrijke rol.
Vreemdelingen die zullen worden uitgezet, kunnen
in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit
instrument dient de daadwerkelijke uitzetting veilig te
stellen. Over het fenomeen vreemdelingenbewaring is
de afgelopen tien jaar met enige regelmaat gesproken.
Zo is de rechtmatigheid en rechtvaardigheid ervan
aan de orde gesteld. Ook is gesproken over de vraag
waar vreemdelingenbewaring ten uitvoer zou moeten
worden gelegd. Voorts is de vraag gesteld wie wel en
wie niet in vreemdelingenbewaring zou mogen
worden gesteld en is ook de duur ervan meermalen
onderwerp van gesprek geweest. Ten slotte is de
doelmatigheid van bewaring en uitzetting nogal eens
aan de orde gesteld.
Het belang van bovengenoemde onderwerpen
neemt toe in een tijd waarin steeds meer waarde
wordt gehecht aan een intensief toezicht en daadwerkelijke verwijdering van vreemdelingen aan wie
(langer) verblijf niet is toegestaan. Wij willen daarom
een schets geven van de werkelijkheid van vreemdelingenbewaring en uitzetting in de afgelopen tien jaar.
Hierbij zullen alle genoemde onderwerpen de revue
passeren.
De beschrijving van de bewaring en uitzetting van
vreemdelingen wordt steeds begonnen met gegevens
die zijn verzameld in het kader van een onderzoek
naar het binnenlandse vreemdelingentoezicht. Dit
onderzoek was gericht op de vraag hoe de politie
toezicht houdt op vreemdelingen. Het werd uitgevoerd in twee grote en drie middelgrote gemeenten
met gemeentepolitie en acht kleinere gemeenten met
rijkspolitie. De studie strekte zich uit over de jaren
1983-1985 en omvatte onder meer 1285 dossiers van
vreemdelingen die als gevolg van politietoezicht op
een politiebureau waren terechtgekomen.
Vervolgens worden gegevens benut uit Schutterswei
in Alkmaar om een beschrijving te geven over de
periode van medio 1989 tot en met medio 1992. In
deze periode gaat het om een totaal van 2126 vreemdelingenbewaringen, waarvan 592 in 1989-1990, 698
in 1990-1991 en 836 in 1991-1992.
Vreemdelingenbewaring
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Vreemdelingenbewaring in juridisch perspectief
In wat hier kortheidshalve de vreemdelingenwetgeving wordt genoemd - waaronder de Vreemdelingenwet, het Voorschrift Vreemdelingen, het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire - is een
aantal maatregelen van binnenlands toezicht
opgenomen. Om te beginnen zijn vreemdelingen
enkele verplichtingen opgelegd. Zo zijn zij verplicht
bepaalde identiteitspapieren bij zich te dragen en
deze desgevraagd te tonen. Zij zijn eveneens verplicht
veranderingen van woon- of verblijfplaats door te
geven aan het hoofd van plaatselijke politie in hun
woonplaats. Ook kunnen zij worden verplicht andere
gegevens te verstrekken 'welke van belang kunnen
zijn voor de toepassing van het bepaalde bij of
krachtens de wet'. Vreemdelingen zijn bovendien
verplicht tot medewerking bij identificatie en
verplicht tot aanmelding in Nederland. Tot zover in
het kort de verplichtingen van vreemdelingen voor
wat betreft het toezicht op hen (zie ook Swart, 1982).
De bevoegdheden van toezichthoudende ambtenaren zijn de volgende. Zij mogen personen van wie
zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij vreemdeling zijn, staande houden ter vaststelling van hun
identiteit. Ms de identiteit van een staande gehouden
vermoedelijke vreemdeling niet direct kan worden
vastgesteld, mag hij of zij worden overgebracht naar
een plaats voor verhoor (gewoonlijk een politiebureau) en mag het hoofd van plaatselijke politie
hem of haar voor een bepaalde tijd vasthouden. In
het algemeen is dit maximaal zes uur. Deze termijn
kan met achtenveertig uur worden verlengd, indien er
een gegrond vermoeden van illegaliteit bestaat.
Daarna kan, zo nodig, worden overgegaan tot
inbewaringstelling. Ingevolge artikel 4 van de Vreemdelingenwet zijn deze toezichthoudende ambtenaren:
hoofden van plaatselijke politie in de zin van de
Vreemdelingenwet; tot opsporing van strafbare feiten
bevoegde ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie;
andere ambtenaren die daartoe zijn aangewezen.'
ledere vreemdeling aan wie het niet is toegestaan in
Nederland te verblijven, kan worden uitgezet. In een
groot aantal gevallen is een last tot uitzetting nodig,
alvorens de uitzetting zelf kan volgen. Deze last, die
kan worden gegeven door de minister van Justitie of
door het hoofd van plaatselijke politie, hoeft in
beginsel niet schriftelijk te zijn, maar in de Vreemde-
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lingencirculaire wordt dat weer we! voorgeschreven.
De uitzetting kan overigens ook worden voorafgegaan
door een beschikking tot uitzetting (Swart, 1982, pp.
281 e.v.). Als de betrokken vreemdeling echter illegaal
de grens heeft overschreden en onmiddellijk kan
worden uitgezet, is een last noch een beschikking
vereist.
In een aantal gevallen is, zoals reeds opgemerkt,
inbewaringstelling mogelijk. Hiertoe kan worden
overgegaan als er een last tot uitzetting is, dan wel
indien er een ernstig vermoeden bestaat dat zo'n last
zal worden afgegeven. Ook vreemdelingen aan wie
het niet is toegestaan in Nederland te verblijven,
kunnen, hangende de beslissing op een verzoek om
een verblijf- of vestigingsvergunning of om toelating
als vluchteling, in vreemdelingenbewaring worden
gesteld. In het kort komt het erop neer dat vreemdelingen die hier niet (langer) legaal zijn, in vreemdelingenbewaring kunnen worden gesteld. Ook asielzoekers die hier de asielprocedure misbruiken - lees:
op meer plaatsen onder verschillende namen asiel
vragen - of anderszins manifest bedrog plegen,
kunnen in vreemdelingenbewaring worden gesteld
(Nawijn, 1992, p. 34).
Voor jeugdige vreemdelingen gelden in beginsel
dezelfde regels omtrent de vreemdelingenbewaring als
voor volwassenen. Wel zijn er aanvullende aanwijzingen. Zo mogen jongeren onder de twaalf jaar niet
in vreemdelingenbewaring worden gesteld, tenzij de
in bewaring gestelde ouder erop staat het kind bij
zich te houden. In een dergelijk geval moet de
bewaring direct in een huis van bewaring plaatsvinden, dan wel in een politiebureau waar een soepel
regime mogelijk is. Jongeren tussen de twaalf en
zestien jaar mogen alleen in vreemdelingenbewaring
worden gesteld indien de tenuitvoerlegging binnen
vier dagen kan plaatsvinden in een justitiele jeugdinrichting. Zij mogen ook slechts met hun ouders in
vreemdelingenbewaring worden gesteld indien dat
binnen vier dagen met een soepel regime kan. Uitzonderingen op deze aanwijzingen zijn slechts mogelijk
indien de minister van Justitie het hoofd van plaatselijke politie daartoe toestemming verleent
(Werkgroep Vreemdelingenopvang, 1990).
In alle gevallen van inbewaringstelling is (thans
nog) vereist dat het belang van de openbare orde,
openbare rust of nationale veiligheid dat vordert. Het
valt echter te voorzien dat deze bepalingen, zo
Vreemdelingenbewaring
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gesteld, uit de wet zullen verdwijnen. Er ligt namelijk
een wetsvoorstel dat er onder meer toe moet leiden
dat in de toekomst een vreemdeling niet in bewaring
kan worden gesteld vanwege het enkele feit dat hij
illegaal is.2 Dit voorstel voorziet er voorts in dat de
bewaring alleen mogelijk zal zijn indien de uitzetting
aanstaande is. De inbewaringstelling blijft achterwege
of wordt beeindigd, indien de vreemdeling te kennen
geeft Nederland te willen verlaten en daartoe ook de
gelegenheid bestaat. De bewaring kan ook worden
beeindigd indien deze te tang gaat duren.
Overigens zij opgemerkt dat vooral de duur van de
vreemdelingenbewaring meer dan eens onderwerp
van gesprek is geweest. Dit wordt vooral verklaard
door het felt dat de maximale duur niet eenduidig is
vastgelegd. Zo zegt art. 84 Vreemdelingenbesluit dat
indien de bewaring na vier dagen nog niet kan
worden beeindigd, verdere tenuitvoerlegging in de
regel in een huis van bewaring geschiede. , Vooral de
zinsnede 'in de regel' heeft inmiddels geleid tot
uitspraken waarin gesteld wordt dat het hier gaat om
een instructienorm.° Een en ander leidt er in de
praktijk toe dat sommigen langer dan vier dagen in
een politiecel doorbrengen en bij anderen at na vier
dagen de bewaring (automatisch) wordt opgeheven.
Inmiddels is de termijnbepaling vervallen, zodat ook
bewaringen die langer dan vier dagen duren, in hun
geheel op een politiebureau ten uitvoer kunnen
worden gelegd (Staatscourant, 24-9-1991).
In het geval dat de uitzetting is gelast, kan de
bewaring in beginsel onbeperkt zijn, aangezien de wet
geen maximum aan de duur ervan stelt. Blijkens jurisprudentie wordt verschillend gedacht over wat in
dezen redelijk is. Zo achten sommigen vier A vijf
maanden redelijk, terwij1 anderen negen tot tien
maanden niet onrechtvaardig achten (Hendriks,
1991). In de Memorie wordt slechts gesteld dat de
uitoefening van de bevoegdheid tot inbewaringstelling tot het noodzakelijke beperkt moet blijven. 5
Dit standpunt van de wetgever wordt halverwege de
jaren tachtig nog eens onderstreept door de
toenmalige staatssecretaris van Justitie. Zij stelt in een
notitie over vreemdelingenbewaring dat de periode
van bewaring zo kort mogelijk moet worden
gehouden. Bovendien zou er terughoudend mee
moeten worden omgesprongen.° De huidige staatssecretaris huldigt dit standpunt nog steeds. Ook hij ziet
het middel als ultimum remedium, dat overigens
12
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volgens hem niet kan worden gemist (Kosto, 1992, p.
17). Hij voegt daaraan toe dat 'het nooit begint met
bewaring maar met het verzoek tot vertrek' (Kosto,
1992, p. 18). Hij stelt daarbij dat de vreemdelingenbewaring moet worden gezien als een afzonderlijke, niet
strafrechtelijke modaliteit van vrijheidsbeneming
(Kosto, 1992, p. 19). Deze constatering heeft
belangrijke implicaties voor het regime.
Of werkelijk terughoudend wordt omgesprongen
met het middel van de vreemdelingenbewaring is
overigens niet eenvoudig na te gaan. Er zijn namelijk
geen kwantitatieve gegevens omtrent aantal en duur
van de inbewaringstellingen centraal aanwezig.
Jansen merkt dan ook op dat het te betwijfelen valt of
de wetgever wel zorgvuldig genoeg omgaat met de
noodzakelijk te achten regels omtrent vrijheidsbeneming. Om zijn betoog kracht bij te zetten, voert hij
een vreemdeling ten tonele die na bijna zestien
maanden in vreemdelingenbewaring te hebben
doorgebracht, ondanks een afwijzing van een verzoek
tot opheffing van de bewaring, plotseling in vrijheid
wordt gesteld (Jansen, 1986, pp. 1074-1109).
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen in
verzekering gestelde verdachten en in bewaring
gestelde vreemdelingen, hebben de laatsten recht op
bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Die
advocaat heeft vrije toegang tot de vreemdeling. De
vreemdeling moet hierover worden ingelicht.
Bovendien is vastgesteld dat het regime tijdens de
inbewaringstelling anders dient te zijn dan tijdens de
inverzekeringstelling en worden naaste familieleden
en de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger
op de hoogte gesteld van de verlenging van de
vrijheidsbeneming. 7
Het verschil in regime komt overigens ook op
andere punten tot uiting. Zo is er inmiddels een huis
van bewaring - Schutterswei te Alkmaar - dat in zijn
geheel in gebruik is voor de, tenuitvoerlegging van
vreemdelingenbewaring. Zodoende kan voor de
gehele populatie van in bewaring gestelden een, zoals
dat genoemd wordt, beveiligingsvriendelijke
atmosfeer worden gecrederd. De huizen van bewaring
in Zwolle en Nieuwersluis zijn grotendeels in gebruik
voor vreemdelingenbewaring. Hier worden de vreemdelingen in aparte afdelingen ondergebracht. En ten
slotte zijn er nog enkele huizen van bewaring, te
weten Boschpoort te Breda, Grave, Rotterdam, Den
Haag en de Koepel te Haarlem, waarvan een gering
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deel bestemd is voor vreemdelingenbewaring. In deze
laatste huizen zijn de vreemdelingen tussen de
`gewone' gedetineerden ondergebracht (Werkgroep
Vreemdelingenopvang, 1990, p. 7). Van een beveiligingsvriendelijke atmosfeer is hier natuurlijk niet veel
terug te vinden.
In bewaring gestelde vreemdelingen
Uit de bevindingen van het onderzoek over de
eerste helftvan de jaren tachtig blijkt dat van de 1285
vreemdelingen uit het dossieronderzoek er destijds
846 in vreemdelingenbewaring werden gesteld. Dit is
ongeveer 65% van de aangetroffen vreemdelingen.
Bovendien bleek dat van alle vreemdelingen de
.
Marokkanen significant vaker dan alle anderen in
bewaring werden gesteld. EG-onderdanen werden
verreweg het minst vaak in bewaring gesteld.
In de meeste gevallen van vreemdelingenbewaring
(95%) werd als reden hiervoor opgegeven dat de
betrokken vreemdeling niet over een verblijfstitel
beschikte en kon worden uitgezet. Andere veel
genoteerde redenen - let we!, de bewaring kan met
meer redenen worden omkleed - waren het ontbreken
van middelen van bestaan en het gevaar voor onderduiken. Beide redenen werden in ongeveer 75% van
de gevallen opgevoerd. In 40% werd tevens aangevoerd dat de vreemdeling niet beschikte over enig
identiteitsbewijs en in nog eens 30% van de gevallen
bleek dat de betrokken vreemdeling schuldig was aan
of veroordeeld was voor een misdrijf. In slechts een
enkel geval ging het om een uitgeprocedeerde asielzoeker.
Onder de vreemdelingen die in Schutterswei de
vreemdelingenbewaring uitzitten, en dan gaat het
weer om de jaren 1989-1992, komen, evenals in ons
onderzoek, enkele tientallen nationaliteiten voor. Wij
noteerden er meer dan zeventig, uiteenlopend van
Albanees tot IJslands. Voor een goed overzicht zijn
de verschillende nationaliteiten door ons ingedeeld in
de volgende categorieen: EG, Marokkaans, Turks,
Ghanees, Libanees, Surinaams, overige nationaliteiten en nationaliteit onbekend gebleven. Ten
aanzien van de nationaliteiten valt op te merken dat
de vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit
verreweg de grootste categorie vormen, namelijk 34%
van het totaal aantal vreemdelingenbewaringen.
14
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Daarop volgen, op enige afstand, de vreemdelingen
die EG-onderdaan zijn met 10%. De vreemdelingen
met de Ghanese nationaliteit nemen 7% van de
vreemdelingenbewaringen in Schutterswei voor hun
rekening, de Libanezen 6%, de Turken 3% en de
Surinamers 2%. De categorie `overige nationaliteiten'
omvat 31% van de vreemdelingenbewaringen en de
nationaliteit van 7% is onbekend gebleven. Dat de
Marokkanen een zo omvangrijke categorie vormen, is
geheel volgens de verwachting. Al jaren geeft de
uitzetting van hen problemen van diverse aard. De
belangrijkste daarvan is wel het moeilijk verkrijgen
van een laissez-passer. Dit is een eenmalig grensoverschrijdingsdocument dat verstrekt wordt door de
consulaire vertegenwoordiging van het land van
herkomst.
In het algemeen is de verdeling van de vreemdelingenbewaringen over de nationaliteiten voor de jaren
1989-1992 redelijk constant. Wel is de categorie van
Marokkanen gegroeid van 29% tot 38% en die van de
Ghanezen en de `overige nationaliteiten' gedaald van
respectievelijk 11% naar 5% en van 32% naar 28%.
Kijken we naar de verdeling van de bewaringen
over de categorieen vreemdelingen - illegaal, asielzoeker, crimineel - dan blijkt dat de grootste
categorie wordt gevormd door de illegalen. Zij nemen
50% van de vreemdelingenbewaringen voor hun
rekening, de criminelen 37% en de asielzoekers de
resterende 13%. Vermeldenswaard hierbij is dat de
illegalen vooral afkomstig zijn uit de middelgrote en
kleine gemeenten met gemeentepolitie en de asielzoekers vooral uit de kleinere gemeenten met rijkspolitie. Conform de verwachtingen zijn de criminelen
vooral afkomstig uit de vier grote steden. Heel
opmerkelijk is ten slotte dat alleen de illegalen door
de jaren heen constant zo'n 50% van de bewaringen
voor hun rekening nemen. Het aandeel van de asielzoekers is namelijk door de jaren gedaald van 17% tot
10%. Dat van de criminelen daarentegen is gestegen
van 34% tot 40%.
In discussies over vreemdelingen, asielzoekers,
illegalen en criminelen worden allerlei zaken nogal
eens al te gemakkelijk met elkaar in verband gebracht
dan wel door elkaar gehaald. Zo wordt van asielzoekers al te snel aangenomen dat zij crimineel zijn,
terwijl van de criminelen al te snel wordt aangenomen dat zij in de hoek van de Turken en Marokkanen moeten worden gezocht. Ook de cijfers van
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Schutterswei tonen echter het foutieve van deze opvattingen aan. Zo zien we dat van de categoric criminelen EG-onderdanen een groter deel uitmaken dan
op grond van hun aandeel in de in bewaring
gestelden mag worden verwacht. In de categorie
asielzoekers zijn Ghanezen en Surinamers oververtegenwoordigd en in de categorie illegalen zijn dat
Turken. Ook op dit punt is het beeld door de jaren
heen grotendeels constant, met een uitzondering. In
het jaar 1989-1990 waren onder de illegalen Turken
nog (enigszins) ondervertegenwoordigd, in de
volgende jaren zijn zij echter zwaar oververtegenwoordigd. Voor EG-onderdanen bluft gelden dat zij
oververtegenwoordigd zijn onder de criminelen, zij
het dat hun aandeel afneemt.

Duur van de bewaring
In het algemeen kan worden gesteld dat de
werkelijke duur van de vreemdelingenbewaring voor
een deel afhangt van de termijn waarop de vreemdeling kan worden uitgezet. Deze termijn is in het
algemeen kort indien de vreemdeling over een grensoverschrijdingsdocument beschikt en naar een
naburig land kan worden uitgezet en iets !anger
indien de vreemdeling verder weg moet en/of
bovendien een laissez-passer nodig is. Een en ander
verklaart waarom de duur van de bewaring zo
varieert naar de nationaliteiten van de vreemdelingen.
EG-onderdanen kunnen verreweg het snelst worden
uitgezet. In hun geval duurde de vreemdelingenbewaring in de eerste helft van de jaren tachtig veel
vaker slechts een dag(deel) dan bij voorbeeld bij
Turken en Marokkanen het geval was. Opmerkelijk
hierbij is dat twee EG-onderdanen destijds langer dan
een maand in vreemdelingenbewaring doorbrachten.
Overigens duurde de vreemdelingenbewaring van
Turken vaker slechts een a drie dagen, terwij1 die van
Marokkanen juist in meer gevallen tussen de vier en
acht dagen duurde. Voor alle overige vreemdelingen
lag de duur destijds veel meer dan voor de eerder
genoemde vreemdelingen, tussen de acht dagen en
een half jaar. Vermeldenswaard is dat in twee
gevallen de bewaring !anger dan een half jaar duurde
(Aalberts, 1990, pp. 141 e.v.). Ten slotte zij hier
vermeld dat 70% van de bewaringen destijds binnen
een week werd beeindigd. Ruim 5% van de vreemde16
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lingenbewaringen duurde langer dan een maand.
Maken we onderscheid naar de plaats van tenuitvoerlegging van de bewaring dan zien we het
volgende. Een kleine 15% van de bewaringen werd in
een huis van bewaring ten uitvoer gelegd. Hiervan
duurde 50% tussen acht en dertig dagen en 45%
duurde langer dan een maand. De cijfers van Schutterswei lijken op dit punt een wat positiever beeld te
laten zien. Zo moet worden vastgesteld dat 23% van
de bewaringen in dit huis van bewaring binnen zeven
dagen wordt bedindigd. Nog eens 44% van de
bewaringen duurt tussen acht en dertig dagen en 33%
neemt langer dan een maand in beslag. Bij deze
cijfers moet overigens worden bedacht dat de vreemdelingenbewaring in veel - zo niet alle - gevallen een
voortzetting is van de vreemdelingenbewaring op het
politiebureau die, als zij juridisch correct is uitgevoerd, maar maximaal vier dagen heeft geduurd.
Overigens valt uit de cijfers ook af te leiden dat het
aantal korte en middellange bewaringen lets toeneemt
en het aantal lange bewaringen lets afneemt.
De gemiddelde duur van de vreemdelingenbewaring in Schutterswei is over de jaren en alle categoneer' heen 37 dagen. Ter vergelijking: de gemiddelde
duur van de bewaring in een huis van bewaring in
ons onderzoek was 48 dagen (in een politiebureau
ruim 4 dagen). Schutterswei heeft zelf voor het jaar
1990 berekend dat de gemiddelde duur 41 dagen is en
heeft aan de hand daarvan uitgerekend dat de gemiddelde bewaring de staat f 7.750, kost (Top, 1991, p.
55). Overigens moet op dit punt geconstateerd
worden dat de gemiddelde duur verschilt naar nationaliteit. Zo is de gemiddelde duur van de bewaring
voor Marokkanen volgens onze berekening 43 dagen
in Schutterswei en die van de vreemdelingen met een
onbekende nationaliteit 48 dagen, terwijl de gemiddelde duur van de bewaring voor Ghanezen 21 dagen
Schutterswei bedraagt.
In het licht van het voorgaande zal het niet
verbazen dat de duur van de bewaring niet evenredig
verdeeld is over de onderscheiden nationaliteiten. Zo
valt op te merken dat Marokkanen, net als trouwens
de vreemdelingen met een nationaliteit behorend tot
de categorie `overig', oververtegenwoordigd zijn bij
bewaringen die langer dan een maand duren.
EG-onderdanen, Turken en Libanezen daarentegen
zijn vooral oververtegenwoordigd bij de korte
bewaringen. Surinamers en Ghanezen nemen op hun
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beurt een tussenpositie in. Zij zijn enigszins oververtegenwoordigd als het gaat om bewaringen tussen acht
en dertig dagen.
In tegenstelling tot de gegevens uit ons onderzoek
betreffende de eerste helft van de jaren tachtig, blijkt
uit de cijfers van Schutterswei dat het vooral de
middelgrote gemeenten met gemeentepolitie en de
gemeenten met rijkspolitie zijn, die lange vreemdelingenbewaringen opleveren, terwij1 de grote gemeenten
vooral middellange en korte bewaringen opleveren.
Een enkeling wijt dit aan gebrek aan kennis bij de
middelgrote en kleine gemeenten. In het licht van
onze eigen bevindingen zijn wij geneigd aan te nemen
dat de grote steden steeds bedachtzamer worden als
het gaat om het in bewaring stellen van vreemdelingen van wie de bewaring wel eens lang zou kunnen
gaan duren. Wij wijzen in dezen op het beleid van de
Amsterdamse politie die pas tot inbewaringstelling
overgaat als de identiteit van de vreemdeling
vaststaat.
Ten aanzien van de duur van de vreemdelingenbewaring valt tot slot nog op te merken dat het vooral
de illegalen zijn die langdurig in vreemdelingenbewaring doorbrengen, terwijI criminelen vooral
oververtegenwoordigd zijn als het gaat om korte
bewaringen. De asielzoekers nemen min of meer een
tussenpositie in. Overigens verschuift dit beeld door
de jaren, en wel in die zin dat vooral in het laatste
jaar criminelen vaker een middellange bewaring
uitzitten. Asielzoekers blijken in toenemende mate
lang in bewaring te zitten.
Vreemdelingenbewaring en laissez-passer
Hierboven is al aangegeven dat de duur van de
vreemdelingenbewaring mede afhangt van de vraag
of een laissez-passez moet worden verkregen. Een
dergelijk document is nodig als de uit te zetten
vreemdeling niet beschikt over een grensoverschrijdingsdocument. Het moet worden aangevraagd bij
een consulaire vertegenwoordiger van het land
waarheen gaat worden uitgezet. Met een dergelijke
aanvraag wil nog wel eens enige tijd gemoeid zijn,
niet in de laatste plaats door gebrek aan medewerking
van de vreemdeling zelf of van de consulaire vertegenwoordiger. Niet in alle gevallen wordt de
aanvraag ook gehonoreerd. Zo werd destijds in 33
18
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gevallen, waarvan 31 uit Amsterdam, de aanvraag
niet ingewilligd. Soms was dat toe te schrijven aan
het feit dat de vreemdeling beweerde een bepaalde
nationaliteit te bezitten, doch dit door de betrokken
consulaire vertegenwoordiger ontkend werd. In
andere gevallen was het te wijten aan het feit dat
enkele vertegenwoordigers in het algemeen geen
medewerking verlenen aan het verstrekken van een
laissez-passer. Deze problemen werken door in de
duur van de vreemdelingenbewaring. Zo bleek
destijds dat het aantal Turken en Marokkanen dat
vanwege een aanvraag langdurig in vreemdelingenbewaring doorbracht, geringer was dan het aantal
andere vreemdelingen. Ter vergelijking: van de laatste
categorie bracht 87% tussen de vier dagen en een half
jaar door in vreemdelingenbewaring, in afwachting
van een laissez-passer. Van de Marokkanen was dit
75% en van de Turken 68% (Aalberts, 1990, pp. 141
e.v.).
Ook in een andere optiek worden de gevolgen rond
het verkrijgen van een laissez-passez duidelijk. Zo
blijkt uit ons onderzoek dat van alle bewaringen die
langer dan een maand duren, 60% te wijten was aan
het feit dat er niet (eerder) een laissez-passer kwam.
In nog eens 15% kon de identiteit niet worden
bewezen, wat in de regel ook leidt tot het uitblijven
van een dergelijk document. Ook de verslagen van
Schutterswei bevatten enkele voorbeelden van extreem
lange bewaringen als gevolg van moeilijkheden rond
het vaststellen van de identiteit en het verkrijgen van
een laissez-passer. We geven weer enkele voorbeelden.
Een Fransman zit al 80 dagen in vreemdelingenbewaring in Schutterswei. De raadkamer stelt vast dat
het voor een Fransman mogelijk moet zijn op korte
termijn een laissez-passer te verkrijgen zodat de
bewaring op korte termijn dient te worden beeindigd.
Een Marokkaan zit 31 dagen in vreemdelingenbewaring als wordt vastgesteld dat hij recentelijk onder
een andere naam zes maanden in vreemdelingenbewaring heeft gezeten. Hij is toen via Roosendaal
verwijderd. Nu besluit de raadkamer tot opheffing.
Een Marokkaan zit 122 dagen in vreemdelingenbewaring als wordt vastgesteld dat een eerdere bewaring
van zeven maanden niet geleid heeft tot het
vaststellen van de identiteit. De raadkamer besluit de
bewaring op te heffen.
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Plants en regime
Hierboven is al aangeven dat er een onderscheid in
regime bestaat tussen vreemdelingenbewaring en de
bewaring conform strafvordering. Zo mogen vreemdelingen zich bij het verhoor laten bijstaan door een
advocaat. De politie moet de vreemdeling daar vOor
het verhoor op attent maken. Uit ons onderzoek blijkt
dat in 31% van de bewaringen inderdaad een
advocaat werd ingeschakeld en in 58% van de
gevallen niet, terwij1 in 11% onbekend is gebleven of
een advocaat is ingeschakeld. Echter, in nog geen 3%
van de gevallen was een advocaat aanwezig bij het
verhoor. Dit percentage lijkt ons - in het licht van de
wettelijke mogelijkheden - niet erg hoog. Het is
hierbij van belang aan te geven dat uit de gegevens
van Schutterswei blijkt dat de bewaring slechts bij
uitzondering wordt opgeheven omdat geen advocaat
werd ingeschakeld.
Een voorbeeld hiervan is de bewaring van een
Marokkaan. Deze werd na 24 dagen opgeheven,
omdat de betrokken vreemdeling pas tijdens het
verhoor hoorde dat hij zich mocht laten bijstaan door
een advocaat. De raadkamer concludeerde dat deze
vormfout moest leiden tot opheffing van de bewaring
en besloot tot een schadevergoeding van f 3.600,-.
Wij zijn maar twee van dergelijke opheffingen tegengekomen. Het is echter niet uit te maken of dit erop
duidt dat alles volgens de regels verloopt, dan wel dat
advocaten omissies in dit opzicht onvoldoende
aangrijpen om een bewaring te laten opheffen.
Nog minder vaak dan een advocaat wordt een tolk
ingeschakeld. Zo blijkt dat destijds in 24% van de
gevallen een tolk werd ingeschakeld en in 62% van de
gevallen niet, terwij1 het in 14% van de gevallen
onbekend is gebleven. In de verslagen van Schutterswei hebben wij twee gevallen aangetroffen, waarin
de bewaring werd opgeheven omdat het verhoor
zonder tolk had plaatsgevonden. In nog een derde
geval werd de bewaring opgeheven omdat de vreemdeling in de Nederlandse taal werd verhoord, terwij1
hij deze taal aantoonbaar onvoldoende sprak.
Ter illustratie geven we her nog een enkel cijfer
omtrent inschakeling van diplomatieke vertegenwoordigers en hulpverleners en het toelaten van bezoek,
voor zover dit in ons onderzoek bekend is geworden.
Het verslag van Schutterswei biedt op dit punt geen
informatie. Van vier gevallen was bekend dat een
20
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diplomatieke vertegenwoordiger is ingeschakeld,
anders dan voor de presentatie van een illegaal
zonder identiteitspapieren. In vijf gevallen had een
vreemdeling zelf gevraagd om een dergelijke inschakeling. In drie gevallen werd een hulpverlener tot de
vreemdeling toegelaten, terwijl slechts een vreemdeling daarom vroeg. Daarnaast werd in negen
gevallen bezoek tot de vreemdeling toegelaten, terwijl
vijf vreemdelingen daarom vroegen.
Ten slotte willen we hier ten aanzien van het
regime nog even ingaan op de plaats waar de
bewaring ten uitvoer wordt gelegd. Zoals hierboven
gesteld, dient de vreemdelingenbewaring plaats te
vinden in een beveiligingsvriendelijke omgeving, bij
voorbeeld Schutterswei. Uit de gegevens van ons
onderzoek blijkt dat destijds ruim 85% alleen op een
politiebureau ten uitvoer werd gelegd. Hiervan
duurde overigens 17% langer dan een week. Tegenwoordig zou zoiets kunnen leiden tot de opheffing
van de vreemdelingenbewaring. Zo vinden wij in
verslagen van Schutterswei verschillende gevallen
waarin de raadkamer de bewaring opheft omdat de
betrokken vreemdeling, voorafgaand aan de bewaring
in Schutterswei, langer dan vier dagen op een politiebureau in vreemdelingenbewaring heeft doorgebracht.
Rechtmatigheid en rechtvaardigheid
Op het punt van rechtmatigheid en rechtvaardigheid kan hier alleen jets ontleend worden aan de
gegevens van Schutterswei. De verslagen van dit huis
van bewaring bevatten namelijk ook gegevens
omtrent de beeindiging van de bewaring en de
gronden voor deze beeindiging. De belangrijkste
reden voor opheffing is dat de bewaring te lang gaat
duren. Opheffing komt dus ook het meeste voor bij
bewaringen die langer dan een maand duren. Ter
illustratie citeren wij uit de verslagen van Schutterswei:
Marokkaan; 151 dagen in bewaring; raadkamer
vindt vreemdelingenbewaring niet langer gerechtvaardigd
Nigeriaan; 143 dagen in bewaring; raadkamer vindt
vreemdelingenbewaring niet langer gerechtvaardigd
Onbekend; 160 dagen in bewaring; raadkamer vindt
vreemdelingenbewaring niet langer gerechtvaardigd
Libanees; 29 dagen in bewaring; had voorafgaand
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hieraan bijna acht maanden in vreemdelingenbewaring gezeten, maar er was nog steeds geen uitzicht
op een spoedige vaststelling van de identiteit;
raadkamer vindt vreemdelingenbewaring niet langer
gerechtvaardigd
De raadkamer kan ook tot de beslissing komen dat
de bewaring onrechtmatig is. Wij citeren weer:
Marokkaan; 48 dagen in bewaring; hoofdofficier
van justitie en rechtbank niet tijdig op de hoogte
gesteld van het feit dat de bewaring langer dan een
maand zou gaan duren;
Marokkaan; 7 dagen in bewaring; betrokkene had
voorafgaand aan bewaring in Schutterswei 10 dagen
in vreemdelingenbewaring in een politiecel doorgebracht; bewaring onrechtmatig; bewaring opgeheven;
geen schadevergoeding toegekend;
Chinees; 99 dagen in bewaring; pas na 104 dagen
vreemdelingenbewaring werd betrokkene gepresenteerd aan ambassade, zodat niet gesproken kan
worden van spoedige voortgang; niet langer gerechtvaardigd en onrechtmatig;
Doelmatigheid
Zoals gezegd, gaat vreemdelingenbewaring vooraf
aan uitzetting uit Nederland. De bewaring is namelijk
een middel om de uitzetting mogelijk te maken, zo
niet veilig te stellen. De verschillende cijfers laten
echter zien dat niet iedere bewaring ook daadwerkelijk gevolgd wordt door uitzetting. Zo blijkt uit ons
onderzoek dat in de periode 1983-1985 91% daadwerkelijk werd uitgezet. Hiervan werd 68% uitgezet via
Schiphol en 32% via Roosendaal, Hoek van Holland
of Zevenaar. Uit de verslagen van Schutterswei blijkt
dat in totaal 66% van de bewaringen eindigt in
uitzetting, waarvan 47% via Schiphol en 53% via de
genoemde grensplaatsen. Hierbij zij bedacht dat deze
wijze van uitzetting - of liever verwijdering, zeker als
het om Roosendaal gaat niet de meest doeltreffende
blijkt te zijn. Zo wordt van de verwijdering via
Roosendaal al jaren aangenomen dat de vreemdeling
eerder terug is in de gemeente waaruit hij werd
verwijderd dan de verwijderende politiefunctionaris,
als die era! aan te pas kwam. Hierop komen wij
hieronder nog terug.
In de resterende 34% is geen uitzetting gevolgd. In
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16% daarvan wordt de bewaring in een ander huis
van bewaring voortgezet. In 49% is de bewaring
opgeheven door de raadkamer en in 35% door de
vreemdelingendienst. Bij dit laatste type opheffing
kan de vreemdelingendienst de vreemdeling een
afmeldkaart geven. Deze kaart geeft te kennen dat de
vreemdeling Nederland binnen een bepaald aantal
dagen dient te verlaten en moet worden afgestempeld
door de Koninklijke Marechaussee ten bewijze van
het vertrek. De vreemdelingendienst kan de vreemdeling ook meldingsplicht opleggen.
Uit de voorbeelden wordt ook duidelijk dat
sommige categorieen vreemdelingen vaker te maken
hebben met bewaringen die niet langer gerechtvaardigd zijn dan andere. Zo zijn het vooral Marokkanen - de helft van alle opheffingen betreffen hen en vreemdelingen wier nationaliteit onbekend is
gebleven, die extreem lang in bewaring zijn gesteld.
Voor hen, maar vooral ook voor Libanezen wordt
verwijdering via de Roosendaalroute veelvuldig
toegepast. Tenminste de helft van deze categorieen
wordt op deze manier uit Nederland verwijderd.
We stelden hiervoor al dat 66% van alle vreemdelingenbewaringen in Schutterswei leidt tot uitzetting
uit Nederland. Meer dan de helft hiervan vindt plaats
via Roosendaal, Hoek van Holland of Zevenaar.
Deze wijze van uitzetting heeft in de afgelopen jaren
bij herhaling stof doen opwaaien. Dit is deels toe te
schrijven aan het feit dat meer dan eens bleek dat
vreemdelingendiensten op deze wijze vreemdelingen
uitzetten, zonder de Belgische rijkswacht daarvan in
kennis te stellen. Inmiddels is van deze handelwijze
vastgesteld dat zij onrechtmatig is. Een ander punt
van discussie is echter de ondoeltreffenheid geweest.
Betrokkenen - lees: de Koninklijke Marechaussee noemen het `dweilen met de kraan open', jojodn' en
`een veredeld pingpongspel'. Toch wordt de
gewraakte werkwijze steeds vaker toegepast. Zo
werden, volgens de cijfers van de Koninklijke
Marechaussee in 1990 1.300 illegalen via Roosendaal
uitgezet, in 1991 waren dat er 1.779 en de schatting
voor 1992 bedraagt ruim 2.500 (Rijn en Gouwe,
17-10-1992).
Op het punt van de doelmatigheid willen we hier
ten slotte nog iets melden over recidive onder
illegalen. Zo blijkt uit ons onderzoek dat van alle
vreemdelingen die in bewaring hebben gezeten, 26%
al eens eerder werd uitgezet. Uit de verslagen van
Vreemdelingenbewaring
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Schutterswei valt met zekerheid op te maken dat zo'n
4% van de vreemdelingen die in deze drie jaar in
Schutterswei zaten, er in deze periode meer dan eens
zaten. Vier vreemdelingen werden zelfs drie maal
aangetroffen. We brengen hen hier kort in beeld.
Een Fransman, ten tijde van de eerste bewaring 25
jaar oud, zat de eerste maal vier dagen in Schutterswei. Daarna werd hij via Roosendaal uitgezet.
Ruim acht maanden later zat hij 23 dagen wederom
in bewaring. De bewaring wordt deze maal door de
vreemdelingendienst opgeheven. De derde maal zat
hij weer 23 dagen. Ditmaal werd hij opnieuw via
Roosendaal uitgezet.
Een Marokkaan, 24 jaar, zat de eerste maal 24 dagen.
Hij werd via Roosendaal uitgezet. De tweede maal,
14 maanden later, zat hij negen dagen alvorens hij via
Roosendaal opnieuw werd uitgezet. Een dikke 13
maanden later zat hij 21 dagen in bewaring en werd
ten derde male via Roosendaal uitgezet.
ben Egyptenaar, 20 jaar oud, zat de eerste maal zeven
dagen. De bewaring werd door de vreemdelingendienst opgeheven. Vijf maanden later was hij voor 10
dagen terug in Schutterswei. Dit maal werd hij via
Roosendaal uitgezet. Weer drie maanden later zat hij
13 dagen alvorens hij via Schiphol werd uitgezet.
Een Fransman, bij binnenkomst in Schutterswei was
zijn nationaliteit onbekend maar klonk zijn naam
Noordafrikaans, 18 jaar, zat de eerste maal 8 dagen
in bewaring. Deze werd door de vreemdelingendienst
opgeheven. Ruim 15 maanden later is hij terug in
Schutterswei en wel voor 8 dagen. Deze keer is hij via
Roosendaal uitgezet. Weer vier maanden later is hij 2
dagen in bewaring. Ook deze keer is de bewaring
opgeheven door de vreemdelingendienst.
Vermeldenswaard is het geval van een Tunesier,
van wie de vreemdelingenbewaring al na twee dagen
door de raadkamer wordt opgeheven. Naar blijkt is
hij al 23 keer uit Nederland verwijderd. De
raadkamer is dan ook van mening dat de bewaring
geen doel dient.

Alternatieven voor vreemdelingenbewaring
In verschillende kringen wordt op grond van
verschillende argumenten vastgesteld dat de vreemde24
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lingenbewaring steeds problematischer wordt. Er is
hier al gewezen op de lengte van de bewaring en de
problemen rond de vaststelling van de identiteit en
het verkrijgen van een laissez-passer. De Amsterdamse
vreemdelingendienst voegt daar, bij monde van het
hoofd van die dienst, aan toe dat er sprake is van
onvoldoende capaciteit, zodat de helft van alle
illegalen die zijn aangehouden in verband met een
delict weer op straat belandt. Zo zouden in 1989 2000
aangeboden illegalen door de 'vreemdelingendienst
zijn geweigerd. Van de 1955 wel aangenomen
illegalen werden er slechts 1245 uitgezet. In 644
gevallen kon de identiteit niet worden vastgesteld en
kwam de illegaal weer op straat te staan. Bovendien
wijst het hoofd van de Amsterdamse vreemdelingendienst erop dat sommige legale vreemdelingen zeggen
dat zij illegaal zijn om zo aan strafvervolging te
ontkomen. Anderen zeggen de Libanese, Palestijnse,
Iraakse, Iraanse of Koeweitse nationaliteit te bezitten.
Een en ander is in de regel namelijk niet te traceren
(Het Parool, 21-12-1990).
Dit gedraai rond de nationaliteit heeft de Rotterdamse vreemdelingendienst ertoe gebracht de
minister van Justitie voor te stellen iedere vreemdeling van wie wordt vermoed dat hij de Marokkaanse nationaliteit heeft, gewoon naar Marokko uit
te zetten. In dat land moet de identiteit dan maar
worden vastgesteld (Het Parool, 28-12-1990).
Overigens wordt bij dit voorstel niet duidelijk
gemaakt hoe de toelating van zo'n vreemdeling in
Marokko moet worden bewerkstelligd. Deze dienst
heeft trouwens ook geadviseerd niet verwijderbare
illegale criminelen te interneren op basis van art. 434
van het Wetboek van Strafrecht: plaatsing in een
rijksinrichting voor de duur van maximaal drie jaar
(De Telegraaf, 13-8-1992).
Meer in het algemeen wordt de laatste tijd
nagedacht over alternatieven voor vreemdelingenbewaring. Een eerste alternatief dat hier vermelding
verdient, is het (voorlopig) achterwege laten van
vreemdelingenbewaring. Deze werkwijze wordt
momenteel toegepast door de vreemdelingendienst
van Amsterdam. Deze dienst heeft in 1989 besloten
eerst een grondig identiteitsonderzoek in te stellen
alvorens over te gaan tot het in bewaring stellen van
een illegale vreemdeling (Everaert, 1992, pp. 36 e.v.).
Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat de bewaringen
die in Schutterswei voor Amsterdam worden uitgeVreemdelingenbewaring
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zeten relatief vaker korter zijn geworden.
Een ander alternatief ligt op het terrein van de
meldingsplicht. Hierbij wordt een illegaal
gemaakt door hem een meldingsplicht op te leggen
(Everaert, 1992, p. 40). Bij dit alternatief is het
overigens de vraag wat legaal in dit verband betekent
en hoe lang de meldingsplicht zou moeten duren.
Bovendien lijkt het niet erg adequaat in die gevallen
waarin een illegaal baat heeft bij zijn illegale status.
Hij zal zich namelijk niet houden aan de meldingsplicht.
Ook is wel geopperd aan wie geen woonplaats en
geen bestaansmiddelen heeft een tijdelijke woonplek
en bestaansmiddelen te bieden. Deze aanpak heeft
echter als belangrijk nadeel dat de boodschap onduidelijk wordt: je mag hier niet zijn en derhalve geen
beroep doen op de collectieve middelen maar we
bieden je er toch enkele.
Slotbeschouwing
In de inleiding is gezegd dat uitzetting uit
Nederland wordt gezien als een instrument om het
aantal illegalen beheersbaar te houden en te
voorkomen dat zij de facto een beroep kunnen doen
op de collectieve middelen. Voor criminele vreemdelingen geldt dan nog dat hun uitzetting de veiligheid
van het land zou moeten dienen. Meer impliciet kan
een reden voor uitzetting zijn dat zodoende landgenoten van uitgezette vreemdelingen duidelijk wordt
gemaakt dat illegaal verblijf niet wordt getolereerd.
Deze boodschap zou dan generaalpreventieve
werking kunnen hebben.
Om de uitzetting zelf veilig te kunnen stellen,
beschikken we over het instrument van de vreemdelingenbewaring. Dit instrument is vanwege zijn
vrijheidsbenemende karakter veelvuldig onderwerp
van kritiek. In het bovenstaande hebben wij
bovendien aangegeven dat het instrument niet aan de
te stellen eisen voldoet. Zo is de duur ervan veelal
beduidend langer dan de aanvankelijk voorziene
`enkele' dagen.
Daarnaast lijken de verschillen in regime tussen
vreemdelingen en gewone bewaring meestal niet erg
groot. Immers veel bewaringen worden, ook als zij
langer dan vier dagen duren, op een politiebureau
uitgezeten. Bovendien is feitelijk slechts zelden een
26
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advocaat bij het verhoor aanwezig. Opvallend is
trouwens ook dat veel bewaringen extreem lang
duren kennelijk zonder dat advocaten ingrijpen.
Daarnaast moet worden vermeld dat veel vreemdelingenbewaringen ten uitvoer worden gelegd in gewone
huizen van bewaring. In dergelijke gevallen bevinden
illegalen zich `tussen gewone gedetineerden' zodat
van een beveiligingsvriendelijk klimaat niet veel
terecht zal komen.
Verder valt op te merken dat de raadkamer een niet
onaanzienlijk deel opheft vanwege het feit dat deze
bewaringen niet (langer) gerechtvaardigd dan wet
rechtmatig zijn. Bij dit laatste moet worden
opgemerkt dat consulaire vertegenwoordigers, maar
ook de illegalen zelf, een voortvarende vaststelling
van de identiteit regelmatig in de weg staan.
Voorts blijkt dat in een niet onaanzienlijk aantal
gevallen de bewaring niet leidt tot het doe!, namelijk
uitzetting van de vreemdeling. De doeltreffendheid
van dit laatste moet overigens ook niet worden
overschat, aangezien veelvuldig gerecidiveerd wordt.
Het geheel overziend, rijst de vraag of vreemdelingenbewaring, zelfs als ultimum remedium , zijn beste
tijd niet gehad heeff. Dit geldt eens temeer nu de
vreemdelingenbewaring averechts dreigt te gaan
werken. We doelen hierbij op het verschijnsel dat
illegalen in vreemdelingenbewaring worden gesteld
om daar vervolgens uit te worden ontslagen omdat zij
niet kunnen worden uitgezet. Dat maakt de
boodschap dat illegaal verblijf niet wordt geduld, niet
erg helder; de illegaal blijft immers. Dat ook niets
wordt gedaan aan zijn illegale status maakt de
problemen er niet geringer op. In dergelijke gevallen
verdient het de voorkeur de illegaal niet in bewaring
te stellen. Een wetsvoorstel hiertoe is inmiddels in
voorbereiding.
Voor die gevallen waarin uitzetting niet zou rnogen
uitblijven, zouden goede regelingen moeten worden
getroffen met de autoriteiten van de desbetreffende
landen, zoals thans wordt geprobeerd met bij
voorbeeld Marokko. We realiseren ons overigens dat
dit niet gemakkelijk is, omdat die landen zo hun
eigen belangen hebben.
Voor de resterende gevallen zou gepleit kunnen
worden voor een straffe hand. Hierbij zou het dan
nadrukkelijk moeten gaan om illegalen die de samenleving schade berokkenen, niet uitgezet kunnen
worden en/of voordeel kunnen hebben bij illegaliteit.
Vreemdelingenbewaring
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Met straffe hand bedoelen we hier daadwerkelijke
uitsluiting van de collectieve middelen, met uitzondering van de gezondheidszorg. Daarvoor is dan wel
een sluitende controle vereist.
Als het gaat om de beheersing van het aantal
illegalen, zien wij meer in grensbewaking dan in
binnenlands toezicht„Het niet toelaten van vreemdelingen is immers effectiever dan het later alsnog
uitzetten met alle hierboven geconstateerde
problemen vandien.
Voorts is het van belang bij alle pogingen de
immigratie te beperken, te bedenken dat iedere
maatregel zijn eigen illegalen creeert. Zo werd
destijds bij het onderzoek naar de f 1445,- maatregel
- een maatregel ter beperking van de gezinsvorming al vastgesteld dat deze er onder meer toe leidde dat
mensen de illegaliteit zochten, totdat zij aan de
criteria zouden voldoen. Hetzelfde zou weer kunnen
gebeuren als nu opnieuw het beleid wordt aangescherpt.
Noten

' Vreemdelingencirculaire, 1982,
AS, p. 7.

' Het heeft tot 1988 geduurd voor
de minister van Justitie zich nader
uitliet over de basis van dit
redelijke vermoeden. In zijn brief
aan de Tweede Kamer stelt hij het
volgende: 'dat het vermoeden ten .
hoogste aanvullend mag steunen
op etnische kenmerken als spraak
en uiterlijk'. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1987-1988, 20 612, nr.
1, p. 18; zie ook Cairo, RA. en
P.W. M. Schmink, Ervaringen van
vreemdelingen met vreemdelingendiensten: een onderzoek naar de
ervaringen van Turken, Marokkanen en Surinamers. Den Haag,

ministerie van Justitie, 1982.
2 Wetsvoorstel 21 975.
Vreemdelingenbesluit. Ed.
Schuurman & Jordens, p. 166.
Gerechtshof Arnhem, dd.
25-2-1992; Gerechtshof 's Hertogenbosch, dd. 9-3-1992;
Gerechtshof Leeuwarden, dd.
26-3-1992;
Vreemdelingenwet, p. 71
6 Tweede Kamer, vergaderjaar
1984-1985, 18 737, ins. 1-3.
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Flexibel geregeld
Eon overzicht van mogelijke verblijfsposities
van vreemdelingen in Nederland

drs. E.E. Bleaker*

Het vreemdelingenrecht en het daarop stoelend
beleid zijn in essentie logisch en overzichtelijk van
opzet. Er is Con Vreemdelingenwet (met nadere regels
in het Vreemdelingenbesluit en het Vreemdelingenvoorschrift) en er is een Vreemdelingencirculaire,
waarin het vreemdelingenbeleid en de instructies ter
uitvoering daarvan zijn vastgelegd. De keuze voor de
constructie van een wet met daarnaast een uitgebreide circulaire is indertijd gemaakt om flexibel te
,
kunnen inspelen op de maatschappelijke realiteit, met
inachtneming van de verdragsrechtelijke bepalingen
waaraan Nederland zich gebonden heeft en ter
uitvoering van de Grondwet die tot een wettelijke
basis voor beleid ten aanzien van vreemdelingen
verplicht.
De immigratie van vreemdelingen wordt veroorzaakt door vele factoren, waaronder politieke,
sociaal-economische en ecologische. Deze factoren
zijn aan sterke veranderingen onderhevig, zodat het
vreemdelingenrecht en -beleid niet statisch kunnen
zijn. De wens flexibel te kunnen inspelen op de
maatschappelijke realiteit, in combinatie met een
fijnmazig systeem van rechtsbescherming, is er de
oorzaak van dat een vreemdeling zich in een
wisselend aantal verblijfsposities kan bevinden.
Een andere oorzaak van die wisselende verblijfsposities wordt gevormd door twee duidelijke uitgangspunten van beleid, die te maken hebben met de
integratie van vreemdelingen in de Nederlandse
samenleving na hun toelating:
- De verblijfspositie van de vreemdeling dient sterker
te worden naarmate hij !anger legaal in Nederland
verblijft.
* De auteur is werkzaam bij de Directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie.
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- Het streven is erop gericht te voorkomen dat
permanent in Nederland gevestigden de status van
vreemdeling blijvend behouden.
De positie waarin een vreemdeling in Nederland
kan verblijven varieert van volstrekt illegaal en
onbekend bij enige overheidsinstantie tot zo legaal en
geIntegreerd dat hij of zij in het bezit wordt gesteld
van de Nederlandse nationaliteit. Tussen illegaliteit
en Nederlanderschap bevindt zich een baaierd van
mogelijke verblijfsposities die globaal te vatten zijn in
de driedeling: illegaal; niet legaal, maar wel met
instemming van het bevoegd gezag verblijvend;
legaal. Door velen wordt het vreemdelingenrecht en
-beleid hierdoor niet meer als zo logisch en overzichtelijk ervaren. Deze bijdrage poogt een beeld te geven
van mogelijke verblijfsposities en bijbehorende
aanduidingen.
Concrete voorbeelden van verblijfsposities
Het vreemdelingenbeleid reguleert de toelating van
vreemdelingen tot Nederland. Nederland kent een
restrictief beleid. De omvang van het land, de stand
van de arbeidsmarkt en de handhaving van een
verantwoord niveau van collectieve voorzieningen
maken het noodzakelijk een terughoudend beleid te
voeren en alleen vreemdelingen toe te laten als met
hun verblijf een wezenlijk Nederlands belang wordt
gediend of als verdragsrechtelijke of humanitaire
redenen aanleiding vormen verblijf toe te staan.
(EG-onderdanen en vluchtelingen ontlenen hun
verblijfsrecht direct aan verdragen.) Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dat vreemdelingen geen gevaar
mogen opleveren voor de openbare orde of de yolksgezondheid.
Met toelaten tot Nederland wordt bedoeld het van
overheidswege vaststellen dat door de vreemdeling
aan alle voorwaarden die het vreemdelingenrecht
stelt, wordt voldaan, zodat hij of zij in het bezit kan
worden gesteld van een vergunning tot verblijf. Met
toelaten wordt dus niet bedoeld het feitelijk toestaan
dat men de landsgrens overschrijdt.
Binnen de indeling
`niet-legaal, maar wel
met instemming van het bevoegd gezag verblijvend'
en legaal' bestaat een aantal verschillende posities
van verblijf.
Overzicht verblijfsposities vreemdelingen
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Illegaal verblijf
Het betreft hier een naar haar aard moeilijk te
kwantificeren groep vreemdelingen die niet over
geldige verblijfsdocumenten beschikken en aan wie
op geen enkele wijze van overheidswege toestemming
is gegeven in Nederland te verblijven. Onderscheiden
kunnen worden:
- De vreemdeling die volstrekt illegaal in Nederland
is. Dat houdt in dat hij bij de vreemdelingendienst
niet bekend is.
- De vreemdeling die zich weliswaar heeft gemeld bij
de vreemdelingendienst, maar zich verder onttrekt
aan het vreemdelingentoezicht (zich bij voorbeeld niet
houdt aan een hem opgelegde meldingsplicht).
- De vreemdeling die na afloop van de zogenoemde
vrije termijn (zie hieronder) niet is vertrokken.
- De vreemdeling die een verzoek om een
vergunning tot verblijf heeft ingediend, welk verzoek
is afgewezen en van welke afwijzing hij herziening
heeft gevraagd/in beroep is gegaan. Betrokkene mag
de beslissing in herziening/beroep niet in Nederland
afwachten en dient te vertrekken. Hij geeft hieraan
geen gehoor en onttrekt zich aan het vreemdelingentoezicht (duikt onder).
- De vreemdeling die heeft beschikt over een verblijfstitel, maar deze is verlopen/vervallen/niet
verlengd/ingetrokken. Betrokkene heeft zijn beroepsmogelijkheden hiertegen tot in hoogste instantie,
zonder succes, benut. Hem is aangezegd te
vertrekken, doch hij vertrekt niet en onttrekt zich
verder aan het vreemdelingentoezicht.
Verb/Of met enigerlei instemming van het bevoegd
gezag
Onder dit begrip is een zeer uiteenlopend aantal
verblijfsposities te vatten, die in de praktijk tot de
meeste onduidelijkheid aanleiding geven. Het
bevoegd gezag is bekend met de aanwezigheid en
stemt (tijdelijk) in met het verblijf, hoewel de vreemdeling niet is toegelaten.
Men dient zich goed te realiseren dat de onderstaande categorieen van vreemdelingen in gangbaar
spraakgebruik ook wel aangeduid worden als
gedoogden'. Deze term is verwarrend, omdat er
sedert december 1991 een zogenoemde Gedoogdenregeling bestaat, die alleen van toepassing is op een
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bepaalde categorie asielzoekers. Beter is het de term
gedoogden alleen voor deze laatste categorie te reserveren en de andere vreemdelingen die niet illegaal
zijn en ook niet zijn toegelaten te omschrijven als
vreemdelingen met wier verblijf het bevoegd gezag
instemt. De volgende categorieen zijn te onderscheiden.
- Ontheemden: Sinds 1 augustus 1992 is van kracht
de Ontheemdenregeling. Deze is alleen van toepassing
op ex-Joegoslaven, die in verband met de oorlogssituatie in het voormalige Joegoslavie tijdelijk in
Nederland onderdak vinden. Na melding bij de
vreemdelingendienst komen zij in aanmerking voor
een speciaal voor hen in het leven geroepen opvangregime, genoemd: Tijdelijke Regeling Opvang
Ontheemden (TROO) . Deze regeling is van kracht tot
1 januari 1993. Behandeling van verzoeken om
toelating door ex-Joegoslaven wordt tijdelijk
achterwege gelaten.
- De vreemdeling heeft zich gemeld bij de vreemdelingendienst en een verzoek om toelating ingediend.
In afwachting van de beslissing op dit verzoek in
eerste aanleg, mag de vreemdeling in Nederland
verblijven.
- De vreemdeling heeft zich gemeld bij de vreemdelingendienst en heeft een verzoek om toelating
ingediend, welk verzoek in eerste aanleg is
afgewezen. Tegen deze afwijzingsbeslissing is hij in
herziening/beroep bij de Raad van State gegaan.
Betrokkene mag de beslissing op dit verzoek/beroep
niet in Nederland afwachten. De vreemdeling heeft
echter een kort geding . aangespannen tegen de
uitzetting en mag de uitspraak daarop we! in
Nederland afwachten.
- De vreemdeling is in herziening/beroep bij de
Raad van State gegaan van een afwijzende beslissing
op zijn verzoek om toelating. Het is betrokkene toegestaan de herzienings-/beroepsprocedure in Nederland
af te wachten.
- De vreemdeling heeft over een verblijfstitel
beschikt, maar deze is vervallen, verlopen, niet
verlengd of ingetrokken. Betrokkene is tegen deze
beslissing in herziening/beroep gegaan en het is hem
toegestaan het verloop van de procedure in
Nederland af te wachten.
- Ook voor vreemdelingen die een verzoek om
toelating als vluchteling hebben gedaan (meestal
genoemd: asielzoekers) kan gelden dat zij zich in een
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van de hierboven beschreven stadia van een
procedure bevinden. Asielzoekers bevinden zich
alleen in die zin in een andere situatie, dat er voor
hen een door de Rijksoverheid in het leven geroepen
opvangregime geldt waardoor zij gedurende hun
procedure niet vrij zijn zich te vestigen waar
zouden willen (Regeling Opvang Asielzaekers , ROA).
- Voor asielzoekers wier verzoek om asiel is
afgewezen, doch voor wie terugkeer naar het land van
herkomst in verband met de situatie aldaar niet
mogelijk/verantwoord is, geldt sedert 4 december
1991 een zogenoemde Gedaogdenregeling. Betrokkene
wordt in het bezit gesteld van een document waaruit
zijn status blijkt en komt in aanmerking voor een
fasegewijs aanbod van voorzieningen gericht op
integratie in de Nederlandse samenleving. Na drie
jaar verblijf op basis van deze regeling wordt
betrokkene, bij een ongewijzigde situatie, in het bezit
gesteld van een vergunning tot verblijf om
klemmende redenen van humanitaire aard.
Gesproken wordt hier van het om beleidsmatige
redenen niet kunnen verwijderen van een vreemdeling. Er doen zich in de praktijk meer gevallen voor
van beleidsmatige niet-verwijderbaarheid. Het meest
concrete voorbeeld is een vreemdeling van wie om
medische redenen de uitzetting moet worden
opgeschort.
Tot slot kan een vreemdeling, hoewel tot in hoogste
instantie uitgeprocedeerd zonder succes, om
technische redenen niet verwijderbaar zijn. Deze
situatie doet zich voor, wanneer de vreemdeling niet
verwijderd kan worden omdat hij niet beschikt over
de daarvoor benodigde documenten (paspoort of
Misser-passez) of het land van herkomst weigert
betrokkene toe te laten.
Legale vreemdelingen
Met legaal verblijf wordt bedoeld dat de vreemdeling is toegelaten op basis van een van de artikelen
van de Vreemdelingenwet, dan wel zijn recht op
verblijf direct ontleent aan een verdrag. Betrokkene is
derhalve in het bezit van enig document dat zijn
status aanduidt, dan wel voldoet anderszins aan alle
voorwaarden. De volgende mogelijkheden doen zich
voor.
- Kort verblijf. Vanuit het vreemdelingenbeleid
beschouwd, is dit de minst interessante categorie
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vreemdelingen. Zij beogen een verblijf van korte duur
voor een toeristisch doel, voor familiebezoek of voor
zaken en willen zich niet in Nederland vestigen. Hun
positie wordt geregeld in art. 8 van de Vreemdelingenwet. Het verblijf mag ten hoogste zes maanden
duren en gedurende die periode dient men over eigen
middelen van bestaan te beschikken.
- Verblijf op basis van een visum of een machtiging
tot voorlopig verblijf. Komt een vreemdeling uit een
land waarvoor een visumplicht geldt, dan mag hij in
Nederland verblijven voor de duur die het visum
toestaat. Beoogt een vreemdeling langdurig verblijf,
dan behoort hij in het buitenland een machtiging tot
voorlopig verblijf in Nederland aan te vragen en met
deze machtiging in te reizen. Binnen acht dagen na
binnenkomst moet hij zich melden bij de Vreemdelingendienst waar de machtiging in een vergunning tot
verblijf wordt omgezet.
- De vreemdeling is toegelaten op basis van een
verblijfsvergunning als bedoeld in art. 9 van de
Vreemdelingenwet. Vergunningen tot verblijf worden
door het hoofd van de plaatselijke politie afgegeven
onder de beperking dat de vreemdeling voor een
bepaald doel in Nederland mag verblijven, hetgeen
op de vergunning staat vermeld (voorbeelden: verblijf
bij echtgenoot/partner, voor het verrichten van arbeid
in loondienst, voor studie of medische behandeling).
Vergunningen die zijn afgegeven om uitsluitend
humanitaire redenen - de beslissing hiertoe is voorbehouden aan de staatssecretaris van Justitie - kennen
geen beperking.
- De vreemdeling is toegelaten op basis van artikel
10 van de Vreemdelingenwet. Dat wil zeggen dat de
vreemdeling is toegelaten voor onbepaalde duur. Het
betreft hier houders van een vergunning tot vestiging
en vluchtelingen. Voor vreemdelingen die als
(huwelijks)partner of gezinslid zijn toegelaten, geldt
dat zij na een jaar legaal verblijf bij een
Nederland(er)(se), bij een houder van een vergunning
tot vestiging of bij een vluchteling, de status van art.
10 lid 2 verkrijgen en daarmee een onaantastbaar
recht op verblijf.
- De vreemdeling is een begunstigd EG-onderdaan,
dan we! een EG-onderdaan voor wie verblijf is toegestaan ingevolge de EG-richtlijn inzake economisch
niet-actieven (van toepassing op studenten, gepensioneerden en renteniers). De vreemdeling ontleent zijn
verblijfsrecht direct aan het verdrag. In het nationaal
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recht is zijn positie en die van zijn gezinsleden
neergelegd in de artt. 91 en 9Ia van het Vreemdelingenbesluit.
- De vreemdeling verblijft in Nederland als diplomatiek ambtenaar of bezit anderszins een geprivilegieerde status: de bepalingen van de Vreemdelingenwet
zijn niet op hem van toepassing.
- Op de vreemdeling is de zogenoemde Faciliteitenwet betreffende de positie van Molukkers van
toepassing. Dat wit zeggen betrokkene wordt met
uitzondering van toepassing van de Kieswet en de
Dienstplichtwet behandeld als Nederlander.
- De vreemdeling kan na een termijn van vijf jaar
feitelijk verblijf een verzoek om naturaiisatie tot
Nederlander indienen. Dat verzoek zal worden
gehonoreerd indien tegen zijn voortgezet verblijf geen
bezwaar bestaat, enige mate van inburgering kan
worden aangetoond en de vreemdeling geen gevaar
voor de openbare orde oplevert. Deze termijn is drie
jaar indien de vreemdeling is gehuwd met een
Nederland(er)(se). Voor vreemdelingen met
bijzondere, bij wet bepaalde banden met Nederland
geldt de mogelijkheid te opteren voor het Nederlanderschap en alleen door het afleggen van een
verklaring Nederlander te worden.
Stadia in verblijf
Vreemdelingen die als vluchteling worden toegelaten, krijgen een zogeheten A-status in plaats van
een vergunning tot verblijf. Deze status hoeft, in
tegenstelling tot een reguliere vergunning tot verblijf,
niet jaarlijks te worden verlengd. Het is wet mogelijk
deze status in te trekken wanneer de situatie in het
herkomstland zich in positieve zin wijzigt, maar het is
geen beleid dit te doen.
Heeft een vreemdeling een vergunning tot verblijf
verkregen, dan is zijn verblijfspositie die van een
legate vreemdeling: niet eerder. Eenmaal toegelaten,
begint een vreemdeling een, aan de duur van het
verblijf gerelateerde, steeds sterkere verblijfspositie
op te bouwen.
In de eerste vijf jaar van verblijf in Nederland vindt
verblijf plaats op grond van een verblijfsvergunning
met een geldigheidsduur van maximaal een jaar. Het
niet langer voldoen aan de voorwaarden waaronder
de vergunning is verleend, vormt grond voor
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intrekking of niet verlenging van de vergunning. Na
vijf jaar legaal verblijf ontstaat, onder de voorwaarde
dat over voldoende middelen van bestaan wordt
beschikt en er geen criminele antecedenten kunnen
worden tegengeworpen, een recht op een vergunning
tot vestiging.
Houders van een vergunning tot vestiging hebben
een in principe onaantastbaar recht op verblijf, dat
alleen kan worden beeIndigd in het geval van een
ernstige veroordeling wegens inbreuk op de openbare
orde of gevaar voor de nationale veiligheid of in het
geval van vestiging buiten Nederland. In de eerste
twee gevallen kan intrekking van de vergunning
volgen, bij verplaatsing van het hoofdverblijf vervalt
de vergunning van rechtswege.
Voor een beperkt aantal categorieen vreemdelingen
geldt dat ook ernstige overtredingen van de openbare
orde geen gevolgen zullen hebben voor hun verblijfsrecht, dit in verband met hun bijzondere banden met
Nederland (bij voorbeeld vreemdelingen geboren in
Nederland met een Nederlandse ouder).
Na vijf jaar verblijf en na drie jaar in het geval de
vreemdeling gehuwd is met een Nederland(er)(se),
kan een vreemdeling een verzoek tot naturalisatie
indienen, dat aan de daartoe geldende voorwaarden
wordt getoetst. Zo kan een verblijf voor bepaalde
duur (artt. 6 en 9 Vw) overlopen in een verblijf voor
onbepaalde duur (artt. 10 en 15 Vw) en uiteindelijk
uitmonden in de Nederlandse nationaliteit.
Voorafgaande aan de toelatingsbeslissing is een
scala van verblijfsposities voorradig, die voor een
belangrijk deel te maken hebben met de beroepsmogelijkheden tegen negatieve beslissingen. En is een
vreemdeling eenmaal toegelaten dan betekent dit nog
niet dat dat verblijfsrecht onaantastbaar is. Een
vergunning tot verblijf kan verlopen, niet worden
verlengd of worden ingetrokken. Tegen laatstgenoemde twee beslissingen kan de vreemdeling ook in
beroep gaan. Een vergunning tot vestiging kan, zoals
gesteld, worden ingetrokken of van rechtswege
vervallen, een A-status kan worden ingetrokken. Ook
hiertegen staat beroep open. Zouden we alle
mogelijke stadia van verblijf uitzetten op een balk,
dan bevindt de toelatingsbeslissing zich op diverse
punten in het middenveld. De balk geeft aan een
schaal van toenemende en afnemende instemming
van de overheid met de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland (zie figuur 1).
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Figuur 1: Mogelijke stadia van verblijf
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toe lating

Sl ot
Het van het vreemdelingenrecht en -beleid
geschetste beeld betreft de huidige situatie. Tekenend
voor de mate waarin dit beleidsterrein in beweging is,
is een voorstel tot herziening van de Vreemdelingenwet dat bij aanneming het systeem van rechtsbescherming grondig zal wijzigen. Dit voorstel ligt bij
de Tweede Kamer. De Rijkswet op het Nederlanderschap zal eveneens worden gewijzigd. Het voorstel
hiertoe dat inmiddels de Raad van State heeft bereikt,
is enerzijds een verstrakking ten opzichte van het
huidige beleid (een vreemdeling dient in het vervolg
vijf jaar toegelaten verblijf in plaats van vijf jaar
feitelijk verblijf te kunnen aantonen) en anderzijds
een versoepeling (het behoud van de oorspronkelijke
nationaliteit wordt mogelijk gemaakt). De Ontheemdenregeling is een tijdelijke regeling die na 1 januari
1993 opnieuw zal moeten worden bezien. Voor de
illegale en legale verblijfsposities, zoals hier geschetst,
zal er niet veel veranderen. Veranderingen zijn vooral
te verwachten in het grijze gebied daartussen.
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Het asielrelaas

T.M. Rinker

De afgelopen jaren hebben vele duizenden asielzoekers een toevlucht gezocht in ons land. Zij komen
uit alle hoeken van de wereld, vormen een bonte
mengeling van nationaliteiten en hebben uiteenlopende politieke, religieuze, etnische, raciale en
maatschappelijke achtergronden. Ze vertellen elk hun
eigen verhaal om duidelijk te maken dat zij niet
zonder reden hun land van herkomst hebben verlaten.
Op de burelen van de directie Vreemdelingenzaken
zijn ze dagelijks onderwerp van een kritische selectie.
Daarbuiten zijn zij vrijwel dagelijks aanleiding tot
discussie en opinie: in het parlement, in rechtszalen,
in de media, op straat of rond de borreltafel.
Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij zonder
artikelen in de geschreven pers of reportages op de
televisie over asielzoekers. Vrijwel iedereen in
Nederland heeft een mening over de toelating,
opvang en integratie van deze mensen. De een vindt
dat er teveel binnenkomen, de ander dat er veel te
weinig worden toegelaten. In abstracte termen
worden 'echte' vluchtelingen onderscheiden van
'economische' vluchtelingen. Sleutelwoorden zijn:
kortere procedures, onderzoeks- en opvangcentra,
gedoogden, integratiemogelijkheden, collectieve
voorzieningen en werkgelegenheidssituatie.
Daarbij wordt nog wel eens uit het oog verloren dat
hoe zorgvuldig en ruimhartig asielaanvragen ook
worden beoordeeld, daarmee toch slechts de
symptomen worden bestreden van het onrecht en de
ongelijkheid elders in de wereld, waardoor asielzoekers kennelijk worden gedwongen hun land te
verlaten. Asiel ver van huis en haard brengt de
* De auteur is werkzaam bij de unit beroep van Regio I van
de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van
Justitie. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
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eigenlijke oplossing van de problemen van een asielzoeker immers geen stap dichterbij.
Eveneens wordt veronachtzaamd dat het voor
degenen van wie wordt verlangd een beslissend
oordeel te vellen over een asielverzoek, allerminst
eenvoudig is die taak naar behoren en boven alle
kritiek verheven uit te voeren. Internationale verplichtingen en algemene rechtsbeginselen dienen gerespecteerd te worden, humaniteit, solidariteit en algemeen
belang strijden eveneens om voorrang. In wezen is
het echter allereerst de waarheidsvinding waardoor in
individuele asielzaken wordt bepaald wie mag blijven
en wie niet. Immers, hoe slecht de mensenrechtensituatie in een land ook is, asielzoekers zullen in de
eerste plaats moeten kunnen overtuigen dat hun
motieven geloofwaardig zijn. Maar juist die
waarheidsvinding kost menig beslisambtenaar heel
wat hoofdbrekens.
In dit artikel wil ik betrekkelijke buitenstaanders
enig inzicht geven in dit proces van waarheidsvinding
en de hindernissen die een beslisambtenaar op weg
naar een zorgvuldig en deugdelijk gemotiveerd
eindoordeel over het asielrelaas ontmoet. Dit alles
zonder de pretentie te hebben volledig te zijn in de
beschrijving ervan.
Algemeen

De beslissing op het asielverzoek wordt hoofdzakelijk op basis van schriftelijke stukken genomen, dus
zonder dat de beslisambtenaar de asielzoeker in
persoon ziet. Slechts indien de asielzoeker in de
herzieningsfase in de gelegenheid wordt gesteld zijn
belangen te bepleiten bij de Adviescommissie voor
vreemdelingenzaken bestaat de mogelijkheid dat de
beslisambtenaar de asielzoeker in persoon zijn asielmotieven nader uiteen ziet zetten.
Uitgangspunt is dat ieder asielverzoek op zijn eigen
merites wordt beoordeeld. Indien sprake is van een
familieband of een gelijkenis in achtergrond kan dit
echter aanleiding vormen een asielrelaas in
samenhang met andere verzoeken te beoordelen.
Overwegingen die verband houden met de
beschikbare opvangcapaciteit in Nederland of
bilaterale betrekkingen met het land van herkomst
spelen bij de beoordeling geen enkele rol. Er dient
puur getoetst te worden of het asielrelaas voldoende
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aanknopingspunten biedt om aan te nemen dat de
asielzoeker in zijn land van herkomst, wegens zijn ras,
nationaliteit, sociale groep, dan wel politieke of
religieuze overtuiging, gegronde reden heeft te vrezen
voor een ernstige bedreiging van zijn leven of
vrijheid.
Beoogd wordt het subjectieve gevoel van angst dat
de asielzoeker in zijn toelichting op het asielverzoek
te kennen geeft, te objectiveren en zo mogelijk onder
de - zojuist aangehaalde - criteria van het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet te brengen. Van
de asielzoeker wordt niet verlangd te bewijzen, maar
slechts aannemelijk te maken dat hij in zijn land
vervolging te duchten heeft. Basisnorm hierbij is dat
aan de asielzoeker, wiens daartoe strekkende verklaringen in het algemeen consistent en plausibel zijn en
die zich voldoende heeft ingespannen deze met
voorhanden zijnd ibewijs' te onderbouwen, het
voordeel van de twijfel dient te genieten, ook al
vertonen die verklaringen op onderdelen leemtes en
onduidelijkheden. Indien een asielzoeker niet aannemelijk kan maken dat hij moet worden toegelaten als
vluchteling, dient vervolgens beoordeeld te worden of
zijn individuele situatie klemmende redenen van
humanitaire aard oplevert voor verlening van een
vergunning tot verblijf.
Voetangels, klemmen en valkuilen

Communicatiekloof
De grondslag voor de beoordeling van een asielverzoek wordt gelegd door de verslaglegging van het
asielrelaas door een speciaal daartoe aangestelde en
opgeleide onderzoeksambtenaar: de contactambtenaar. Op zijn schouders rust de zware en verantwoordelijke taak de asielzoeker in de gelegenheid te
stellen zo onbevangen en volledig mogelijk uit de
doeken te doen wat de redenen zijn om in Nederland
asiel te vragen. Vrijwel altijd zal hij daarbij een
beroep moeten doen op de bekwaamheid van een
tolk. In goede samenwerking met de tolk zal een sfeer
van vertrouwelijkheid en openheid moeten worden
geschapen die de beste garanties biedt voor een
juiste, volledige en objectieve weergave van de
toelichting van de asielzoeker op het asielverzoek.
Het mag duidelijk zijn dat er tijdens het gehoor een
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grote communicatiekloof moet worden overbrugd
tussen de contactambtenaar en de asielzoeker.
Immers, de contactambtenaar stelt, op grond van
kennis en ervaring, vanuit zijn belevingswereld
vragen. Hij bepaalt, aan de hand van een standaardvragenlijst, de loop van het gehoor. De tolk vertaalt
de vragen, vat deze samen of licht deze toe, waarbij
eigen interpretatie plaats kan vinden. De asielzoeker
interpreteert de vragen vervolgens in termen of
begrippen die hij herkent en die van toepassing zijn
op zijn gemoedstoestand, specifieke persoonlijke
achtergrond en 'cultured' bepaalde belevingswereld.
Het antwoord wordt, eventueel samengevat, vertaald
door de tolk. Daarvan maakt de contactambtenaar
aantekeningen. Hij werkt zijn aantekeningen uit tot
een verslag van gehoor.
Tijdens zo'n eerste gehoor kan dus theoretisch - en
helaas soms ook in de praktijk - heel veel misgaan in
de communicatie tussen contactambtenaar en asielzoeker. De beslisambtenaar dient zich daarom bewust
te zijn van de mogelijkheden tot misverstand en
onbegrip tijdens het gehoor. Voor een beslisambtenaar is het enerzijds een kwestie van collegiaal
vertrouwen dat de contactambtenaar en de tolk hun
werk goed hebben gedaan. Anderzijds kan hij de
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan de
gezamenlijke arbeid van contactambtenaar en tolk
kritisch te waarderen op onvolkomenheden in de
communicatie tussen hen en de asielzoeker.
Daarnaast ontkomt hij er niet aan met een gezonde
dosis scepsis en kritiek de beweringen van de asielzoeker te wegen op hun waarheidsgehalte.
Cultuurkloof
De beoordeling van het asielverzoek begint met
zorgvuldige lezing van het verslag van gehoor en
bestudering van eventueel bijgevoegde, door de asielzoeker ter onderbouwing van zijn relaas overgelegde
documenten. Tegenwoordig volgen daarna doorgaans
de wijzigingen en aanvullingen van het verslag van
gehoor, die met behulp van rechtshulpverleners zijn
geformuleerd. Als beslisambtenaar ben je daarbij
aanvankelijk geneigd deze schriftelijke stukken met
een nuchtere Hollandse blik te bekijken. Maar het
publieke en persoonlijke leven mag hier in Nederland
zijn geordende en logische verloop hebben, in andere
landen met andere culturen is dit vaak heel anders.
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Het anders waarderen van zaken als leven en dood,
goed en kwaad, vriend en vijand, vreugde en verdriet,
tijd en plaats, heeft regelmatig tot gevolg dat de uit de
mond van een asielzoeker opgetekende individuele
ervaringen het Nederlandse voorstellingsvermogen
bijna te boven gaan. Wat bij voorbeeld te denken van
het relaas van een Iraanse, monarchistisch gezinde
grootgrondbezitter, die op gedetailleerde wijze vertelt
over zijn gedwongen betrokkenheid bij een ingenieus
plan van de geheime dienst van Khomeini om met
behulp van een in Londen zetelende verzetsorganisatie het tegen Iran ingestelde wapenembargo te
omzeilen en de Israelische regering te compromitteren. Is zo iemand een grandioze fantast of kan hij
wel degelijk een vluchteling zijn? Een relaas wint
immers soms aan waarschijnlijkheid door zijn
ogenschijnlijke onwaarschijnlijkheid.
In zo'n geval is het zelfs mogelijk dat de asielzoeker
fantast en vluchteling tegelijk is, namelijk als je
aanneemt dat in het land van herkomst opgelopen
traumatische ervaringen iemands brein tot een onontwarbare knoop kunnen maken. Hier dient een
enorme kloof overbrugd te worden. Slechts op basis
van schriftelijk stukken moet de beslisambtenaar zich
primair proberen te verplaatsen in de gedachten en
belevingswereld van de asielzoeker. Idealiter vraagt
dit aspect van het beoordelingsproces dan ook vooral
kennis van de `cultuue van de betrokken asielzoeker.

Consisten tie en aannemelijkheid
Bij de beoordeling van de uit de mond van de asielzoeker opgetekende asielmotieven zijn consistentie en
aannemelijkheid van groot belang. Een goede
samenhang van de door de asielzoeker aangevoerde
ervaringen in het land van herkomst dient als eerste
ijkpunt om vast te stellen of de toelichting op het
asielverzoek geloof verdient of aannemelijk is. Hier
wreekt zich het verschil in `culturele' achtergrond
tussen de beslisambtenaar en de asielzoeker. Wat
door de asielzoeker wordt gezien als een consistente
en oprechte weergave van zijn ervaringen kan op de
beslisambtenaar een inconsistente en onoprechte
indruk maken.
Factoren als traumatische ervaringen in het land
van herkomst, fysieke gesteldheid, een falend
geheugen, een verschil in tijdsbesef, een verschil in
het definieren van gebeurtenissen, activiteiten,
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plaatsen en mensen en allerlei andere verschillen in
`culturele' achtergrond, maken de beoordeling van de
asielaanvraag tot een hachelijk proces. Een pasklare
oplossing voor dit knelpunt in de beoordeling is er
niet, behalve dan de constatering dat het voor een
beslisambtenaar van groot belang is aspecten van het
relaas die ogenschijnlijk niet consistent zijn in deze
context te relativeren.
Bij de beoordeling van de goede samenhang van
het asielrelaas wordt doorgaans een onderscheid
gemaakt tussen aspecten die voor de aannemelijkheid
van de gegronde vrees voor vervolging van wezenlijk
belang zijn en aspecten die daarbij van ondergeschikt
belang zijn. Zo spreekt voor zichzelf dat beweerde
politieke of religieuze activiteiten en ondergane
detenties zeer relevant zijn. Het reisverhaal, dat wil
zeggen hoe de asielzoeker na vertrek uit zijn land
naar Nederland heeft weten te komen, is daarentegen
meestal van ondergeschikt belang.
Overigens is er geen doorsneemaatstaf te geven
welke aspecten wezenlijk zijn en welke ondergeschikt.
Zo zal de onderwijsgeschiedenis van een Ghanese
asielzoeker voor de beoordeling van het vluchtelingschap nauwelijks relevant zijn. De omstandigheid dat
een Iraanse asielzoeker om ideologische redenen van
de universiteit is verwijderd zal daarentegen wel iets
zeggen over de vraag of hij om politieke redenen
vervolging heeft te duchten. De aanwezigheid van
consistentie met betrekking tot vooral de relevante
aspecten van het asielrelaas is bepalend voor de
eerste indruk van de geloofwaardigheid en aannemelijkheid daarvan. Een optelsom van minder relevante
inconsistenties zal echter nimmer de doorslag mogen
geven.

Behoefie aan gedetailleerde informatie
Met de vaststelling dat een asielrelaas, althans op
hoofdpunten, op zichzelf consistent is ben je er nog
niet. Van een asielzoeker wordt namelijk verwacht dat
hij op plausibele wijze weet te vertellen over
(dreigende) schendingen van zijn fundamentele
mensenrechten, in het bijzonder om zijn vrees voor
vervolging aannemelijk te maken. Het individuele
relaas, hoe consistent ook, moet geobjectiveerd
kunnen worden in termen van beschikbare informatie
over de algemene en mensenrechtensituatie in het
land van herkomst; het moet consistent zijn met de
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feiten die bekend zijn over de situatie in het land van
herkomst.
Dit betekent in concreto dat aan de hand van de
beschikbare landeninformatie wordt getracht een min
of meer objectieve bevestiging te krijgen van hetgeen
de asielzoeker als motieven naar voren heeft gebracht.
Als deze bij voorbeeld beweert activiteiten te hebben
ontplooid voor een bepaalde, verboden politieke
groepering, dan is het van belang vast te stellen of
deze bestaat en, zo ja, wat die groepering doet en
welke positie haar leden of sympathisanten in het
land van herkomst innemen.
Het referentiekader voor de beweringen van de
asielzoeker wordt gevormd door openbare algemene
informatie, zoals kranten- en tijdschriftartikelen, en
algemene informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (de zogenaamde ambtsberichten) en
van (inter)gouvernementele en non-gouvernementele
organisaties. Het probleem met deze verscheidenheid
aan algemene informatie is dat daaruit zo moeilijk
ondubbelzinnige conclusies in de individuele zaak
zijn te trekken. De behoefte aan gedetailleerde informatie is groot, maar kan doorgaans moeizaam en
soms zelfs in het geheel niet bevredigd worden.
Hierbij dient te worden bedacht dat landen waar
fundamentele mensenrechten ernstig worden
geschonden, en dus vervolging van individuen en
groepen kan plaatsvinden, meestal moeilijk toegankelijk zijn waar het gaat om het verkrijgen van details
over schendingen van mensenrechten. Als voorbeeld
kan een land als de Volksrepubliek China dienen.
Het land is groot, uitgestrekt en voor onderzoekers
van mensenrechtenschendingen weinig toegankelijk.
Het ligt dan ook voor de hand dat het relaas van een
asielzoeker uit een verre uithoek van China, uit het
oogpunt van waarheidsvinding, tal van vragen
oproept die moeilijk beantwoord kunnen worden.
Uit het gebrek aan mogelijkheden een asielrelaas
op details te controleren met behulp van beschikbare
landeninformatie valt wellicht mede te verklaren
waarom van een asielzoeker in beginsel wordt
gevergd zich zoveel mogelijk details te herinneren van
de ervaringen die hem dwongen zijn land te verlaten.
De veronderstelling hierbij is dat de waarheid of
onwaarheid van het relaas aan het licht kan komen
door de mate van kennis van details. Voor een
buitenstaander mag dit overdreven lijken, maar een
feit is dat een dergelijke benadering uiteindelijk de
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enige kan blijken te zijn op basis waarvan een aannemelijkheidstoets kan plaatsvinden.
Als iemand aanvoert door de autoriteiten van zijn
land gezocht te worden, omdat hij heeft deelgenomen
aan een verboden demonstratie, dan zal die enkele
mededeling niet een ieder aanstonds kunnen
overtuigen, zeker niet als nergens in de beschikbare
landeninformatie een aanwijzing is te vinden dat de
demonstratie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In
zo'n geval zal een uitvoeriger verklaring over het
waar, wanneer, hoe en waarom van het deelnemen
aan die demonstratie beter in staat stellen een oordeel
te vormen over de aannemelijkheid ervan. Vertoont
het relaas van de asielzoeker in dit opzicht een
duidelijke leemte dan zal dit een argument opleveren
geen geloof te hechten aan dit element.
De behoefte aan gedetailleerde antwoorden kan
verder gefflustreerd worden door te wijzen op de
moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het
vaststellen van de nationaliteit van een asielzoeker.
Ervaring leert dat sommige asielzoekers anticiperen
op het door Nederland gevoerde beleid. Zij kunnen
dit bij voorbeeld doen door een nationaliteit te
pretenderen die zij niet hebben. Zo zien sommige
asielzoekers er geen been in zich voor te doen als
Palestijn uit Libanon, zwarte Zuid-Afrikaan of
Liberiaan in de hoop en verwachting betere
aanspraken op verblijf in Nederland af te dwingen.
Als in dit soort gevallen identiteitspapieren blijken te
zijn verdonkeremaand om uitzetting te voorkomen,
rest vaak niet anders dan gedetailleerde antwoorden
te verlangen op ogenschijnlijk triviale vragen over bij
voorbeeld de nationale vlag, topografie, muntstelsel
of politiek bestel van het land van beweerde nationaliteit.
Maar zelfs als die antwoorden niet goed blijken te
zijn, strekt dat niet zonder meer tot bewijs dat de
asielzoeker niet de nationaliteit heeft die hij beweert
te hebben. Ook de negatieve aanwijzingen die
vertolking in de beweerde landstaal oplevert kunnen
dat niet. Slechts ondubbelzinnig bewijs dat de asielzoeker een andere nationaliteit heeft, biedt in zo'n
geval soelaas. Dit laatste blijkt in de praktijk veelal
onmogelijk, zodat het bij voorbeeld kan voorkomen
dat in een asielprocedure de vraag onbeantwoord
blijft of een asielzoeker die beweert een uit Libanon
afkomstige Palestijn te zijn, in werkelijkheid de
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Noordafrikaanse Arabier is die ernstig in hem wordt
vermoed.

Feiten- en documentenonderzoek
Soms kan de dringende behoefte aan gedetailleerde,
op het geval van de asielzoeker toegesneden informatie bevredigd worden met behulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in mindere mate het
Bureau van de Hoge Commissaris der Verenigde
Naties voor vluchtelingen of Amnesty International.
Zijn er door de asielzoeker feiten of omstandigheden
naar voren gebracht die in het licht van de
beschikbare landeninformatie niet zonder meer
plausibel worden geacht, dan kan, voor zover dat
nodig is om tot een verantwoord eindoordeel over het
asielrelaas te komen, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gevraagd onderzoek in het land
van herkomst te verrichten. Met behulp van de informatiebronnen waarover dit ministerie in het land van
herkomst beschikt, wordt dan geprobeerd bevestiging
of ontkenning te krijgen van niet op voorhand
plausibel geachte onderdelen van het asielrelaas.
De resultaten van zo'n onderzoek worden
vervolgens verpakt in zogenaamde individuele ambtsberichten. Helaas kan het ministerie van Buitenlandse
Zaken in deze ambtsberichten niet altijd een sluitend
antwoord geven op gestelde vragen. Het ministerie
vertrouwt immers alleen onderzoeksresultaten aan de
openbaarheid toe indien het zich honderd procent
zeker acht van de betrouwbaarheid van die informatie. Blijkt het, zelfs na in het land van herkomst
verricht onderzoek, niet mogelijk een gebeurtenis of
het bestaan van iets - bij voorbeeld een politieke
groepering - bevestigd te krijgen, dan kan daaruit
niet zonder voorbehoud worden geconcludeerd dat
het asielrelaas niet klopt. Voor die slotsom zullen
meer aanwijzingen voorhanden moeten zijn dan dat
relevante onderdelen van het relaas niet juist
(kunnen) zijn.
Naast feitenonderzoek verricht Buitenlandse Zaken
op verzoek ook onderzoek naar de authenticiteit van
documenten die door de asielzoeker zijn overgelegd.
Vrijwel altijd gaat het dan om documenten die als
bewijs moeten dienen dat de asielzoeker in zijn land
van herkomst voor vervolging heeft te vrezen, bij
voorbeeld een dagvaarding of arrestatiebevel. Hierbij
kan het voorkomen dat het voorstellingsvermogen
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van een beslisambtenaar zwaar op de proef wordt
gesteld, vooral in die gevallen waarin hij wordt
geconfronteerd met documenten van politie- of
justitie-autoriteiten die op het eerste (en zelfs tweede)
gezicht zo'n flodderige en slordige indruk maken dat
hij zich nauwelijks kan voorstellen dat ze echt zijn.
Desalniettemin zal zo'n stuk tot bewijs kunnen
dienen van de gegrondheid van de geuite vrees voor
vervolging. Dit betekent in de praktijk dat, ook indien
er anderszins goede gronden zijn geen geloof te
hechten aan het asielrelaas, het zorgvuldigheidsbeginsel onder omstandigheden zal gebieden nader
onderzoek uit te voeren naar het meest onwaarschijnlijke stuk papier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal in zo'n geval uitkomst moeten
bieden. Vaak lukt dat, maar soms ook niet, omdat het
niet in alle gevallen kan beschikken over de juiste niet met de autoriteiten gelieerde - informatiebronnen.
Slaagt het ministerie er niet in zinnige mededelingen te doen over de authenticiteit van zo'n stuk,
dan ontstaat voor de beslisambtenaar het dilemma of
daaraan doorslaggevende betekenis moet worden
toegekend, ondanks de vaststelling dat het relaas
overigens op relevante punten de noodzakelijke
consistentie mist. Andersom kan ook: hoe moet het
oordeel luiden over de asielmotieven van een asielzoeker wiens relaas op zichzelf consistent is maar die
een of meer documenten heeft overgelegd die Buitenlandse Zaken na in het land van herkomst verricht
onderzoek niet authentiek heeft bevonden? Is de
asielzoeker daardoor een fraudeur geworden die zijn
asielverzoek geheel heeft gecorrumpeerd? Of verdient
hij het gewoon op de merites van zijn individuele
verhaal beoordeeld te worden?
Er moet immers vanuit worden gegaan dat asielzoekers, in hun wanhoop over de kans als vluchteling
te worden toegelaten, soms hun toevlucht nemen tot
een documentenvervalser die zich voor zijn diensten
vorstelijk laat betalen. Een pasklaar antwoord op
deze vragen is er uiteraard niet. De beslisambtenaar
rest in de regel niet anders dan op basis van alle
bijzondere kenmerken van het geval zijn hoofd te
breken over het antwoord op de vraag of aan de
betrokken asielzoeker zonder meer het voordeel van
de twijfel toekomt.
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Scepsis en achterdocht
Door herhaaldelijk kennis te nemen van de
verslagen van gehoor van asielzoekers uit hetzelfde
land van herkomst vallen altijd bepaalde patronen
op. Zo kan in de verslagen van gehoor grote
gelijkenis worden geconstateerd in aard en ernst van
de verschillende vormen van willekeur en discriminatie waaraan asielzoekers zeggen blootgesteld te zijn
geweest. Ook kan het voorkomen dat op een bepaald
moment in de verslagen steeds weer opvalt dat de
asielzoeker beweert betrokken te zijn geweest bij een
couppoging in zijn land, dat hij beweert - op
ogenschijnlijk wonderbaarlijke wijze - te zijn
ontsnapt uit gevangenschap, of dat hij zich, door
omkoping van de betrokken functionarissen, bij
uitreis aan controle en aanhouding heeft kunnen
onttrekken.
lets wat bij voorbeeld na lezing van talloze asielverhalen blijft intrigeren is hoe het gros van de asielzoekers steeds weer in staat lijkt relatief grote tot zeer
grote bedragen te betalen voor de reis naar
Nederland en de daarvoor benodigde reisdocumenten. Weinig niet-ingewijden zullen zich realiseren
dat zich uit die duizenden asielverhalen het beeld
opdringt van een in mensensmokkel gespecialiseerde,
economische bedrijvigheid met wereldwijde vertakkingen, die er slechts op is gericht financieel gewin te
halen uit de nood van mensen die, om wat voor
begrijpelijke reden dan ook, hun toevlucht zoeken in
rijke westerse democratieen.
Voor de beslisambtenaar rijst de vraag wat voor
betekenis aan dit soon patronen in asielverhalen
dient te worden toegekend. Vormen zij een bevestiging dat de beweerde ervaringen op waarheid
berusten, althans aannemelijk zijn? Of zijn zij juist
een indicatie voor mogelijke ongeloofwaardigheid
van het asielrelaas op dit onderdeel? Beeldend
gezegd, wat kan er nog waar zijn van de verklaring
van de twintigste asielzoeker die beweert tijdens een
bezoek aan het toilet, via het raampje te hebben
kunnen ontsnappen aan de permanente aandacht van
zijn bewakers? De zoveelste asielzoeker met een
relaas dat (op onderdelen) opvallende gelijkenis
vertoont met het relaas van zijn voorgangers loopt
dus enig risico scepsis en achterdocht te ontmoeten.
Misschien wel het moeilijkste aspect van het werk
van iedere beslisambtenaar is dan ook om niet in
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deze valkuil te trappen. Steeds zal hij er op bedacht
moeten zijn dat, ook al heeft hij naar zijn idee
hetzelfde verhaal vele malen eerder gelezen, daarin
toch alle aanleiding kan liggen om tot toelating als
vluchteling te besluiten. Of die aanleiding er is, zal
voornamelijk afhangen van de consistentie en aannemelijkheid van de overige aspecten van het vluchtrelaas. Zijn er overigens geen steekhoudende
argumenten de geloofwaardigheid van een en ander
te betwisten, dan zal een enkele verwijzing naar die
andere verhalen waarin een gelijkvormige - en
daardoor ogenschijnlijk onwaarschijnlijke ontsnapping uit gevangenschap, omkoping van veiligheidsfunctionarissen en paspoortambtenaren,
ontsnapping aan een politie-inval of arrestatie van
een contactpersoon uit de doeken is gedaan, geen
steun verlenen aan de conclusie dat het relaas niet op
waarheid kan berusten. Hoe sterk de vermoedens van
ongeloofwaardigheid ook zijn, de beslisambtenaar
verkeert niet in de positie die vermoedens de doorslag
te laten geven; slechts de feiten en het voordeel van
de twijfel mogen tellen. Niet te ontkennen valt dat
dat in bepaalde gevallen gevoelens van ongenoegen
bij de beslisambtenaar veroorzaakt. Het vermoeden
dat iemand ten onrechte wordt toegelaten als vluchteling, is echter verre te verkiezen boven het alternatief van terugzending van een vluchteling wiens
verzoek om toelating op basis van scepsis en achterdocht is afgewezen.
Aanvullingen en wijzigingen
Het is meer regel dan uitzondering dat een beslisambtenaar in latere stadia van de asielprocedure
wordt geconfronteerd met aanvullingen en
wijzigingen, ook op hoofdpunten, van het verslag van
gehoor. Ik laat buiten beschouwing of dit iets zegt
over de kwaliteit van dit verslag (en dus van de
contactambtenaar en tolk), de bijzondere achtergrond
van de asielzoeker of beide. Feit is dat in het
merendeel van de gevallen van een beslisambtenaar
wordt gevergd, aanvullingen en correcties die namens
de asielzoeker worden aangevoerd in de stadia na het
eerste gehoor, op hun juiste waarde te schatten.
Betreft het zaken van ondergeschikt belang of
aanvullingen en wijzigingen die ook zonder een
duidelijke, nadere uitleg van de asielzoeker gemakkelijk zijn te herleiden tot de specifieke omstandigHet asielrelaas
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heden waaronder het eerste gehoor heeft plaatsgevonden, dan hoeven deze normaal gesproken geen
enkel probleem op te leveren voor de waarheidsvinding en de beoordeling van het vluchtelingschap.
Een asielzoeker die tijdens het eerste gehoor rept over
een gevangenschap van een maand en dit later preciseert tot 35 dagen, maakt zich daardoor natuurlijk
nog niet ongeloofwaardig. Het komt echter regelmatig
voor dat die aanvullingen en wijzigingen zo ver gaan
dat de indruk wordt gewekt als zou het verslag van
gehoor nauwelijks van waarde kunnen zijn voor de
beoordeling van het vluchtelingschap van de asielzoeker.
In zo'n geval wordt niet alleen het collegiaal
vertrouwen in de contactambtenaar ernstig op de
proef gesteld, maar ook het vertrouwen dat het relaas
van de asielzoeker tijdens het eerste gehoor op
waarheid heeft berust. Zeker indien een beslisambtenaar vaker met een volkomen nieuwe wending in
een asielrelaas wordt geconfronteerd, is de natuurlijke
reactie om allereerst af te gaan op wat door de
contactambtenaar uit de mond van de asielzoeker is
opgetekend. Worden immers bij de aanvang van dit
gehoor niet het belang daarvan en het belang de
waarheid te vertellen duidelijk kenbaar gemaakt aan
de asielzoeker? En is bovendien het indienen van een
asielverzoek niet een duidelijk teken van in de Nederlandse autoriteiten gesteld vertrouwen?
Zoals hierboven al is aangegeven, hangt het van
diverse factoren af of het verslag van gehoor een
getrouwe weergave is van wat de asielzoeker naar
voren heeft willen brengen over zijn motieven. Maar
zelfs indien zo nauwkeurig mogelijk verslag is gedaan
van het gehoor, hoeft dit geen getrouwe afspiegeling
te zijn van de werkelijke motieven van een asielzoeker. Een vluchteling kan immers allerlei goede
redenen hebben niet direct het achterste van zijn tong
te laten zien tegenover de Nederlandse autoriteiten,
bij voorbeeld omdat het in het land van herkomst
ongewoon of zelfs buitengewoon gevaarlijk is de
waarheid, en dan ook nog tegenover een autoriteit, te
spreken. Er zijn ook asielzoekers die tijdens het eerste
gehoor te goeder trouw anticiperen op een vooronderstelde houding van de Nederlandse autoriteiten,
daarna merken dat hun aan de contactambtenaar
gedane relaas geen kans van slagen heeft en uiteindelijk met behulp van hun rechtshulpverleners met
het ware verhaal voor de draad komen. Daarbij valt
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bij voorbeeld te denken aan de Iraanse vluchteling
die op aandringen van zijn 'reisagene ('Nederland is
een monarchic en daar houdt men niet van linkse
fundamentalisten') aanvankelijk verklaart in Iran
vervolging te duchten te hebben vanwege pro-Sjah
activiteiten, maar in een later stadium uitvoerig
verklaart juist voor vervolging te vrezen vanwege zijn
activiteiten voor de Iraanse verzetsbeweging Mudjahtdin Khalq. Ten slotte is er de categoric asielzoekers
die bij de contactambtenaar een verhaal vertellen
waarmee zij menen kans op toelating tot Nederland
te hebben, dan een eerste afwijzende beslissing op
hun verzoek krijgen en in het vervolgstadium met
wezenlijke correcties en aanvullingen komen die hun
claim op vluchtelingschap moeten versterken.
Rekening houdend met deze mogelijkheden, is het
voor een beslisambtenaar erg moeilijk om zeer
wezenlijke correcties en aanvullingen van het verslag
van gehoor op hun juiste waarde te schatten. Het
meest rale uitgangspunt is om slechts waarde toe te
kennen aan zulke aanvullingen en wijzigingen indien
op plausibele wijze wordt uitgelegd waarom de
betrokken asielzoeker niet al tijdens het eerste gehoor
melding heeft kunnen of willen maken van de nieuw
aangevoerde feiten en omstandigheden. Wordt geen
of geen aannemelijke uitleg gegeven voor wezenlijke
verschillen tussen de aanvankelijke verklaring bij de
contactambtenaar en latere verklaringen, dan mag de
asielzoeker in beginsel worden gehouden aan zijn
aanvankelijke verklaring.
Hamvraag voor iedere beslisambtenaar is natuurlijk
in welke gevallen een uitleg voor essentiele
verschillen in verklaringen plausibel is en in welke
niet. Is die uitleg plausibel wanneer zonder verdere
toelichting wordt gesteld dat de asielzoeker voor het
eerste gehoor nauwelijks tijd had gehad op adem te
komen van de lange afmattende reis naar Nederland,
van de jetlag en de cultuurschok? Moet waarde
worden toegekend aan de niet nader toegelichte
stelling dat de contactambtenaar en de tolk in het
geheel niet werden vertrouwd vanwege traumatische
ervaringen in het land van herkomst?
Op het eerste gezicht en op zichzelf beschouwd zijn
de gegeven argumenten valide, maar hoe anders komt
het te liggen indien die argumenten zonder nadere
toelichting dermate vaak naar voren worden gebracht
dat ze een welhaast obligaat karakter krijgen? Hoe
het ook zij, voor het antwoord op de vraag of in dit
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soon gevallen het verslag van gehoor niet alleen
uitgangspunt, maar in feite ook eindpunt is van de
beoordeling, zal veel afhangen van het stadium
waarin latere verklaringen worden gedaan en de
uitvoerigheid waarmee het hoe en waarom wordt
toegelicht. Het bovengenoemde principe van het
voordeel van de twijfel zal hierbij steeds als leidraad
moeten worden gehanteerd. Zonodig kan de asielzoeker, indien zijn latere verklaringen niet op
voorhand onaannemelijk zijn, middels een nader
gehoor door een andere contactambtenaar of de
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken in de
gelegenheid worden gesteld zijn geloofwaardigheid te
laten toetsen.
Slot
Zie hier enkele voetangels, klemmen en valkuilen
die een beslisambtenaar tegenkomt op zijn weg naar
een eindoordeel over de merites van een asielverzoek.
Asielverzoeken beoordelen vereist onder andere
juridische kennis, kennis van de scultutif van de
asielzoeker, kennis van de algemene en de mensenrechtensituatie in het land van herkomst, verbeeldingskracht en onbevangenheid. Het is geen wetmatig
proces waarin de variabelen slechts behoeven te
worden ingevuld om tot een zuivere oplossing te
komen. Het is en blijft mensenwerk met doorgaans
weinig vaste grond onder de voeten. Als enige
zekerheid telt dat een verkeerde beslissing verstrekkende gevolgen kan hebben voor het lot van een
medemens.

54

Justitkile Verkenningen, jrg. 18, nr. 9, 1992

Van vluchteling tot ontheemd
Tien jaar asielprocedure

dr. M.M.J. Aalberts en drs. L. Doornhein*

Migratie beweegt zich van onveilige en arme
gebieden naar stabiele en welvarende, in onze tijd van
oost naar west en van zuid naar noord. De mensen
die in deze stromen meekomen, hebben verschillende
redenen om uit hun land van herkomst te vertrekken.
Globaal kunnen drie typen migranten worden onderscheiden: politieke, economische en sociale. Tot het
eerste type behoren vluchtelingen en migranten die
als gevolg van de dekolonisatieprocessen naar het
`moederland' reizen, zoals ten onzent Indische Nederlanders, Molukkers en Surinamers. Tot het tweede
type behoren de arbeidsmigranten, de zogenaamde
gastarbeiders die vooral afkomstig zijn uit het gebied
rond de Middellandse Zee. Tot het laatste type
behoren de migranten die zich hier, in het kader van
gezinshereniging, voegen bij hun partner of ouder
(Entzinger, 1975).
Aparte vermelding verdienen de asielzoekers. Van
oudsher worden zij gezien als politieke migranten.
Met de toename van het aantal asielzoekers dat zich
jaarlijks meldt met een verzoek om erkenning als
vluchteling, groeit echter het idee dat het steeds vaker
gaat om economische migranten die menen hier in
Europa een beter toekomstperspectief te hebben.
De toelating van de drie typen migranten geschiedt,
globaal gesproken, via twee wegen: die van het
vreemdelingenbeleid en die van het vluchtelingen- en
asielbeleid. Het eerste is restrictief van aard.
Restrictief betekent hier dat de immigratie wordt
beperkt door toepassing van toelatingscriteria. In het
kort komen die erop neer dat vreemdelingen slechts
worden toegelaten indien internationale verplichtingen dat noodzakelijk maken, omdat met de
* De auteurs zijn verbonden aan het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van
Justitie.
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toelating een wezenlijk Nederlands belang wordt
gediend of om dwingende redenen van humanitaire
aard. ,
Het laatste, het vluchtelingen- en asielbeleid, is
weliswaar onderdeel van het vreemdelingenbeleid,
doch verschilt hiervan op een aantal wezenlijke
punten. Zo is het vluchtelingen en asielbeleid
gebaseerd op humanitaire criteria. Het biedt
bescherming tegen inbreuken op elementaire mensenrechten en de persoonlijke vrijheid. Daarnaast is het
niet afhankelijk gesteld van de opvangcapaciteit van
vreemdelingen in Nederland. Bovendien gaat het bij
de beoordeling van asielverzoeken vooral om omstandigheden buiten Nederland, terwijI verzoeken van
`gewone' vreemdelingen om toelating tot Nederland
vooral in het licht van binnenlandse omstandigheden
worden bezien. Kortom, het asielbeleid is niet
restrictief.
leder jaar neemt Nederland een quotum van
maximaal vijfhonderd vluchtelingen op, de
zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen. Zij worden
uiteraard onmiddellijk als vluchteling toegelaten.
Asielzoekers - vreemdelingen die op eigen initiatief
naar Nederland komen en bier een beroep op asiel
doen - worden individueel beoordeeld. Hun aantal is
de afgelopen jaren stormachtig toegenomen. Deze
ontwikkeling heeft op haar beurt de asielprocedure
niet onberoerd gelaten. Zo is de `oude' regeling,
voorziend in een `gewone' bijstandsuitkering voor
asielzoekers, vervangen door de Regeling Opvang
Asielzoekers (ROA-regeling, zie hieronder).
Daarnaast is er inmiddels centrale opvang geregeld
voor kansloze asielzoekers. Het meest in het oog
springende voorbeeld daarvan is het Grenshospitium.
Voorts is er een gedoogdenregeling gekomen voor
asielzoekers uit landen waarheen de Nederlandse
overheid niet uitzet na afwijzing van het asielverzoek.
Bovendien is er een nieuwe status, die van
ontheemde, gecreeerd voor de opvang van Joegoslaven die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten.
En ten slotte valt meer in het algemeen op te merken
dat steeds minder asielverzoeken worden ingewilligd.
Ter vergelijking: in 1980 werd 60 procent van de
verzoeken gehonoreerd. Hiervan werd een deel
erkend als vluchteling, terwij1 een ander, overigens
groter deel een verblijfsvergunning kreeg. Thans
wordt zo'n 20 procent van de verzoeken gehonoreerd.
Hiervan krijgt om en nabij de 5 procent de A-status
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van erkend vluchteling. De andere 15 procent krijgt
een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. In
1980 lag het aantal asielverzoeken rond de 1200,
thans rond de 20.000.
Het lijkt er dus op dat een toename van het aantal
verzoeken vooral leidt tot een toename van het aantal
weigeringen deze verzoeken in te willigen. Hieraan
kunnen twee factoren ten grondslag liggen: de beoordeling in asielzaken wordt aangepast aan het aantal
asielverzoeken of deze verzoeken blij ken steeds vaker
ongegrond te zijn. Wellicht is dit laatste dan weer het
gevolg van het restrictieve vreemdelingenbeleid: als je
niet rechtstreeks tot Nederland wordt toegelaten voor
het verrichten van arbeid in loondienst dan probeer je
het via de omweg van de asielprocedure.
Omdat door de groeiende stroom asielzoekers de
`echte' vluchtelingen in de verdrukking zouden
geraken, beraadt de overheid zich al geruime tijd over
mogelijkheden de stroom ten minste te beheersen, zo
niet te beperken. Daarbij speelt overigens ook een rol
dat procedures zich jaren voortslepen met alle
gevolgen vandien voor de collectieve voorzieningen
enerzijds en de rechtspositie van steeds meer asielzoekers anderzijds. Bovendien blijken steeds meer
asielzoekers, die noch erkenning als vluchteling noch
een verblijfsvergunning op humanitaire gronden
krijgen, niet uitgezet te kunnen worden naar het land
van herkomst.
In het onderstaande willen wij in beeld brengen
wat er in de afgelopen jaren zoal gebeurd is op het
terrein van de asielprocedure en wat de betekenis is
van die ontwikkelingen voor zowel de asielzoekers als
de samenleving.
De stroom in beeld
Zoals gezegd, is het aantal asielzoekers in
Nederland de afgelopen tien jaar fors gegroeid.
Daarnaast komen asielzoekers van steeds verder weg.
Dit verschijnsel doet zich overigens niet alleen voor
in Nederland, maar ook in verschillende andere
Europese landen. In tabel 1 wordt een overzicht
gegeven van de aantallen asielzoekers in enkele
landen tussen 1982 en 1991.
Uit deze tabel blijkt allereerst dat over het geheel
genomen de toename groot is. Het oorspronkelijke
aantal is in tien jaar tijd meer dan verzevenvoudigd.
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Take! 1: Ingediende asielverzoeken naar jaar en land van indiening

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Nederland

Duitsland

Belgie

Frankrijk

Italie

1.214
2.015
2.603
5.644
5.865
13.460
7.486
13.898
21.208
21.615

37.200
19.700
35.300
73.850
99.650
57.400
103.100
121.300
193.050
256.112

2.900
2.900
3.650
5.300
7.650
6.000
5.100
8.100
12.950
15.220

12.600
14.900
15.900
25.800
23.400
14.800
31.600
58.750
56.000
44.829

3.150
3.050
4.550
5.400
6.500
11.050
1.300
2.250
4.700
26.472

Verenigd
Koninkrijk

Done'
marken

Zweden

Noorwegen

Totaal

4.200
4.300
3.850
5.450
4.800
5.150
5.100
10.000
30.000
57.700

100
800
4.300
8.700
9.300
2.750
4.650
4.600
5.300
4.583

3.000
12.000
14.500
14.600
18.100
19.600
32.000
29.350
26.495

100
150
300
850
2.700
8.600
6.600
4.450
3.950
2.976

61.464
50.815
82.453
145.494
174.465
147.310
184.536
255.348
356.508
456.002

Een dergelijke groei geldt overigens niet voor alle
afzonderlijke landen. Zo zien we dat het aantal in
Nederland verzeventienvoudigd is, terwijl in
Frankrijk in dezelfde periode slechts' sprake is van
een verviervoudiging.
De toename van het aantal asielzoekers is niet
alleen in Europa zichtbaar, maar ook in de Verenigde
Staten, Canada en de zogenaamde regiolanden. In
deze regiolanden (de buurlanden van een land
waaruit veel mensen vluchten, bij voorbeeld Thailand
voor Vietnam en Birma, Kenia voor Somalie) worden
(zeer) veel asielzoekers opgevangen. Zo is bij
voorbeeld het aantal Vietnamese bootvluchtelingen in
Hong Kong, Indonesie, Japan, Thailand en de
Filipijnen gestegen van 45.160 in 1981 naar 110.866 in
1991. Bij de asielzoekers uit Cambodja, Laos en de
over land gevluchte Vietnamezen die in Thailand in
een kamp van de United Nations High Commissioner
for Refugees (UN HCR) zijn opgenomen is echter een
daling te zien van 188.007 in 1981 naar 74.600 in
1991.
Het is bij al deze cijfers overigens goed te
bedenken, dat er naar schatting zo'n 18 miljoen
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Tabel 2: Aantal asielzoekers per hoofd van de bevolking in 1990

Nederland
Duitsland
Belgie
Frankrijk
Italie
Verenigd Koninkrijk
Denemarken

Totale bevolking

Verhouding

14.800.000
78.500.000
9.900.000
56.100.000
57.500.000
57.200.000
5.100.000

1 : 544
1 : 520
1 : 388
1 : 289
1 : 3.973
1 : 572
1 : 154

vluchtelingen zijn, waarvan het merendeel zich
bevindt in een regioland. Deze schatting aanhoudende, kan berekend worden dat van alle vluchtelingen zo'n drie procent asiel heeft gezocht in een van
de bovengenoemde Europese landen. Dit cijfer laat
goed zien dat het overgrote deel van de vluchtelingen
dicht bij huis een veilig heenkomen zoekt.
We kunnen ook nog op een andere manier naar de
cijfers kijken en wel naar de verhouding tussen het
aantal asielzoekers en het bevolkingsaantal. We geven
deze hierboven weer, zij het dat voor Zweden en
Noorwegen geen berekening kon worden gemaakt
(tabel 2).
Bovenstaande tabellen laten zien dat de groei van
het aantal asielzoekers in Nederland weliswaar sterk
is, en veel sterker dan in bij voorbeeld Frankrijk,
maar dat Nederland desondanks relatief weinig asielzoekers binnen zijn grenzen heeft, terwijl Frankrijk er
relatief veel heeft. Zelfs in vergelij king met landen als
Belgie en Denemarken lijkt Nederland weinig asielzoekers te tellen.
Zoals gezegd, komen asielzoekers niet alleen uit
heel verschillende landen, zij komen ook steeds vaker
van steeds verder weg. Hierbij moet wel worden
vastgesteld dat er verschillen tussen de jaren kunnen
optreden. Per jaar verschilt namelijk het relatieve
aandeel van asielzoekers met een bepaalde nationaliteit. Problematische politieke en/of economische
omstandigheden in bepaalde regio's, waardoor
voedseltekorten of andere levensbedreigende situaties
zijn ontstaan, geven direct verschuivingen te zien op
de lijst van herkomstlanden van asielzoekers. De
zogenaamde top tien van nationaliteiten laat zien
welke in 1990 en 1991 in Nederland het meest
voorkwamen (zie tabel 3).
Bij deze tabel valt nog op te merken dat sommige
landen al heel lang een positie bij de bovenste tien
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label 3: Aantal asielzoekers naar nationaliteit in 1990 en 1991

Top 10 1990
Nationaliteit
Sri Lanka
Roemenie
Iran
Somalie
Libanon
Polen
Ethiopie
Nigeria
Turkije
Ghana

Top 10 1991
Aantal

Nationaliteit

Aantal

3.010
2.202
1.724
1.690
1.196
1.185
1.017
901
797
715

Joegoslavie
Sri Lanka
Iran
Somalie
Roemenie
China
Soviet Unie
Turkije
Ethiopia
Nigeria

2.733
1.821
1.726
1.710
1.662
1.311
1.013
914
816
740

hebben. We noemen hier Turkije, Sri Lanka, Iran,
Polen en Ethiopie (Aalberts, 1987).
Ter vergelijking willen we de stroom asielzoekers
naar Nederland vergelijken met die naar Belgie en
Denemarken (van andere landen zijn geen gegevens
voorhanden). Asielzoekers in Seigle zijn voornamelijk
aflcomstig uit Roemenie, Turkije, Ghana, Polen,
India, Zaire en Pakistan. Asielzoekers in Denemarken
zijn staatloze Palestijnen, Iraniers, Somaliars,
Roemenen, Irakezen, Libanezen, Sri Lankezen,
Bulgaren, Polen, bewoners van de voormalige USSR
en Chinezen (Dedecker, 1992).
De meeste asielzoekers verkrijgen niet de A-status
van erkend vluchteling. Die status wordt slechts
verleend aan ongeveer vijf procent van de asielzoekers. Bij de beantwoording van de vraag hoe dat
in andere landen is, gaan we uit van de cijfers van
1990 om zo een zuivere vergelijking mogelijk te
maken. Aangezien we geen gegevens hebben van
Noorwegen en Zweden, blijven zij hier buiten
beschouwing. Het percentage asielzoekers dat de
A-status kreeg was in 1990 in Nederland 7, in
Duitsland 5, in Belgie 17, in Frankrijk 15, in Italie 59,
in het Verenigd Koninkrijk 89 en in Denemarken 50.
Deze cijfers laten in de eerste plaats zien dat er
grote verschillen tussen de landen bestaan in de mate
van erkenning. In de tweede plaats laten zij zien dat
er geen rechtlijnig verband bestaat tussen het aantal
verzoeken en de mate van erkenning. Zo is in
Nederland het aantal verzoeken veel sterker gestegen
dan in Duitsland, terwijI in beide landen in ongeveer
gelijke mate wordt erkend. Anderzijds zijn er in
Denemarken veel meer asielzoekers per hoofd van de
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bevolking dan in Nederland, terwijl het erkenningspercentage in Denemarken aanzienlijk hoger ligt.
Terzijde zij ten slotte opgemerkt dat de erkenningspercentages in Italie en het Verenigd Koninkrijk
wellicht vertekend zijn. Zo neemt bij voorbeeld Italie
slechts een gering en geselecteerd aantal verzoeken in
behandeling.
Van erkend vluchteling tot kansloze
Zo'n tien jaar geleden werd ongeveer zestig procent
van de asielverzoeken gehonoreerd. Asielzoekers
verkregen ofwel de A-status, ofwel een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Van dit type
verblijfsvergunning werden twee vormen onderscheiden: de B-status en de C-status. De B-status
werd verleend aan asielzoekers van wie, gelet op de
politieke situatie in het land van herkomst, niet in
redelijkheid kon worden verlangd dat zij naar dat
land terugkeerden. Tegenwoordig bestaat deze status
niet meer. De C-status werd verleend aan asielzoekers
die om klemmende reden van humanitaire aard, op
grond van de algemene leefsituatie in hun land van
herkomst, niet terug konden (De Boer, 1987;
Holterman, 1992). Van C-status wordt momenteel niet
meer gesproken. Wel worden Cr nog verblijfsvergunningen op humanitaire gronden gegeven. De C-status
is volgens sommige deskundigen afgegleden naar de
gedoogdenstatus, ook wet G-status genoemd. Op deze
status wordt hieronder ingegaan.
In de afgelopen tien jaar is het aantal asielzoekers
gestegen en het aantal erkenningen als vluchteling
drastisch gedaald en bleek ook het middel van de Ben C- status onvoldoende om de stroom te beheersen
dan wet te beperken. Dus werden in deze periode
andere pogingen ondernomen om dit te bewerkstelligen. Zo leidde de explosieve toename van het aantal
asielzoekers in 1987 tot enkele wijzigingen van procedurele en organisatorische aard. Daamaast werd
verwijdering uit Nederland mogelijk indien aan
specifieke voorwaarden wordt voldaan door een
hiertoe strekkende aanwijzing van de minister van
Justitie aan het hoofd van plaatselijke politie of de
grensbewakingsautoriteit. Een ander voorbeeld is de
verkorting van de termijn om een kort geding aan te
spannen. Deze maatregelen leken aanvankelijk te
leiden tot een daling van het aantal asielzoekers,
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maar deze was slechts van korte duur (De Boer,
1987).
De meest bekende procedurewijziging uit 1987 zal
echter de inwerkingtreding van de Regeling Opvang
Asielzoekers (ROA) zijn. Deze regeling voorziet in
huisvesting en financiale bijdragen aan asielzoekers
en huisvestende gemeenten. In het kader van deze
regeling krijgt een asielzoeker een bijdrage voor
voeding, kleding en zakgeld. De gemeente krijgt dan
een bijdrage voor huisvesting en bijkomende kosten
(De Boer, 1987). Deze regeling heette al gauw de
'bed, bad en broodregeling'.
Al deze wijzigingen hadden vooral tot doel de
behandelcapaciteit op te voeren, de termijnen niet
verder te laten oplopen en aanzuigende werking te
voorkomen. In 1987 schreef het toenmalige hoofd van
de Afdeling Asielzaken van het ministerie van Justitie
dat de consequenties vooralsnog niet konden warden
overzien (De Boer, 1987). Thans weten we echter dat
het aantal verzoeken boven het niveau van 1987 ligt,
dat het aantal kart gedingen sinds 1987 fors is
gestegen, dat het aantal niet-verwijderbare asielzoekers is verdrievoudigd en dat het aandeel van de
asielzoekers uit landen waarheen niet wordt uitgezet
bijna vijftig procent is van alle asielzoekers. 2
Nu is gebleken dat de procedurele en organisatorische wijzigingen in 1987 niet tot het gewenste
resultaat hebben geleid, wordt thans wederom
gezocht naar mogelijkheden de stroom te beheersen.
In Recht in beweging , het beleidsplan voor Justitie in
de komende jaren, warden enkele nieuwe organisatorische en procedurele wijzigingen aangekondigd. Zo
warden toelatingsprocedures zo ingericht dat
ongegronde verzoeken met spoed warden
afgehandeld. In eerste opzet was het de bedoeling dat
asielzoekers in enkele onderzoekscentra zouden
warden ondergebracht. Binnen de periode van een
maand zou dan besloten moeten warden of het
verzoek redelijke kans van slagen heeft. Zo niet, dan
wordt de asielzoeker uit Nederland verwijderd. In
afwachting van deze verwijdering zouden deze
kansloze asielzoekers warden ondergebracht in aparte
asielcentra. Hierbij zij overigens aangetekend dat het
aanvankelijke plan am alle kennelijk kansloze asielzoekers onder te brengen in enkele grate centra op
zodanig verzet in de Tweede Kamer stuitte dat de
minister van WVC gedwongen was de plannen bij te
stellen.
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Het Grenshospitium
Er komt dus vooralsnog geen centrale opvang van
kansloze asielzoekers. Wel is er inmiddels een Grenshospitium gekomen. Het bestaan hiervan berust op de
artikelen 7a en 18a Vreemdelingenwet. Deze bieden
de mogelijkheid asielzoekers, wier verzoek om asiel in
Nederland als kennelijk ongegrond wordt aangemerkt, te verwijzen naar een tegen ongeoorloofd
vertrek beveiligde ruimte. 3 Het doel van deze vorm
van `vrijheidsbenemende bejegening' is te voorkomen
dat asielzoekers, zonder toelating te hebben
verkregen, zich verdere toegang tot Nederland
verschaffen. In de terminologie van artikel 5 van het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
(EVRM): `... to prevent his effecting an unauthorised
entry into the country'. In het verleden was het
slechts mogelijk vreemdelingen die per vliegtuig zijn
binnengekomen naar een dergelijke ruimte te
verwijzen. Inmiddels is deze beperkingsnorm verlaten
en kan ook een vreemdeling die via de buitengrenzen
per schip binnenkomt naar het Grenshospitium
worden verwezen. Bijkomend voordeel van deze
`vrijheidsbenemende bejegening' is dat de asielzoeker
beschikbaar is voor uitzetting.
Het Grenshospitium bestaat sinds 7 april jl. en
vervangt de detentieruimte die onder de naam
Schiphol-Oost bekend stond en sinds 1986 gesloten
opvang bood. Het biedt 120 plaatsen. Het regime is
opener dan in een gevangenis. Dit laat overigens
onverlet dat de asielzoeker die in het Grenshospitium
vertoeft dit grenslogies slechts mag verlaten om naar
het land van herkomst terug te reizen. De asielzoekers
die in het Grenshospitium worden opgevangen, zijn
uitdrukkelijk niet toegelaten tot Nederland. Zij
moeten in de gesloten opvang de uitkomst van hun
asielprocedure afwachten. Een dergelijke opvang valt
ten deel aan asielzoekers wier asielverhaal volgens
het ministerie van Justitie ongeloofwaardig klinkt.
Een bijkomende voorwaarde is dat de asielzoeker op
korte termijn verwijderd moet kunnen worden.
Gedoogd en ontheemd
Sinds 1987 hebben verschillende nieuwe opvangmogelijkheden, regelingen en procedures het licht
gezien. Deze pogingen hebben er echter vooralsnog
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niet toe geleid dat het aantal asielzoekers duurzaam is
verminderd. Het gevolg daarvan is dat nog steeds
gezocht wordt naar een manier om de stroom asielzoekers te beheersen. De laatste pogingen hiertoe
hebben niet zozeer betrekking op de procedure zelf.
Thans wordt de oplossing vooral gezocht in het
buiten de procedure houden van (potentiele) asielzoekers. Hiertoe zijn twee nieuwe statussen in het
leven geroepen: die van gedoogde en die van
ontheemde. Voor de juridische beschrijving hiervan
zij verwezen naar het artikel van Bleeker, elders in dit
nummer.
De status van gedoogde is gecreeerd voor asielzoekers die niet in aanmerking komen voor toelating
als vluchteling, geen verblijfstitel op humanitaire
gronden kunnen krijgen, maar desondanks beleidsmatig niet verwijderd kunnen worden. Juist deze
categorie van asielzoekers is fors toegenomen. Steeds
vaker worden we in Nederland geconfronteerd met
asielzoekers van wie wij niet (kunnen) erkennen dat
zij gegronde vrees voor vervolging hebben, maar die
wij om klemmende redenen van humanitaire aard, op
grond van de algemene leefsituatie in hun land van
herkomst, niet kunnen terugzenden. Inmiddels nadert
hun aantal de helft van het aantal asielzoekers.
De gedoogdenregeling geldt sinds een jaar. De
asielzoekers die hiervoor in aanmerking komen
krijgen het recht om in drie jaar gefaseerd te
integreren. leder jaar krijgen zij meer rechten om
onderwijs te volgen en arbeid te verrichten. Uiteindelijk krijgt de gedoogde een volledige verblijfsvergunning. Wel behoudt de overheid het recht om,
indien de situatie in het land van herkomst binnen
drie jaar verbetert, de asielzoeker terug te sturen. Het
voordeel van deze constructie voor de overheid is
gelegen in de voorwaarde die aan deze tijdelijke
verblijfsvergunning wordt gesteld. Deze houdt in dat
de eventuele procedure die de asielzoeker tegen de
Nederlandse staat voert om zijn uitzetting te
voorkomen, wordt bevroren. Dit betekent dat alle
administratieve handelingen worden gestaakt en pas
weer worden voortgezet wanneer de asielzoeker
daarom vraagt vanwege een dreigende uitzetting.
Een heel recente status is die van `ontheemde'.
Deze is in het leven geroepen voor mensen uit het
voormalige Joegoslavie. Sinds 1 augustus geldt voor
hen de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden
(TROD). De status van ontheemde houdt in dat men
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tijdelijk wordt toegelaten tot Nederland. Eventuele
asielverzoeken worden door het ministerie van
Justitie vooralsnog niet in behandeling genomen.
Zodra de situatie in het voormalige Joegoslavie het
toelaat, worden zij geacht terug te keren naar hun
land.
De gedachte achter deze regeling is dat wanneer de
volledige asielprocedure in gang zou moeten worden
gezet het te lang zou duren voordat men verzekerd
zou zijn van een goede opvang. Daarnaast zou het
administratieve apparaat overbelast raken als het alle
asielzoekers die tegelijk aankomen in Nederland zou
moeten verwerken. Een bijkomend voordeel van deze
regeling is dat zij de Nederlandse staat minder geld
kost dan de asielprocedure. Sinds de invoering op
1 augustus zijn in de eerste vijf weken 1.852 (ex-)
Joegoslaven opgenomen. De ontheemden-regeling is
van zeer tijdelijke aard. Op enig moment kunnen de
ontheemden weer uit Nederland worden verwijderd.
Slotbeschouwing
De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd op het
terrein van het asielbeleid. Zo is het aantal asielzoekers fors gestegen en komen steeds meer asielzoekers van steeds verder weg. Bovendien is een
aanzienlijk aantal van hen afkomstig uit landen
waarheen niet wordt verwijderd. Deze ontwikkelingen
hebben alle hun invloed gehad op het asielbeleid. Zo
valt in het algemeen op te merken dat met de forse
groei van het aantal asielzoekers het erkenningspercentage even fors is gedaald. Hierbij valt - min of
meer terzijde - op te merken dat dit percentage, in
vergelij king met andere Europese landen, niet hoog te
noemen is.
Daarnaast is de asielprocedure zelf veranderd.
Vanaf het topjaar 1987 wordt getracht deze procedure
te bekorten en te stroomlijnen. Deze ontwikkelingen
op het gebied van de beheersing van de problematiek
zien we ook in de ons omringende landen. Zo blijkt
uit een overzicht van Dedecker (1992) dat de
Europese lidstaten bijna allemaal regelingen hebben
vastgesteld of voorbereid om de asielprocedure te
versnellen. Zes van de twaalf lidstaten gebruiken
hiervoor bepalingen en/of voorwaarden in de
nationale wetgeving waarbij `kennelijk ongegronde'
verzoeken op een dusdanige manier worden gehanTien jaar asielprocedure
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teerd dat zeer snel duidelijkheid wordt geschapen.
Deze staten zijn Belgie, Denemarken, Duitsland,
Nederland, Portugal en Spanje. De lennelijk
ongegronde' verzoeken blijken gemiddeld zo'n tien
tot vijftien procent van het totale aantal verzoeken
per land uit te maken.
Voorts is getracht de procedure minder `aantrekkelijk' te maken door over te stappen van de `gewone'
bijstandsregeling naar de minder voordelige
ROA-regeling. Bovendien is tegenwoordig ook sprake
van gesloten opvang van kennelijk kansloze asielzoekers in het Grenshospitium. lets vergelijkbaars zal
er in Belgie komen. Daar zal een centrum bij het
vliegveld Zaventem worden gebouwd waarin vooral
asielzoekers zullen worden gedetineerd die statistisch
gezien weinig kans maken op toelating. In Frankrijk
is een soortgelijke mogelijkheid geschapen. Sinds juli
1992 kunnen vreemdelingen die asiel aanvragen,
worden vastgehouden in een zone de transit. Dit kan
in principe voor een periode van 48 uur, maar deze
kan steeds weer warden verlengd door een steeds
hogere instantie.
Inmiddels is wel duidelijk dat het sleutelen aan de
procedure onvoldoende is en wordt getracht asielzoekers buiten de asielprocedure te houden door hen
de status van `gedoogde' of `ontheemdes te geven.
Hierin staat Nederland overigens niet alleen. Ook in
bij voorbeeld Duitsland kent men het verschijnsel
Geduldeten. Dit zijn asielzoekers die niet kunnen
worden uitgezet of die op humanitaire of persoonlijke
gronden mogen blijven. De uitreisplicht van een
Geduldete blijft echter bestaan. Verder bestaat er een
Abschiebestopp , een opschorting van uitzetting, voor
asielzoekers die afkomstig zijn uit bepaalde herkomstlanden of die behoren tot een bepaalde groep vreemdelingen ten aanzien van wie de uitzetting uit volkenrechtelijke, humanitaire of politieke overwegingen is
opgeschort. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat in
Duitsland maatregelen zullen worden getroffen die
een einde zullen maken aan het tot nu toe liberale en
ruimhartige beleid.
Het geheel overziend, lijkt het erop dat het asielbeleid steeds meer gaat lijken op het vreemdelingenbeleid. Het vertoont steeds meer restrictieve trekken
en wordt meer en meer beinvloed door de opvangcapaciteit in Nederland. Het is echter de vraag of een
restrictief asielbeleid in Nederland, of in andere
Europese landen van werkelijke invloed kan zijn op
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een zo grote stroom van vluchtelingen. Immers, het
restrictieve vreemdelingenbeleid heeft tot nu toe ook
nog niet geleid tot een wezenlijke beperking van de
immigratie. Zeker voor wat het asielbeleid betreft
moet daarbij bedacht worden dat het leven in het
rijke westen - hoe sober en onaangenaam de
procedure ook moge zijn - altijd nog beter is dan in
menig asielzoekerproducerend land dan ook.
Noten
' Notitie vreemdelingenbeleid.
Tweede Kamer, zitting 1978-1979,
15 649, pp. 6 e.v.
Niet gepubliceerd statistisch
overzicht van de Directie Vreemdelingenzaken, 1990.
3 Tweede Kamer, Kamerstukken I,
21 975, nr. 2b, pp. 6-8.
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Binnengelaten en
buitengesloten
Kenmerken en ervaringen van asielzoekers in
Nederland

drs. P.J. Krooneman"

Door de veranderende verhoudingen tussen Oost
en West, de eenwording van Europa, de
demografische druk in het Zuiden, de groeiende
economische kloof tussen Noord en Zuid en niet in
de laatste plaats de talloze burgeroorlogen en ecologische rampen in het Zuiden, is de toestroom van
asielzoekers naar EG-lidstaten in het afgelopen
decennium sterk gestegen. Hoewel het aantal asielzoekers in Nederland per hoofd van de bevolking en
per vierkante kilometer tot de laagste in Europa
behoon, is ook hier het aantal asielaanvragen de
laatste tien jaar sterk toegenomen. Vroegen in 1981
nog 752 mensen asiel aan, in 1991 waren dat er
21.615, een meer dan zeventienvoudige toename.
Vooral de laatste vijf jaar bestaat in de media veel
aandacht voor het asielvraagstuk. In het algemeen
beperkt die aandacht zich tot voorvallen met een
hoge en meestal weer snel wegebbende nieuwswaarde. Daartoe kunnen bij voorbeeld de uitzetting
van Russische joden, Tsjecho-Slowaakse en Vietnamezen worden gerekend. Daarnaast is er in de media
belangstelling voor de continue aanpassing van de
wetgeving, bedoeld om de toestroom van asielzoekers
te reguleren, c.q. te beperken. Onderzoek richt zich
veelal op economische, juridische en staatkundige
gevolgen van asielmigratie.
De aandacht voor het asielvraagstuk zowel in de
media als in beleidsstukken en wetenschappelijke
studies is daarmee een eenzijdige. Zelden wordt
gepoogd vast te stellen wat voor mensen asielzoekers
zijn. Statistisch zijn hun land van herkomst, hun
* De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden
aan het Centrum Migratie Onderzoek van de Vakgroep
sociale geogratie van de Universiteit van Amsterdam.
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geslacht en leeftijd bekend. Maar wat voor opleiding
of werkervaring hebben deze mensen? Zijn het stedelingen of inwoners van het platteland, alleenstaanden
of gehuwden? Wat voor beeld van Nederland hadden
zij bij aankomst? Vormen asielzoekers een moeilijk te
omschrijven groep of is het mogelijk een aantal typen
asielzoekers te onderscheiden?
Deze vragen worden in het eerste deel van dit
artikel beantwoord. In het tweede deel wordt
ingegaan op de vraag hoe asielzoekers het leven in
Nederland ervaren. Aan de orde komen de omstandigheden waaronder zij leven, hun gevoelens daaromtrent en hun wensen ten aanzien van tijdsbesteding.
Het artikel wordt afgesloten met enkele concluderende opmerkingen.
Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van een
grootschalig onderzoek onder volwassen asielzoekers
in Nederland dat tussen april 1991 en mei 1992 in
opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur door het Centrum Migratie
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is
uitgevoerd.' Tijdens dit onderzoek werden 677
volwassen (18 jaar en ouder) asielzoekers, afkomstig
uit Ghana, Ethiopie, Eritrea, Somalie, Iran en
Roemenie, ondervraagd. Geen van de respondenten
had op het moment van de ondervragingen zekerheid
over de afloop van de procedure.
Van alle asielzoekers die in december 1991 in
Nederland verbleven, was bijna de helft (46,4
procent) aflcomstig uit een van deze zes landen. De
steekproef is zodanig samengesteld dat zij qua
geslacht en leeftijd representatief is voor de totale
groep asielzoekers afkomstig uit de genoemde landen.
Of de steekproef ook representatief is voor de totale
populatie asielzoekers die in december 1991 in
Nederland verbleef, is niet bekend. Het onderzoek
betreft de achtergrondkenmerken van asielzoekers en
hun verwachtingen over en beeld van Nederland bij
aankomst.
Kenmerken van asielzoekers

Demografische kenmerken
Jets meer dan de helft van de asielzoekers in het
onderzoek bleek niet gehuwd. Opvallend is dat het
percentage ongehuwden bij mannen ruim twee maal
Kenmerken en ervaringen asielzoekers
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hoger is dan bij vrouwen (61 tegen 29 procent).
Ongehuwden blijken bijna allemaal alleen, dat wil
zeggen zonder andere gezins- of familieleden, naar
Nederland te komen. Gehuwden komen minder vaak
alleen. Twee derde van de gehuwde respondenten is
gelijktijdig met een of meerdere gezins- of de familieleden gekomen. Desalniettemin zijn veel van de
gehuwden (43 procent) door omstandigheden
gescheiden van hun partner en verblijven zonder deze
in Nederland.
De meeste getrouwde asielzoekers hebben kinderen
(72 procent), maar deze zijn niet altijd allemaal bij
hen. Van 41 procent van de getrouwde asielzoekers
met kinderen verblijven een of meerdere kinderen
niet in Nederland. Gesprekken over niet in
Nederland verblijvende gezins- of familieleden
maken vaak hevige emoties los. Sommigen hebben
kinderen, man of vrouw verloren en zijn het contact
met de andere gezinsleden kwijtgeraakt. Er zijn asielzoekers die gezinsleden hebben moeten achterlaten in
gebieden waar hevig wordt gevochten, anderen weten
niet waar hun kinderen of partners zijn, weer anderen
weten dat hun naasten elders in het buitenland zijn,
maar zijn niet in staat contact met hen te leggen. Het
hoeft geen betoog dat de onzekerheid over achtergebleven of zich elders bevindende gezins- en familieleden een grote psychische belasting vormt voor de
betreffende asielzoekers.
Stedelijke achtergrond

Vrijwilligster: 'En dit is nou een tv.' Asielzoeker:
'Doh , en hoe krijgen ze die kleine mensjes daar
dan in?' Later is hartelijk om deze conversatie
gelachen. De asielzoeker in kwestie bleek geboren en
getogen in een grote stad, afkomstig uit een rijk gezin,
universitair geschoold en een prima leraar wiskunde
voor de dochter van de vrijwilligster. Het achterliggende idee dat de meeste asielzoekers, in het
bijzonder degenen die afkomstig zijn uit Afrika of
Azie, met moderne apparaten onbekende bewoners
van het platteland zijn, leeft bij velen.
Ruim tachtig procent van de ondervraagde asielzoekers blijkt echter een stedelijke achtergrond te
hebben. Meer dan de helft is zelfs aflcomstig uit een
stad met een half miljoen of meer inwoners. Het
percentage stedelingen onder de respondenten is zeer
hoog vergeleken met de urbanisatiegraad in de
70

Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 9, 1992

Tabel 1: Het opleidingsniveau van asielzoekers (in procenten)
Klasse

Opleidingsniveau

1. Geen/basis
2.
mavo/lbo

Ten hoogste niveau basisonderwijs
Hoger dan basisonderwijs maar ten hoogste niveau
mavo of lager beroepsonderwijs
3.
havo/mbo Hoger dan mavo of lager beroepsonderwijs maar
ten hoogste niveau havo of middelbaar
beroepsonderwijs
4.
havo/mbo Hoger niveau dan havo of middelbaar
beroepsonderwijs
Totaal
(n)

17
46
18

19
100
(677)

diverse herkomstlanden (37 procent gemiddeld). 2 Ook
asielzoekers uit landen met een zeer lage urbanisatiegraad zijn voor de overgrote meerderheid afkomstig
uit steden.
Opleidingsniveau
Om jets te kunnen zeggen over het opleidingsniveau van in Nederland verblijvende asielzoekers is
gevraagd naar de hoogste in eigen land afgeronde
opleiding. Dit opleidingsniveau is vervolgens met
behulp van het Nuffic vertaald naar Nederlandse
maatstaven, waarna de respondenten zijn ingedeeld
in vier klassen (tabel 1).
Hoewel de meerderheid van de asielzoekers laag
opgeleid is met een opleiding van ten hoogste mavoof lbo-niveau, heeft meer dan een derde een opleiding
boven dat niveau afgerond. Bijna een op de vijf heeft
een opleiding op hbo/universitair niveau. Bij het
bepalen van het opleidingsniveau is geen rekening
gehouden met gevolgde, maar niet afgemaakte,
hogere opleidingen. Relatief weinig asielzoekers
hebben geen enkele opleiding afgerond en slechts 4
procent kan niet lezen en schrijven. In de herkomstlanden bedraagt het percentage analfabeten onder de
bevolking gemiddeld het tienvoudige.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de
richting van de hoogst voltooide opleiding. Respondenten met een opleiding op ten hoogste mavo/lbo
niveau hebben veelal algemeen voortgezet onderwijs
genoten of een opleiding in technische richting
gehad. Van de respondenten met een opleidingsniveau hoger dan mavo/lbo maar ten hoogste gelijk
aan havo/mbo heeft een groot deel een wiskundige
variant van het zogeheten 'higher secundary'
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label 2: Richting van de hoogst voltooide opleiding (in procenten)

Richting

Algemeen
Wis- en
natuurkunde
Technisch
Economisch/
administratief/
commercieel
Overige
Geen opleiding
Totaal
(n)

Geen/basis

S mavo/
lbo

S havo/
mbo

have/
mbo

Totaal

30
0

66
3

24
40

0
10

40
10

0
0

18
5

13
14

23
22

15
9

0
70
100
(114)

8
0
100
(313)

9
0
100
(125)

45
0
100
(125)

14
12
100
(677)

.

onderwijs doorlopen. Deze richting is vooral onder
asielzoekers afkomstig uit Iran populair. Zij die opleidingen hebben afgerond op een niveau dat hoger ligt
dan havo/mbo hebben in zeer uiteenlopende
richtingen gestudeerd. 3
Werkervaring
Drie kwart van de ondervraagde asielzoekers heeft
werkervaring. Opvallend is dat veel van die werkervaring is opgedaan in sectoren die in de landen van
herkomst aan relatief weinig mensen werk bieden.
Verhoudingsgewijs werkten asielzoekers ruim twee
maal vaker in de dienstensector dan gebruikelijk is in
de herkomstlanden. Slechts zeer weinig asielzoekers
zijn werkzaam geweest in de landbouw, terwijI in de
herkomstlanden gemiddeld de helft van de beroepsbevolking daarin werkzaam is (zie figuur I).
Verwachtingen ten aanzien van Nederland
Het is moeilijk met asielzoekers te spreken over de
verwachtingen en kennis die zij hadden van
Nederland. Bijna de helft van de onderzochte groep
zegt voor aankomst geen beeld te hebben gehad van
Nederland. De meerderheid (zestig procent) zegt bij
toeval in Nederland terecht te zijn gekomen, meestal
doordat het bestemmingsland werd bepaald door
degene die de reis regelde. Vaak ook wordt `gekozen'
voor Nederland omdat er geen alternatieven zijn of
doordat men op doorreis naar een ander land in
Nederland strandt. De kennis die men heeft van
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Figuur 1: Verdeling van de respondenten met werkervaring near economische sector, vergeleken met de gemiddelde verdeling van de
beroepsbevolking near sector in de herkomstlanden (in procenten)
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Bron: Centrum Migratie Onderzoek, UvA

Nederland is vaak beperkt in omvang en neemt toe
naarmate de opleiding hoger is.
Een indeling van asielzoekers
De groep asielzoekers in Nederland is zeer
heterogeen van samenstelling. Naast de verschillen in
nationaliteit, religie en cultuur zijn er verschillen in
opleiding, leeftijd en werkervaring. Dit maakt het
spreken over 'de' asielzoekers moeilijk, zo niet
onmogelijk. In het onderzoeksrapport Asielzoekers in
Nederland is daarom op basis van de kenmerken
leeftijd, opleiding en werkervaring een indeling van
asielzoekers in diverse typen ontwikkeld.
Wat betreft het kenmerk leeftijd is een onderscheid
gemaakt tussen asielzoekers van 18 tot 28 jaar en
ouder dan 28 jaar. Het opleidingsniveau is als hoog
of laag aangeduid. Het opleidingsniveau is laag
genoemd als het niveau van de hoogst afgeronde
opleiding ten hoogste gelijkstaat met het Nederlandse
mavo/lbo. Is een opleiding boven dit niveau voltooid
dan is de opleiding als hoog gekwalificeerd. Bij de
werkervaring is een onderscheid gemaakt tussen
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label 3: Indsling in typen van onderzochte asielzoekers (in procenten)
Typen
1. Laag opgeleid, geen
werkervaring, alle leeftijden
2. Laag opgeleid, werkervaring,
18 -S 28 jaar
3. Laag opgeleid, werkervaring,
> 28 jaar
4. Haag opgeleid, geen
werkervaring, alle leeftijden
5. Haag opgeleid, werkervaring,
18 'S 28 jaar
6- Haag opgeleid, werkervaring,
> 28 jaar
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

(n)

14

37

21

(141)

26

13

22

(152)

21

17

20

(133)

(4)

(7 )

(5) •

( 32 )

12

9

11

(75)

23

17

21

(142)

100

100

100

(675)

N.B. (n) = 675; twee respondenten zijn niet ingedeeld wegens ontbrekende
waarden. De percentages van type 4 staan tussen haakjes omdat de cellen
onvoldoende gevuld zijn am betrouwbare percentages te geven,

respondenten met en respondenten zonder werkervaring. Hiermee is de zeer heterogene groep asielzoekers opgesplitst in acht relatief homogene typen.
In een latere studie is deze indeling toegepast en lets
gewijzigd. In tabel 3 wordt deze gewijzigde indeling
gepresenteerd.°
In type 1 is de onderverdeling naar leeftijd niet
gemaakt omdat het aantal laag opgeleide respondenten zonder werkervaring en ouder dan 28 jaar erg
gering is. In type 4 is de onderverdeling naar leeftijd
niet gemaakt vanwege het geringe aantal respondenten van dit type. Ten opzichte van de mannen zijn
de vrouwen relatief oververtegenwoordigd in type I
en relatief ondervertegenwoordigd in type 6.
Nu een aantal kenmerken van asielzoekers is
besproken en binnen de zeer heterogene groep een
aantal typen is onderscheiden, is het zinvol te kijken
naar de omstandigheden waaronder asielzoekers in
Nederland leven. Aan welke beperkingen zijn zij
onderworpen en hoe ervaren zij dat? Zijn er wat dit
betreft grote verschillen tussen de diverse typen te
constateren en, zo ja, waarin zijn die dan gelegen?

Opvang in Nederland
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen,
worden sinds I november 1987 opgevangen conform
de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Op 2
augustus 1992 maakten 28.000 asielzoekers gebruik
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van de ROA. Sinds 1 januari 1992 worden nieuw
aankomende asielzoekers eerst opgevangen in een
onderzoek en opvangcentrum (OC). Hier vindt het
eerste gehoor plaats. Indien het asielverzoek niet in
eerste instantie ongegrond wordt verklaard, wordt
men doorgestuurd naar een asielzoekerscentrum
(AZC). Vandaar moet men uitgeplaatst worden naar
een woning ergens in Nederland.
De meerderheid van de asielzoekers (73 procent)
woonde begin augustus 1992 verspreid over het land
in deze zogenaamde decentrale opvang. Door de
grote vraag naar woningen, het te kleine bestand en
het gebrek aan doorstroming was de gemiddelde
verblijfsduur in een AZC eind 1991 opgelopen tot
bijna vijf maanden. Dit betekent niet dat asielzoekers
na gemiddeld vijf maanden naar een woning kunnen.
De gemiddelde verblijfsduur wordt gedrukt door het
grote aantal asielzoekers dat om andere redenen uit
AZC's vertrekts De gemiddelde verblijfsduur in een
of meerdere centra is om deze reden voor asielzoekers die de hele procedure doorlopen beduidend
hoger.
In de AZC's verblijven de asielzoekers met
•
meerdere personen op een kamer. Op vaste tijden kan
in een kantine worden gegeten en wekelijks ontvangt
een ieder twintig gulden zakgeld en een vaste
hoeveelheid waspoeder. Eens per drie maanden
wordt honderdvijftig gulden kleedgeld verstrekt. In
elk centrum is een tweedehands kledingwinkel en
kinderopvang. Meestal is er ook een kleine bibliotheek/leeszaal, een gebedsruimte en een aparte
vrouwenkamer. Er worden introductie-bijeenkomsten,
lessen Nederlands en diverse sportieve en
sociaal-culturele activiteiten georganiseerd.
Het aanbod is per locatie verschillend en afhankelijk van de aanwezige accommodatie en faciliteiten.
De organisatie van activiteiten is in handen van
betaalde krachten, maar de uitvoering ervan is sterk
afhankelijk van de beschikbaarheid en kundigheid
van vrijwilligers. In veel centra klagen de bewoners
over een gebrek aan zinvolle activiteiten. Daarbij
komt dat veel centra geIsoleerd liggen, en door de
geringe financiele armslag is het asielzoekers slechts
zeer beperkt mogelijk hun tijd elders dan in het
centrum door te brengen.
Asielzoekers die zelfstandig wonen, delen over het
algemeen een woning met twee of drie anderen. Zij
ontvangen, meestal via de Sociale Dienst, een
Kenmerken en ervaringen asielzoekers
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Tabel 4: Belangstelling voor het loran van de Naderlandse taal, het
volgen van ondervvijs/scholing en/of het verrichten van beteald work (in
procenten)
Belangstelling
Wel interesse
Geen interesse
Geen mening
Totes(
(n)

Nederlandse tool Onderwijs/scholing
92
6
2
100
(677)

86
10
4
100
(677)

Work
86
9
5
100
(677)

maandelijkse toelage van f 445,-.De begeleiding van
asielzoekers wordt soms door de gemeente zelf
georganiseerd, maar wordt meestal uitgevoerd door
vrijwilligers. De vrijwilligersgroepen zijn bijna altijd
aangesloten bij VluchtelingenWerk. Ook in de
gemeenten varieert het aanbod aan activiteiten sterk.
De asielprocedure kan in totaal jaren duren en in
die tijd heeft de asielzoeker de facto geen toegang tot
de arbeidsmarkt en het reguliere onderwijs. , De
geboden activiteiten in zowel de centra als de
gemeenten zijn voor de meeste asielzoekers niet
voldoende om de structurele beperkingen voor een
zinvolle tijdsbesteding teniet te doen. Zodoende
brengen de meeste asielzoekers in Nederland een
groot deel van hun hid in ledigheid door.
Wensen en ervaringen van asielzoekers
Als asielzoekers zelf vinden dat zij weinig mogelijkheden hebben hun tijd zinvol door te brengen, wat
zijn dan de activiteiten die zij het liefst zouden
ontplooien? Wij hebben gevraagd naar hun belangstelling voor een groot aantal activiteiten. Flet
merendeel van de respondenten bleek belangstelling
te hebben voor drie activiteiten: het leren van Nederlands, het volgen van onderwijs/scholing en het
verrichten van werk (zie label 4). Slechts een kleine
minderheid vindt sport, creatieve, politieke of andere
activiteiten even belangrijk of belangrijker dan
Nederlands, onderwijs en werk.
De meeste asielzoekers vinden het leren van Nederlands vanzelfsprekend en heel belangrijk. Zolang zij
de taal niet machtig zijn voelen zij zich een buitenstaander. Dit gevoel is nog sterker bij degenen die
ook geen Engels spreken. Niet alleen kunnen zij niet
met de Nederlanders communiceren, ook de media
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bieden hun weinig informatie. Voor het verkrijgen
daarvan is men altijd afhankelijk van een tolk.
Hierdoor voelt men zich machteloos, geisoleerd, sterk
afhankelijk en niet goed geInformeerd over de eigen
rechten en plichten en de Nederlandse samenleving.
Ter illustratie enige uitspraken van asielzoekers.
'Ik moet Nederlands leren spreken, gewoon omdat ik
hier woon. Mijn dochter heeft twee weken in het
ziekenhuis gelegen. Ik heb toen eenmaal de artsen
kunnen spreken, met behulp van een tolk. Verder heb ik
al die tijd met niemand in het ziekenhuis kunnen
praten. Je moet toch weten wat er gebeurt, je wensen
duidelijk kunnen maken.'
'Om me te kunnen redden in deze maatschappij, is het
noodzakelijk dat ik de taal spreek. Als we naar de kerk
gaan worden we wel eens uitgenodigd door Nederlanders, maar niet iedereen spreekt Engels of Frans.
Bovendien is het handig als je gaat winkelen en noodzakelijk voor de contacten met officiele instanties. Zonder
taal ben je gehandicapt.'
Het beheersen van het Nederlands wordt ook
gezien als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan
opleidingen en voor het vinden van werk. Het blijkt
voor velen echter verre van eenvoudig om Nederlands te leren. Vooral zij die voor het leren van
Nederlands afhankelijk zijn van vrijwilligers - en de
meeste asielzoekers zijn dat - klagen over de kwaliteit
van de lessen, de inhoud van de cursus en het
beperkte aantal lesuren per week. In de AZC's wordt
in het algemeen een korte basiscursus Nederlands
aangeboden. Hiervoor zijn soms wachttijden en er
zijn meestal geen vervolgcursussen. Degenen die
maanden in een centrum verblijven en de basiscursus
hebben gevolgd, rest niets anders dan dezelfde cursus
nogmaals te doorlopen. Een ander probleem dat bij
het leren van Nederlands speelt, is dat het niveau van
de cursussen niet aansluit bij de individuele
behoeften van cursisten. In begincursussen zitten
analfabeten en academisch gevormden soms in
eenzelfde groep, hetgeen voor beiden de nodige
frustraties geeft.
'Ik ben gestopt met lessen Nederlands. Het heeft geen
zin om samen met analfabeten in een klas te zitten, dan
ligt het niveau veel te laag. Ik studeer nu zelf Nederlands maar het liefst zou ik een intensieve cursus volgen
met deelnemers die hetzelfde niveau hebben als ik.'
Kenmerken en ervaringen asielzoekers
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'Het liefst zou ik de taal heel langzaam leren. Meer
lessen per week, maar per les niet zoveet Zelf lets bestuderen ligt mij niet zo.'
Zij die aan een reguliere onderwijsinstelling Nederlands volgen, zijn over het algemeen meer tevreden.
Naast het betere onderwijs vindt men ook het contact
met de Nederlanders van grote waarde. Andere
factoren die het leren van Nederlands bemoeilijken
zijn de onzekerheid of men in Nederland mag blijven,
de afwezigheid van kinderopvang, een gebrek aan
rust en concentratie door de recente ervaringen en
huidige leefomstandigheden.
Veel asielzoekers zouden graag een of andere vorm
van onderwijs/scholing krijgen. Zij vinden het echter
moeilijk aan te geven in welke richting zij die het
liefst zouden volgen. Het is niet verwonderlijk dat de
meesten weinig zicht hebben op de mogelijkheden
van het complexe Nederlandse onderwijssysteem en
de relatie daarvan met de zo mogelijk nog ingewikkelder arbeidsmarkt. Wel zien zij in dat zij, om toe te
kunnen treden tot de arbeidsmarkt, een opleiding of
cursus zullen moeten volgen. Bij de meesten is het
besef aanwezig dat de voorwaarde daar weer voor
een goede beheersing van het Nederlands is.
Hoewel de aangegeven belangstelling voor werk in
procenten uitgedrukt niet groter is dan voor scholing
of het leren van Nederlands, maakt dit onderwerp
veel heftiger reacties los. Het verbod op werk wordt
door asielzoekers gezien als een van de meest frustrerende en onrechtvaardige beperkingen waaraan zij
onderworpen zijn. Bij velen leeft de wens zelf zorg te
dragen voor het eigen levensonderhoud. Men is niet
gewend afhankelijk te zijn en ervaart dit als vernederend. Een asielzoeker formuleerde zijn gevoelens
hierover als volgt.
'De uitkering moet afgesehaft worden. ledereen moet
in de waehtperiode werken: het loon gaat naar het
ministerie om te betalen voor kost en inwoning. Het
ajhankelijk zijn van een uitkering is onwaardig. Het
handje ophouden past niet bij de rneeste van deze
mensen.'
Een ander wees erop dat men door te werken niet
alleen meer zelfrespect krijgt, maar ook meer respect
van anderen, met name de Nederlanders.
'Als gevolg van het opvangsysteem van de regering
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heb ik al twee keer met discriminatie le maken gehad.
Ik verwijt het de mensen niet die het doen, het is
gewoon een gevolg van het systeem. Toen ik in een café
zat in de stad kreeg ik te horen: 'Wat doe je hier? Ga
toch werken, je zit hier van mijn geld!' Ze hebben gelijk,
ik zou zelf ook liever werken maar het mag niet. Nu heb
ik altijd het idee dat de mensen over my praten. lk zou
ook graag onbetaald willen werken, maar als ik een
betaalde baan zou hebben, zou ik meer respect krijgen.
Ik kan dan zeggen dat ik ook belasting betaal. Dan ben
ik net als andere mensen. Nu ben ik een onvolwaardig
mens.'
Door niet te werken ontstaat verveling en het
gevoel een deel van het leven te verspillen.
'Het is vreemd en wreed dat wij niet mogen werken.
Nu moeten we de tijd zien te doden. We wachten hier al
langer dan een jaar. Materieel is alles goed geregeld,
maar aan de menselijke behoefte wordt voorbijgegaan.
Wij, en vooral de vrouwen, hebben een periode vol
moeilijkheden achter de rug. Nu zijn we in Nederland
en wacht ons een veel te lange tijd van onzekerheden en
beperkingen. We zijn niet vrij om ons te ontwikkelen, te
ontplooien. Geef ons die kans. Het moet voor het ministerie van Justitie mogelijk zijn binnen korte tijd aan te
geven of de aanvraag kans maakt of niet. In mijn land
vreesde ik voor mijn leven, maar wat is mijn !even hier
nog waard? Als we na verloop van tijd dan mogen
blijven zijn we waardeloos geworden. Nutteloos voor
deze maatschappij, omdat we de werklust en het
arbeidsritme verloren hebben.'
Een minderheid (14 procent) van de ondervraagde
asielzoekers verricht onbetaalde werkzaamheden.
Veel meer respondenten (75 procent) geven te kennen
geInteresseerd te zijn in onbetaald werk. Vaak maakt
het hen niets uit waar de werkzaamheden uit zouden
bestaan, het belangrijkste is jets te doen te hebben. In
AZC's zijn er echter weinig mogelijkheden tot het
verrichten van vrijwilligerswerk. Decentraal gehuisveste asielzoekers hebben meer mogelijkheden, maar
hebben vaak last van de taalbarriere, het gevoel niet
gewenst te zijn en onbekendheid met de mogelijkheden.
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Tabel 5: Eerate of tweede voorkeur ten aanzien van tijdabasteding naar
type (in procenten)

Activiteit

Type
1

Type
2

Type
3

Type
4

Type
5

Naderlands
Scholing
Work
(n)

45
77
29
(141)

35
69
49
(142)

34
49
62
(133)

(50)
(66)
(13)
(32)

43
67
48
(75)

Type Totaal
6
37
46
58
(142)

39
61
47
(675)

N.B. (n) = 675; twee respondenten zijn niet in de tabel opgenomen wegens
ontbrekende waarden

Wensen en ervaringen per type

Bij de hierboven gepresenteerde wensen ten
aanzien van een zinvolle tijdsbesteding, is geen
onderscheid gemaakt naar de diverse typen asielzoekers. Het is echter voor de hand liggend aan te
nemen dat wensen hieromtrent samenhangen met
persoonsgebonden kenmerken als leeftijd, genoten
opleiding en werkervaring. Wij vroegen respondenten
naar hun eerste en tweede voorkeur van tijdsbesteding. In tabel 5 wordt hiervan per type een
overzicht gegeven.
Hoog opgeleiden (typen 4, 5 en 6) spreken vaker de
voorkeur uit voor het 1eren van Nederlands dan laag
opgeleiden. Duidelijk is dat, ongeacht het opleidingsniveau, de wens tot scholing afneemt naarmate men
ouder wordt, terwij1 gelijktijdig de voorkeur voor
werk sterker wordt. Laag opgeleiden spreken vaker de
voorkeur uit voor scholing dan hoog opgeleiden,
terwijl respondenten met werkervaring een grotere
voorkeur voor werk aan de dag leggen dan respondenten zonder werkervaring.
Dat respondenten een voorkeur uitspreken voor
scholing of werk is interessant, maar zegt niets over
de richting waarin of het niveau waarop men bezig
wil zijn op deze terreinen. De richtingen van gewenst
onderwijs/scholing of werk blijken sterk uiteen te
lopen. Bij de laag opgeleide mannelijke respondenten
is veel interesse voor praktische technische opleidingen en werk. Hoger opgeleiden zijn meer geinteresseerd in onderwijs in de talen en in onderwijs en
werk op middelbaar en hoger niveau in de technische
vakken. Relatief veel hoog opgeleiden hebben ook
een vrij specifieke scholingswens. Deze komt meestal
voort uit eerder opgedane werkervaring en/of
opleiding. Opvallend is dat een groot deel van de
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respondenten aangeeft totaal geen voorkeur te hebben
voor bepaalde werkzaamheden. Prioriteit wordt
gelegd bij het krijgen van werk, ongeacht de richting
waarin.
Conclusie
De in Nederland verblijvende asielzoekers wijken
op een aantal kenmerken af van de bevolking in de
herkomstlanden. Veel vaker dan in de herkomstlanden zijn zij aflcomstig uit een stedelijk milieu en
veel minder vaak zijn zij analfabeet. Meer dan in de
herkomstlanden hebben zij hun werkervaring
opgedaan in de dienstensector.
Als gevolg van de geldende regelingen zijn asielzoekers grotendeels uitgesloten van de Nederlandse
samenleving. Vooral degenen die lange tijd in
afgelegen centra of kleine gemeenten verblijven,
geven aan grote moeite te hebben met de geIsoleerde
positie waarin zij verkeren. Niet alleen zijn er in en
rond hun verblijfslocatie weinig mogelijkheden de tijd
zinvol door te brengen, ook ontbreekt het hen aan de
financiele middelen om de gdsoleerde positie waarin
zij verkeren te doorbreken. Zij die in grote(re)
gemeenten verblijven, hebben in het algemeen minder
moeite zinvolle bezigheden te vinden, hoewel ook
voor hen essentiele onderdelen van de samenleving werk en onderwijs - moeilijk of niet toegankelijk zijn.
Bijna alle asielzoekers waarmee is gesproken, geven
aan grote moeite te hebben met het feit dat zij zolang
in onzekerheid verkeren over de afloop van de asielprocedure. Naast het gegeven dat weinig zinvolle
activiteiten mogelijk zijn, speelt die onzekerheid een
prominente rol bij hun gevoel van onbehagen. Het is
voor velen moeilijk om gemotiveerd met bij voorbeeld
de Nederlandse taal bezig te zijn, zolang zij in
onzekerheid verkeren over de kans dat zij die taal in
de toekomst ook werkelijk kunnen gebruiken.
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Inleiding

Van de ruim achttien miljoen vluchtelingen in de
wereld is naar schatting de helft minderjarig. Een
toenemend aantal van hen vlucht uit het land van
herkomst en vraagt in een ander land asiel, terwift
hun ouders achterblijven in het land van herkomst,
elders verblijven of overleden zijn. Ook in Nederland
komen alleenstaande (onbegeleide) minderjarige
asielzoekers aan. In 1991 waren dat er ongeveer
vierhonderd, voornamelijk in de categorie twaalf- tot
en met zestienjarigen. De verwachting is dat dit
aantal in de nabije toekomst nog verder zal stijgen.
Omdat in het gezag meet worden voorzien, worden
de meesten van hen onder voogdij gesteld van De
Opbouw, een van de weinige landelijk werkende
voogdij-instellingen, die haar hoofdvestiging heeft in
Utrecht en gespecialiseerd is in alleenstaande minderjarige asielzoekers.' In deze bijdrage wordt de opvang
van deze jongeren beschreven in juridische en sociale
zin, met de nadruk op het laatste.

Asielprocedure

Het toelatings- en verwijderingsbeleid ten aanzien
van minderjarigen wijkt in beginsel niet af van dat
*De auteurs zijn respectievelijk projectcoordinator jeugdonderzoek bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie en universitair
docent bij de vakgroep orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden. Dit artikel is tot stand gekomen mede dankzij
de informatie van H. Zellenrath van de Directie Vreemdelingen Zaken en het speurwerk van A.A.M. Essers van het
WODC.
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ten aanzien van volwassenen. Het vluchtelingenverdrag van Geneve (1951) is ook van toepassing op
minderjarige alleenstaande asielzoekers. De asielzoekers van twaalf jaar en ouder moeten zelfstandig
een asielverzoek indienen 2 en dit - evenals volwassenen - aannemelijk maken. Dat wil zeggen dat zij
moeten aantonen dat zij `gegronde vrees hebben voor
vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit,
pblitieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde
groep'. Overigens dient volgens het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
(UNHCR), dat richtlijnen heeft opgesteld voor de
opvang van jeugdige vluchtelingen in het algemeen
en de alleenstaanden onder hen in het bijzonder, alle
actie ten behoeve van minderjarige vluchtelingen in
het belang van het kind te zijn (UNHCR, 1988).
Gedurende een `nader gehoor', een uitgebreid
interview met een contactambtenaar 3 van het ministerie van Justitie, wordt het vluchtrelaas vastgesteld.
Dit vormt de basis voor de uiteindelijke besluitvorming over het asielverzoek. Volgens, overigens
weer andere, richtlijnen van de UNHCR zou een
dergelijk gehoor moeten worden verricht door een
deskundige met voldoende kennis van de psychologische, emotionele en fysieke ontwikkeling en het
gedrag van kinderen (zie ook De Ruyter, 1992). Dit
zou bij voorkeur iemand moeten zijn die de taal van
de minderjarige spreekt en dezelfde culturele achtergrond heeft.
Nederland komt tot op zekere hoogte tegemoet aan
deze richtlijnen. Voor het nader gehoor van alleenstaande minderjarigen zijn twee contactambtenaren
beschikbaar. Hoewel zij niet een speciale, op minderjarigen gerichte opleiding hebben genoten, kan wel
gesproken worden van specialisatie. Zij houden zich
al enige tijd vrijwel uitsluitend bezig met minderjarigen en hebben daarmee inmiddels veel ervaring
opgedaan. Aanvankelijk was sprake van een contactambtenaar, een man, maar met het groeiende aantal
minderjarige asielzoekers ontstond de behoefte nog
een contactambtenaar speciaal voor deze groep aan te
stellen. In de veronderstelling dat het gehoor van
meisjes deels andere eisen kan stellen, is toen bewust
een keuze gemaakt voor het aanstellen van een
vrouw. Deze contactambtenaren spreken over het
algemeen niet de taal van de minderjarige en hebben
ook een andere culturele achtergrond. Gezien het
grote aantal verschillende nationaliteiten van deze
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groep asielzoekers, is dat echter niet goed te
voorkomen.
In geval van onzekerheid over de aannemelijkheid
van het vluchtverhaal en het daarop gebaseerde asielverzoek van minderjarigen, beveelt de UNHCR aan
hen het voordeel van de twijfel te geven (vergelijk
De Ruyter, 1992). Gezien het feit dat minderjarigen
slechts zelden worden uitgewezen, lijkt het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van alleenstaande
minderjarige vluchtelingen in overeenstemming te zijn
met deze richtlijn. Hooguit een procent van deze
asielzoekers wordt verwijderd; dat zijn niet meer dan
enkele gevallen per jaar (Van Beek, 1992). Verwijdering vindt alleen dan plaats, indien in het eigen
land opvang voor de minderjarige gegarandeerd is.
Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn, als het al
nagegaan en vastgesteld kan worden. Daar komt bij
dat de meeste alleenstaande minderjarige asielzoekers
uit landen komen, waarheen Nederland over het
algemeen niet uitplaatst.
Toch behoeft de opvatting dat het Nederlandse
beleid in overeenstemming is met eerder genoemde
richtlijn inzake het voordeel van de twijfel enige
nuancering. Het aantal daadwerkelijke verwijderingen
is weliswaar zeer klein, maar dit betekent niet dat alle
overige asielverzoeken worden gehonoreerd. Een,
vooralsnog onbekend, aantal asielverzoeken wordt
afgewezen, maar zonder dat daarop verwijdering
volgt. Het aantal afgewezen asielverzoeken is
derhalve groter dan het aantal verwijderingen. Voor
de betrokken jeugdigen betekent dit dat het gevoel
van onzekerheid en spanning, die de toch al lange
periode waarin het asielverzoek wordt behandeld
kenmerkt, ook na de afwijzing voortduurt, omdat
over eventuele verwijdering nog geen uitsluitsel
bestaat.
Onlangs is hierin verbetering gekomen. Tot voor
kort duurde de onzekerheid rond de asielprocedure
voor veel jongeren zeer lang. Pas na het afronden van
een negatief uitgevallen asielprocedure werd onderzocht of er in het land van herkomst opvang gegarandeerd was. Daardoor verkeerden zij geruime tijd soms enkele jaren - in onzekerheid over een
eventuele uitplaatsing. In september jongstleden heeft
de staatssecretaris van Justitie in een brief aan de
Tweede Kamer aangekondigd dat de asielprocedure
voor minderjarigen zodanig wordt aangepast, dat de
jongeren minder langdurig in onzekerheid hoeven te
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verkeren voor wat hun verblijfsvergunning betreft
(Tweede Kamer, 1992-1993). Bij asielverzoeken van
minderjarige jongeren wordt voortaan direct onderzocht of hereniging met de ouders of andere opvang
in het land van herkomst mogelijk is. Indien dit
onderzoek na een half jaar niets positiefs heeft
opgeleverd, krijgt de aanvrager een tijdelijke verblijfsvergunning. Na drie jaar wordt een verblijfsvergunning van onbepaalde duur verstrekt.
Het opsporen van en het leggen van contacten met
ouders is overigens niet alleen van belang in verband
met eventuele pogingen tot hereniging van ouders en
kind. Ook als hereniging niet tot de mogelijkheden
behoort, kunnen de nasporingen en het contact
inzicht geven in de omstandigheden ten tijde van de
separatie. Zowel voor de besluitvorming omtrent het
asielverzoek als voor de verdere opvang is dat van
belang. Daarnaast is het voortzetten van contacten
met het gezin van herkomst van belang voor de
gemoedsrust en het welzijn van het kind dat
langdurig of voorgoed in ons land blijft (Ressler,
Boothby e.a., 1988).
Samenstelling
Over de minderjarige alleenstaande asielzoekers in
ons land is betrekkelijk weinig bekend. We weten dat
de afgelopen drie jaar ongeveer 60.000 asielzoekers in
ons land zijn aangekomen en ook dat zich daaronder
naar schatting 12.000 minderjarigen bevonden. Maar
we weten niet hoeveel van deze minderjarigen alleenstaand zijn. Vooral waar het gaat om aantallen,
persoonlijke kenmerken als leeftijd en geslacht, land
van herkomst, vluchtmotieven en stand van zaken
met betrekking tot hun asielverzoek, ontbreekt het
aan betrouwbare en exacte gegevens. Slechts door
alle dossiers te lichten, zouden deze gegevens te
achterhalen zijn. Complicerende factor was dat tot
voor kort asielaanvragen, afhankelijk van de plaats
waar deze werden ingediend, door verschillende
Regio's van de Directie Vreemdelingen Zaken in
behandeling werden genomen. Pas onlangs is
besloten daar een Regio (Regio IV) mee te belasten.
Aanwijzingen voor de samenstelling van de groep
alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden
verkregen kunnen worden door te kijken naar het
pupillenbestand van De Opbouw en naar de bewoners
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van Valentijn, een internaat dat bestemd is voor de
opvang van jeugdige asielzoekers. Een volledig beeld
zal dat evenwel niet geven. Jeugdigen die ouder zijn
dan 161/2 jaar worden niet in Valentijn maar in een
regulier opvangcentrum opgenomen. Bovendien
worden niet alle minderjarigen onder voogdij van De
Opbouw geplaatst. Enkelen komen terecht bij een
andere voogdij-instelling en zij die binnen niet al te
lange tijd 18 jaar worden, worden niet onder voogdij
geplaatst. Inmiddels is in september 1992 een begin
gemaakt met het centraal vastleggen van enkele
gegevens, zodat in de toekomst op betrekkelijk
eenvoudige wijze overzichten kunnen worden
verkregen.
In maart 1992 had De Opbouw in totaal 735 minderjarige alleenstaande asielzoekers met 42 verschillende
nationaliteiten onder haar hoede. Het merendeel van
hen is afkomstig uit Somalia (258), Ethiopia (162),
Iran (67) en Nigeria (31). Afgaande op gegevens over
voogdijpupillen uit de pupillenregistratie van de
Directie Jeugdbescherming en Reclassering van het
ministerie van Justitie kan gesteld worden dat het
vooral om jongens gaat en dat zij bovendien wat
ouder zijn (verhoudingsgewijs veel van twaalf jaar en
ouder). Uitzonderlijk is dat niet. Ressler e.a. (1988)
constateren dat jonge alleenstaande vluchtelingen, die
opvang zoeken buiten hun land, over het algemeen
mannelijke adolescenten zijn. 4
Analyse van de gegevens over voogdijpupillen leert
overigens dat minderjarige asielzoekers ervoor verantwoordelijk zijn, dat voor het eerst sinds vele jaren
zowel het absolute als het relatieve (dat wil zeggen
gerelateerd aan de omvang van de jeugdbevolking)
aantal kinderen en jeugdigen dat onder voogdij van
een instelling is geplaatst, is gestegen. Hierbij moet
worden aangetekend dat de groep asielzoekers zich
onderscheidt van de andere voogdijpupillen, omdat
het bij hen primair om een voorziening in het gezag
gaat en niet zozeer om de ingrijpende maatregel van
kinderbescherming waarbij de ouders uit de
ouderlijke macht worden ontzet of ontheven
(vergelijk Junger-Tas, Kruissink e.a., 1992).
Enigszins vergelijkbare gegevens als bij De Opbouw
treffen we aan bij Valentijn. Vanaf augustus 1990 tot
januari 1992 werden 248 alleenstaande minderjarige
asielzoekers in Valentijn opgenomen. Ruim de helft
was afkomstig uit Ethiopia (68), Somalia (66) en
Nigeria (19). Ook hier betreft het vooral jongens
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(84%). Vijftien- en zestienjarigen vormen met elk 34%
de grootste groepen, gevolgd door de veertienjarigen
met 14%.
De persoonlijke geschiedenissen van de minderjarige vluchtelingen zijn veelal zeer bewogen. Velen
van hen hebben familieleden verloren en/of geleden
onder oorlogshandelingen, materiele deprivatie,
vormen van intimidatie en marteling. Uit stressonderzoek is bekend dat mensen verschillend reageren
op stressvolle situaties, afhankelijk van de manier
waarop zij de desbetreffende situaties waarderen
(Lazarus en Folkman, 1984). Gezien de ervaringen
van de vluchtelingen, in combinatie met de scheiding
van ouders en andere familieleden, de overgang naar
een andere culturele situatie en de onzekerheden met
betrekking tot de toekomst, is het echter niet verbazingwekkend dat velen van hen met psychosociale
problemen kampen.
Deze problemen uiten zich bij voorbeeld in slaapstoornissen, concentratieproblemen en fysieke
problemen (Van der Veer, 1988). Ressler e.a. (1988)
noemen als mogelijke gevolgen van separaties van
adolescenten van hun gezin: depressie, stemmingswisselingen, teruggetrokken gedrag, agressief gedrag en
psychosomatische problemen. Zij zijn overigens wet
van mening dat eerdere gezinservaringen een significante rol spelen in de manier waarop de jongeren
omgaan met de uit de separatie en uit de andere
meegemaakte gebeurtenissen resulterende stress.
Jongeren met positievere gezinservaringen in het
verleden lijken daar beter tegen bestand.
Eerste opvang
In het recente verleden werden alleenstaande,
minderjarige asielzoekers, te zamen met volwassen
asielzoekers, opgevangen in algemene opvangcentra
voor asielzoekers. In verband met de specifieke
behoeften van minderjarigen, worden zij, mits zij niet
ouder zijn dan 161/2 jaar, sinds augustus 1990 apart
opgevangen. Dit gebeurt in Valentijn, een voormalig
kindertehuis in Nunspeet. 5
Valentijn biedt plaats aan ongeveer tachtig
jeugdigen. Zij leven in groepen van twintig, die
gemengd zijn qua sekse, nationaliteit en godsdienstige
achtergrond. Wet wordt geprobeerd op de twee- a
driepersoonskamers landgenoten bij elkaar onder te
Jonge alleenstaande asielzoekers

89

brengen. De groepsgrootte wordt overigens als een
probleem ervaren. Door het grote aantal jongeren
komt de groepsleiding niet toe aan meer dan alleen
opvang. Het bieden van bescherming is moeilijk. De
grote verscheidenheid aan culturele en etnische
achtergronden, als ook de soms zo verschillende
`vlucht-achtergronden' maken hulpverlening vaak
noodzakelijk, maar die kan nauwelijks worden
geboden (Kroon, 1992).
De jongeren zijn verplicht om naar school te gaan.
Het onderwijs binnen de school van Valentijn is
gericht op het aanleren van de Nederlandse taal. Dit
gebeurt op zo'n manier dat tegelnkertijd informatie
wordt overgedragen over de Nederlandse cultuur en
de Nederlandse samenleving. Dit betekent dat de
minderjarigen, in tegenstelling tot de volwassen asielzoekers, onmiddellijk - en ruimschoots voordat de
uitkomst van de asielprocedure bekend is - worden
gestimuleerd tot integratie in de Nederlandse samenleving.
Het is de bedoeling dat de jongeren hooguit zeven
maanden in Valentijn blijven, maar omdat het
moeilijk is om geschikte vervolgverblijfplaatsen te
vinden, blijven de jongeren vaak langer.
Bij de opvang van deze groep minderjarige asielzoekers is, ondanks de psychosociale problemen
waarmee zij kampen, in principe gekozen voor
opvang buiten het kader van de jeugdhulpverlening.
In eerste instantie wordt voorzien in de eerste levensbehoeften en wordt enige begeleiding geboden, maar
geen psychosociale hulp of hulp bij traumaverwerking. Deze keuze is gemaakt vanuit de overweging
dat de jongeren weliswaar veel hebben meegemaakt,
maar dat zij niet de zo stereotype kinderbeschermingsgeschiedenis hebben. Hierin wijken zij duidelijk
af van andere voogdijpupillen. Zo is er over het
algemeen geen sprake van afwijzing of verwaarlozing
door de ouders, of van delinquentie van de jongeren.
Daar komt bij dat indertijd gebleken is dat feitelijk en
materieel gerichte hulp bij de opvang van de (oudere)
minderjarige Vietnamese bootvluchtelingen beter
aansloeg dan de in de westerse maatschappij
gangbaarder relationele hulp (Van der Hoeven, 1982).
Volgens directeur Zweers van Valentijn voldoet de
`bedbad-brood-voorziening' echter niet voor alle
jongeren: er zijn er die meer deskundige hulp nodig
hebben (Van Beek, 1992).
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Vervolgopvang
Uit gegevens van Valentijn blijkt dat veel jongeren
na korte tijd op eigen initiatief en zonder bemiddeling van De Opbouw Valentijn verlaten. Tussen
augustus 1990 en januari 1992 ging het om 98
jongeren. Sommigen zijn naar familie elders in
Nederland gegaan. Andere vertrokken naar een Asiel
Zoekers Centrum, omdat ze te oud waren (geworden)
voor Valentijn , dan wel omdat daar vrienden van hen
verbleven. Sommigen werden wegens wangedrag in
Valentijn in een Asiel Zoekers Centrum geplaatst. Een
aantal jorigeren is weggelopen, bij voorbeeld omdat
negatief was beschikt over hun asielaanvraag.
Door De Opbouw werden zeventig jongeren uitgeplaatst. Een aantal van hen werd in een pleeggezin
geplaatst, enkelen in een kamertrainingscentrum van
Bijzonder Jeugdwerk (BJ) en enkelen in een
BJ-internaat. De overigen gingen naar een ROA
(Regeling Opvang Asielzoekers)-woning, of, verreweg
het grootste aantal, naar een begeleid woonproject.
Uitgangspunt is dat vluchtelingen van veertien jaar
en jonger, die niet bij familieleden of bij een bevriend
gezin in Nederland kunnen worden ondergebracht, in
pleeggezinnen worden geplaatst. Het is overigens niet
gemakkelijk geschikte pleeggezinnen te vinden.
Bovendien mislukken relatief veel plaatsingen.
Degenen van zeventien jaar en ouder worden, evenals
de volwassen vluchtelingen, in ROA-woningen ondergebracht. Zij worden geacht daar zelfstandig te leven.
Jongeren tussen de veertien en zeventien jaar die
niet bij familieleden of bij een bevriend gezin in
Nederland kunnen worden ondergebracht, worden
geplaatst in begeleide woonprojecten (ook we!
Opbouwhuizen genoemd). Met een dergelijke begeleidingsvorm werden in het verleden al grotendeels
positieve ervaringen opgedaan met de minderjarige
alleenstaande Vietnamezen in Nederland (vergelijk
Dam en Verboon, 1984; Van der Hoeven en De Kort,
1984). Een voordeel van dit soort opvang is dat er
- wanneer er wordt geplaatst in, op het punt van
nationaliteit, homogene groepen en/of in gemeenten
waar meerdere landgenoten verblijven - kan worden
gewerkt aan integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen etnische identiteit.
Over deze begeleide woonprojecten is wat meer
informatie beschikbaar. Eerder dit jaar werd een
procesevaluatie verricht onder de elf woonvoorzieJonge alleenstaande asielzoekers
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ningen die in het begin van 1992 in gebruik waren
(Goldschmeding, Schipper e.a., 1992) 6 . Op dit
moment bedraagt het aantal operationele woonvoorzieningen 23 en het is de bedoeling dat er in de nabije
toekomst in totaal 150 minderjarige alleenstaande
vluchtelingen tussen veertien en zeventien jaar
onderdak vinden in circa 35 woningen.
De elf in het onderzoek betrokken woningen liggen,
verspreid over het land, buiten de vier irote steden.
De huizen zijn gelokaliseerd in niet-problematische
(dat wil zeggen: niet bovenmatig criminele of verpauperde) buurten in kleinere steden waar een afdeling
Vluchtelingenwerk Nederland en onderwijsmogelijkheden (bij voorbeeld een Internationale schakelklas)
voorhanden zijn.
Voorts liggen ze in de nabijheid van een instelling
voor residentiele jeugdhulpverlening. Dergelijke
instellingen zijn door De Opbouw gecontracteerd voor
de dagelijkse begeleiding van de jongeren.
Medewerkers van het tehuis (dus niet van De
Opbouw) zoeken een geschikte locatie, knappen deze
zonodig op, richten de woning in en verzorgen de
begeleiding van drie of vier door De Opbouw geselecteerde bewoners. De organisatie van het project is
van gedecentraliseerde aard: de tehuizen bepalen
- binnen bepaalde grenzen - zelf de aanpak van de
begeleiding en er is dan ook nogal wat variatie, bij
voorbeeld in het aantal uren aanwezigheid van
begeleiders.
Begeleide woonprojeeten
Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om via de
gemeentelijke kanalen geschikte woningen te vinden
voor de projecten, lukt het uiteindelijk toch om in
nietproblematische buurten lokaties te vinden die
volgens de begeleiders voldoen aan de hierboven
geschetste voorwaarden.
Binnen de projecten worden - voor zover mogelijk - groepen bewoners geplaatst die homogeen zijn
qua sekse, godsdienst en nationaliteit. Dit lukt niet
altijd helemaal, mede omdat bij de uitplaatsing naar
de woonprojecten ook rekening wordt gehouden met
wie er aan de beurt is. Ook verschillen de samen
geplaatste jongeren nogal eens qua niveau van
zelfredzaamheid. In sommige huizen vindt men het
geen probleem dat de ene bewoner in dit opzicht
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door een andere tijdelijk wat moet worden gesteund,
in andere wordt het wel als probleem ervaren. In de
meeste gevallen kennen de bewoners elkaar al goed
door hun gezamenlijk verblijf in Valentijn, voordat ze
samen in een woonproject terecht komen.
De dagelijkse begeleiding van de bewoners is in
handen van autochtone en allochtone medewerkers
en in sommige gevallen ook van vrijwilligers die in de
meeste gevallen ervaring hebben met asielzoekers en
hun problematiek. De begeleiders zijn tussen de
tweeeneenhalf en acht uur aanwezig in de woningen.
Het aantal uren begeleiding hangt af van de mate van
zelfredzaamheid van de bewoners en van de filosofie
van de begeleiders betreffende het door alien beoogde
proces van zelfstandig worden. In sommige huizen
bevordert men dit door veel begeleiding in het begin
van het verblijf, in andere door de jongeren zo snel
mogelijk zo veel mogelijk zelf te laten doen.
Hoewel er geen sprake is van een behandelingssituatie en ook niet van behandelingsplannen wordt
er binnen de projecten wel gewerkt aan de ontwikkeling van een `streeflijse: een standaardlijst van
doelen waarop bewoners kunnen aangeven over
welke kennis en vaardigheden zij beschikken en aan
welke punten tijdens het verblijf nog aandacht zal
moeten worden besteed. De begeleiders geven aan
dat niet alle bewoners over hun problemen praten.
Veel bewoners hebben lichamelijke klachten. In geval
van ernstige problemen wordt doorverwezen naar de
Riagg, het maatschappelijk werk of de huisarts.
Tijdens het verblijf in de woonprojecten zijn de
jongeren, evenals in Valentijn het geval is, verplicht
om naar school te gaan. Over het algemeen gebeurt
dit wel, maar in diverse huizen geeft het schoolgaan
geregeld problemen. Vooral wanneer er slecht nieuws
is vanuit het land van herkomst, of over de verblijfsvergunning van jongeren zelf of huisgenoten, is de
motivatie voor school gering. In de begeleiding lijkt
het benadrukken van het belang van een goede
opleiding, ook in geval van een onzekere toekomstsituatie, de beste strategie.
Slechts enkele bewoners hebben contact met familie
in het land van herkomst. De contacten onderling in
de woningen zijn in de meeste gevallen goed en
nergens ronduit slecht. De jongeren onderhouden vrij
veel sociale contacten. Er zijn contacten met lotgenoten, bij voorbeeld jongeren die zij in Valentijn
hebben leren kennen, maar ook met andere
Jonge alleenstaande asielzoekers
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allochtone Nederlanders en met autochtonen. Deze
ontstaan veelal via de vrijetijdsbesteding, vooral de
sportbeoefening.
In de begeleiding wordt de onzekere situatie van de
jongeren als problematisch ervaren. Behalve met de
onzekerheid over familie en vrienden in het land van
herkomst hebben de jongeren te maken met
langdurige onzekerheid over de uitslag van de asielprocedure en met onzekerheid over hun verblijfplaats
na het verblijf in het woonproject.
Ter afsluiting

Wie zich wil verdiepen in de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in ons land, wordt
eerst en vooral getroffen door het vrijwel ontbreken
van betrouwbare overzichten en gegevensbronnen.
Pas sinds kort is een begin gemaakt met het
aanleggen van een centraal gegevensbestand. Door
het ontbreken van een dergelijk bestand is het slechts
door zeer arbeidsintensief dossieronderzoek mogelijk
ons een volledig beeld te vormen van deze bijzondere
groep asielzoekers.
Op basis van gegevens en ervaringen van het
opvangcentrum Valentijn en de voogdij-instelling De
Opbouw kunnen we ons wel een indruk vormen van
de gang van zaken rond de opvang van deze groep en
de problemen die deze opvang met zich meebrengt.
Meer informatie over vluchtmotieven en -verhalen en
over de stand van zaken met betrekking tot de asielaanvragen, is echter dringend gewenst.
Alhoewel de asielprocedure voor deze groep
jeugdigen in beginsel niet anders is dan die voor
volwassenen, is sprake van een aantal afwijkingen,
die we kunnen typeren als 'in het belang van het
kind'. Het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van
deze groep lijkt daarmee tegemoet te komen aan de
desbetreffende UNHCR-richtlijnen. Gewezen kan
worden op de twee contactambtenaren die in het
bijzonder belast zijn met het nader gehoor van
minderjarigen. De eerste opvang en de vervolgopvang
zijn gericht op integratie in de Nederlandse samenleving. De jongeren zijn verplicht om naar school te
gaan, waar zij Nederlandse les krijgen en informatie
over gewoonten en gebruiken in de Nederlandse
samenleving.
Hiermee lijkt te worden tegemoetgekomen aan de
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aanbeveling van de UNHCR om minderjarigen het
voordeel van de twijfel te gunnen. Daarnaast wordt
getracht bij deze groep asielzoekers de periode van
behandeling van de asielaanvraag en het onderzoek
naar de mogelijke opvang in het land van herkomst in
geval van verwijdering, zoveel mogelijk te bekorten.
Een en ander neemt echter niet weg dat de periode
van onzekerheid toch lang is. Temeer omdat in het
geval dat opvang in het land van herkomst ontbreekt
of niet kan worden vastgesteld en daardoor geen
verwijdering plaatsvindt, de asielaanvraag niet
automatisch wordt gehonoreerd. Een bepaalde vorm
van onzekerheid blijft derhalve wel enige tijd bestaan.
Voor de opvang van minderjarige alleenstaande
asielzoekers is in de afgelopen jaren een steeds
gevarieerder pakket van voorzieningen beschikbaar
gekomen. Het begon met de inrichting van een
centrum speciaal bedoeld voor de opvang van deze
groep: Valentijn. Voor de vervolgopvang komen
steeds meer voorzieningen beschikbaar. In het
bijzonder zijn de door de De Opbouw geInitieerde
begeleide woonprojecten vermeldenswaard.
De ervaringen tot nog toe zijn redelijk positief. Dat
neemt niet weg dat zich ook problemen voordoen. In
Valentijn wordt gewezen op de wet erg grote groepen
(twintig jongeren), waardoor eventueel noodzakelijke
hulpverlening niet altijd geboden kan worden.
Daarnaast wordt men geconfronteerd met voor deze
groep jongeren specifieke psychosociale problemen,
waarop men niet altijd antwoord weet. Enerzijds
betreft het problemen die samenhangen met de
onzekerheid omtrent de asielaanvraag, anderzijds
problemen als gevolg van traumatische ervaringen in
het verleden, scheiding van ouders en andere familieleden en slechte berichten die men tijdens het verblijf
in Valentijn over hen ontvangt . Met dergelijke
problemen worden overigens ook de verzorgers van
de opvang na Valentijn geconfronteerd.
Problemen met vervolgopvang doen zich voor bij
de wat jongere asielzoekers. Pleeggezinnen lijken
voor hen het meest geschikt, maar de werving
daarvan verloopt moeizaam. Bovendien mislukken
dergelijke plaatsingen nog wel eens. Voor de wat
ouderen komen in toenemende mate begeleide
woonprojecten beschikbaar. Ook daar kunnen zij
echter slechts een bepaalde periode verblijven. In
principe is het mogelijk dat jongeren, wanneer zij de
leeftijd van achttien jaar bereiken, worden overgeJonge alleenstaande asielzoekers

95

plaatst naar een ROA-woning in een andere
gemeente. Dit brengt echter het risico van discontinuIteit met zich mee. Overwogen zou kunnen worden
om, teneinde het proces van integratie te bevorderen,
de begeleiding ter plekke af te bouwen en de
jongeren in goedlopende woonprojecten te laten
wonen, ook als zij meerderjarig zijn geworden. 7
Noten

Goldschmeding, J., Schipper, H.

' De Opbouw deed eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig
veel ervaring op met de opvang
van minderjarige asielzoekers toen
zij ruim duizend jonge Vietnamese
vluchtelingen onder haar hoede
had.
Voor jongere kinderen wordt de
asielprocedure begonnen door De
Opbouw.
Niet zelden een voormalige
politiefunctionaris.
Zij constateren dit vooral voor
kinderen die in het verleden
zelfstandig als vluchteling
Hongarije, Cuba, Laos, Cambodja
en Vietnam verlieten.
Wanneer in Valentijn geen plaats
is, dan vindt tijdelijke opvang
plaats in het opvangcentrum te
Eindhoven.
Het onderzoek werd, op verzoek
van De Opbouw, in het kader van
een doctoraalscriptie Orthopedagogiek uitgevoerd door Goldschmeding en Schipper.
7 Voor nieuwe begeleide woonprojecten moeten dan wel steeds
nieuwe woningen worden gezocht.
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Nationaliteit en
"Nederlanderschape
Een beschouwing over naturalisatie

mr. drs. R.F.A. van den Bedem"

Inleiding

Met ingang van I januari 1992 wordt van personen
die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen niet langer verlangd dat zij hun oorspronkelijke nationaliteit opgeven. De reden voor deze
beleidswijziging is, dat vele vreemdelingen die een
naturalisatieverzoek zouden willen indienen,
emotionele en praktische bezwaren zouden hebben
tegen het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit. Deze beleidswijziging is bijzonder opmerkelijk.
In 1985, bij het in werking treden van de nieuwe
Rijkswet op het Nederlanderschap, werd immers nog
uitdrukkelijk verlangd dat de persoon die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen, afstand doet van
de oorspronkelijke nationaliteit. Bij de behandeling
van het wetsvoorstel voor de nieuwe Rijkswet werd
gesteld dat handhaving van de zogenaamde
afstandseis gewenst is, omdat lemand die naturalisatie vraagt zich daarmee voor een keus stelt. Hij
vraagt zich
af met welk land hij zich meer
verbonden voelt, met het land van oorsprong of met
het land van vestiging."
In het kader van het minderhedenbeleid wordt de
laatste jaren naturalisatie door langdurig in ons land
verblijvende vreemdelingen gestimuleerd. Naturalisatie wordt immers gezien als een belangrijk middel
om de rechtspositie te verbeteren. Bovendien erkende
de regering dat het op ruimere schaal toestaan van
meervoudige nationaliteit mogelijk goede diensten
zou kunnen bewijzen bij het verwezenlijken van het
overheidsstreven naar integratie en participatie van
vreemdelingen in onze samenleving. 2 Deze ontwikke* De auteur is als onderzoeker verbonden aan her Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van her
ministerie van Justitie.
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lingen leidden tot bovengenoemde beleidswijziging.
Aan het `keuzemomene is evenwel nadrukkelijk
vastgehouden. In de motie Apostolou/Soutendijk-Van Appeldoorn, die ten grondslag lag aan de
recente beleidswijziging, wordt gesteld dat naturalisatie `een individueel keuzemoment moet blijven
inhouden en derhalve niet per definitie tot
meervoudige nationaliteit hoeft te leiden'. 3 Dat men
nadrukkelijk dient te kiezen voor de Nederlandse
nationaliteit heeft te maken met het feit dat die nationaliteit in de ogen van de regering niet een pure
formaliteit mag worden, `een jasje dat men naar
believen aan en uit kan trekken'. 4
De kern van het begrip nationaliteit is volgens de
regering gelegen in het `meerdere' dat moet bestaan
ten opzichte van de enkele fysieke aanwezigheid op
een bepaalde plaats op een bepaald moment.' De
regering erkent dat dat `rneerdere' moeilijk definieerbaar is en ten dele ook gevoelsmatig bepaald is.
Daarmee wordt gekozen voor een bepaalde opvatting
van het begrip nationaliteit, die een aantal subjectieve
elementen bevat. Men kan zich afvragen of en, zo ja,
welke van die elementen overeind kunnen blijven in
een moderne democratie die zich bovendien in toenemende mate als multiculturele samenleving manifesteert.
In dit artikel zal worden ingegaan op een aantal
staatsopvattingen en de betekenis die vanuit die
opvattingen aan het begrip nationaliteit wordt
gegeven. Ten slotte zullen de consequenties van de
keuze voor een bepaalde staatsopvatting worden
besproken. Daarbij zal vooral worden ingegaan op de
mechanismen van in- en uitsluiting van individuen in
de samenleving, die het gevolg zijn van staatsopvattingen en visies op de verhouding tussen overheid en
burger.
Terminologie
Omdat aan de termen staatsburgerschap, nationaliteit en natie vaak verschillende betekenissen worden
toegekend, is het zinvol die betekenissen, of de
betekenis die hier zal worden gebruikt, te expliciteren.
Hoewel in Nederland de begrippen staatsburgerschap en nationaliteit vaak als synoniemen worden
gebruikt, zijn zij dat in feite niet. In de voormalige
Nationaliteit en 'Nederlanderschap'
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Sovjet-Unie, bij voorbeeld, bezat men twee
paspoorten. Een paspoort dat uitsluitend mocht
worden gebruikt voor reizen naar het buitenland
vermeldde uitsluitend het staatsburgerschap van de
SovjetUnie. Voor binnenlands gebruik bestond echter
een paspoort waarin men, naast het staatsburgerschap
van de Sovjet-Unie, de nationaliteit van een der
republieken had en deze ook behield bij het migreren
naar een andere republiek. Met het uiteenvallen van
de federatie ontstaan daardoor momenteel problemen
bij het bepalen van het personenbestand van de
verschillende republieken. Doordat zij alien een
aparte nationaliteitswetgeving ontwerpen, dreigen
vele gevallen van meervoudige nationaliteit, maar ook
van staatloosheid, te ontstaan.
Het zou te ver voeren om hier in te gaan op de vele
betekenissen van het begrip `natie. Dit begrip wordt
hier gebruikt in de culturele betekenis: twee personen
behoren alleen dan tot dezelfde natie als zij dezelfde
cultuur delen. 6
Ook het begrip nationaliteit zelf is niet eenduidig.
In alle gevallen wordt het echter gebruikt om een
specifieke band aan te geven tussen een individu en
een staat of een groep mensen.' In de juridische
betekenis wordt met het begrip nationaliteit de band
tussen een individu en een staat weergegeven. Nationaliteit in deze betekenis ontstaat doordat een staat
aangeeft dat zij een bepaald persoon tot haar personenbestand rekent (De Groot, 1977, p. 5). Iedere staat
is in principe vrij om te bepalen wie tot dat personenbestand behoort. Indien een bepaalde nationaliteit
niet zozeer aan een staat alswel aan een yolk wordt
gekoppeld, spreekt men van etnische nationaliteit.
Weis noemt de nationaliteit in de etnische zin een
historico-biological term en de nationaliteit in
juridische zin een politico-legal term (Weis, 1979, p. 3).
Een vergelijkbaar onderscheid is dat tussen materiele
en formele nationaliteit.
Zo heeft Joegoslavie ons recent op pijnlijke wijze
geleerd dat binnen een bepaalde staat meer nationaliteiten (niet) naast elkaar kunnen leven, terwij1 een
bepaalde bevolkingsgroep, die zichzelf als een natie
beschouwt, over meer staten kan zijn verdeeld (bij
voorbeeld Koerden in Iran, Irak, Turkije en een
aantal republieken van het GUS).
Under algemene nationaliteit verstaat men de nationaliteit zoals men die heeft volgens de algemene
nationaliteitsrechtelijke bepalingen van een staat (in
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Nederland de Rijkswet op het Nederlanderschap en
daarmee samenhangende wetten en besluiten).
Functionele nationaliteit wordt gebruikt om aan te
geven dat in een bepaalde wet een afwijkend nationaliteitsbegrip wordt gebruikt. Zo kan geformuleerd
worden dat in het kader van een bepaalde wet
iemand 'als Nederlander in de zin van deze wet
geldt'. De `sachlich beschriinkte' nationaliteit houdt in
dat er niet een algemene nationaliteit bestaat, maar
dat voor verschillende soorten wetten verschillende
nationaliteitsregelingen gelden. Zo kende Nederland
in de vorige eeuw naast elkaar een wet op het Nederlanderschap, die bepalingen inhield met betrekking
tot het actief en passief kiesrecht en de benoembaarheid tot landsbedieningen, en het Burgerlijk
Wetboek, waarin nationaliteitsrechtelijke bepalingen
voor andere aangelegenheden waren opgenomen.
Met de sociologische betekenis van nationaliteit
wordt het behoren tot een bepaald staatsverband
bedoeld, zonder daarbij te kijken naar juridische
regels. Morele nationaliteit lijkt op de sociologische
interpretatie, maar in deze betekenis worden subjectieve elementen ingevoerd. Bij morele nationaliteit
vraagt men zich af of de betrokkene zichzelf als
behorend tot een zeker staatsverband beschouwt, dan
wel zich dienovereenkomstig gedraagt. 8
Indien iemand meer nationaliteiten heeft, wordt de
nationaliteit van de staat waarmee hij of zij de engste
band heeft effectieve nationaliteit genoemd. Deze
constructie wordt bij voorbeeld in Spanje gebruikt,
waar door bilaterale verdragen met onder andere
Zuid-Amerikaanse staten veel migranten uit die staten
een dubbele nationaliteit hebben.
Deze niet eens uitputtende opsomming maakt
duidelijk dat het begrip nationaliteit vele betekenissen
kent. Het bepalen van een definitie van nationaliteit
is niet louter een academische discussie, maar heeft
implicaties voor alien die tot een bepaalde nationaliteit behoren en misschien zelfs nog meer voor
degenen die wel in een staat leven, maar de nationaliteit van die staat ontberen. Het bezit van een nationaliteit wordt namelijk van belang geacht, omdat er
rechten en plichten uit voortvloeien, zowel ten
opzichte van het land waarvan men de nationaliteit
heeft, als in volkenrechtelijke zin. Iemand die een
nationaliteit heeft, kan over het algemeen bij
voorbeeld niet worden verwijderd uit het land
waarvan hij of zij de nationaliteit bezit en heeft een
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onaantastbaar recht om in dat land te alien tijde terug
te keren.
Het bezit van een nationaliteit wordt zo belangrijk
geacht, dat het zelfs een mensenrecht is. Artikel 15
van de universele verklaring van de Rechten van de
Mens luidt: leder mens heeft recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit
worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd
van nationaliteit te veranderen'. 9
Nationaliteit en de natie-staat
Volgens De Groot zullen in een ideale situatie
personen die sociologisch tot een bepaald staatsverband worden gerekend en zichzelf ook tot dat
staatsverband vinden behoren de algemene juridische
nationaliteit van die staat hebben (De Groot, 1989,
p. II). Indien er een koppeling bestaat tussen de
nationaliteit in de etnische betekenis enerzijds en de
staat anderzijds zouden we kunnen spreken van een
natie-staat." Volgens de Amerikaan Brubaker houdt
dat begrip in, dat ieder land een bepaald deel van de
wereldbevolking claimt en ernaar streeft dat deel, de
staatsburgers, te vormen tot een samenhangende en in
sommige aspecten homogene natie (Brubaker, 1989,
p. 3). Uit deze omschrijving blijkt dat de natie-staat
een idee, of zelfs een ideaal is. Door de massale
immigratie van vreemdelingen in een aantal landen in
Europa en NoordAmerika, lijkt dat ideaal echter
aangetast te worden. Brubaker heeft het zelfs over de
'crisis of the nation-state' (Brubaker, 1989, p. 3).
Deze crisis heat te maken met een aantal
kenmerken van de natie-staat, die door de bijzondere
positie van langdurig in het land verblijvende vreemdelingen worden verstoord. Deze kenmerken kunnen
als volgt worden omschreven.
- Lidmaatschap van de natie-staat vindt plaats op
basis van gelijkheid.

Gradaties in burgerschap zijn ongewenst, iedereen
moet op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de
natie-staat. Deze gelijkheid staat op gespannen voet
met de verschillende rechtsposities die inwoners van
een land kunnen hebben. Gelijkwaardige deelname
aan de samenleving is immers pas mogelijk indien
men over gelijke rechten en plichten beschikt. Dit
streven verklaart het stimuleren van de naturalisatie
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van langdurig in ons land verblijvende vreemdelingen.
- Lidmaatschap van de natie-staat is `heilig'.
Men moet bereid zijn offers te brengen voor de
natie-staat. Lidmaatschap op basis van een
persoonlijke afweging van baten en lasten moet als
ongewenst worden opgevat.
- Lidmaatschap van de staat moet gebaseerd zijn op
lidmaat schap van de natie.
Een gemeenschappelijke taal en cultuur en essentiele waarden en normen houden de natie-staat
bijeen. Wie niet door geboorte tot de natie-staat
behoort, zal het lidmaatschap moeten verdienen door
zich deze bindende elementen eigen te maken. Voor
lidmaatschap van de natie is assimilatie of op zijn
minst culturele integratie vereist. Bolkestein zegt
daarentegen in zijn evaluatie van het `nationale
minderhedendebat': Integratie is de mogelijkheid op
gelijke voet deel te nemen in de samenleving. De
beste manier om dat te bereiken zijn scholing en
werk. Scholing betekent in de eerste plaats: Nederlands leren' (de Volkskrant, 5-9-1992). Later, in een
interview met Trouw (29-8-1992) voegt hij daar
overigens aan toe: 'In deze discussie gaat het voor mij
nadrukkelijk ook om de normen van onze eigen
cultuur'. Het `meerdere' dat de regering als kern van
de nationaliteit beschouwt, heeft met deze elementen
te maken. Tekenend in dit verband is ook de oproep
van ministerpresident Lubbers tijdens de CDApartijraad van 23 mei 1992, aan vreemdelingen om
zich te laten naturaliseren: 'Nederland is dan uw land
en koningin Beatrix is uw koningin.'
- Lidmaatschap moet democratisch z?/n.
Iedere volwaardige burger moet in het bestuur van
de natiestaat kunnen participeren. Daartoe moet het
lidmaatschap open staan voor nieuwkomers. Op de
lange termijn zullen ingezetenschap en burgerschap
moeten samenvallen. Dit democratische element komt
tot uiting in het streven om de naturalisatie van
langdurig in ons land verblijvende allochtonen zoveel
mogelijk te bevorderen en daartoe onnodige drempels
weg te nemen.
- Lidmaatschap moet uniek zijn.
leder individu moet lid zijn van ean natie-staat.
Alleen op deze wijze is loyaliteit ten opzichte van de
natie-staat waartoe men behoort, mogelijk. Dit
vereiste is met de beleidswijziging komen te vervallen,
hoewel het streven naar voorkoming van zoveel
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mogelijk gevallen van dubbele of meervoudige nationaliteit een officieel streven van de Nederlandse
regering blijft.
- Lidmaatschap moet conseguenties he/then.
Door een combinatie van rechten en plichten
ontstaat een duidelijk onderscheid tussen de leden en
de niet-leden van de natie-staat. Bij voorkeur zijn er
voordelen aan het lidmaatschap verbonden, waardoor
het aantrekkelijk is om het te verwerven en er een
gevoel van trots is bij degenen die het hebben
verworven.
Het is duidelijk dat deze kenmerken inhoudelijk
verschillen en soms onderling conflicteren. Zo is het
enerzijds gewenst dat iedereen in gelijke mate participeert in de natie-staat, maar moet het lidmaatschap
anderzijds worden verdiend en dient men zich te
conformeren aan taal, cultuur, waarden en normen
van de natie-staat. Vanuit het gelijkheidsprincipe zou
niet meer van de nieuwe staatsburger mogen worden
gevraagd dan het ingezetenschap gedurende een
bepaalde periode. Vanuit het principe dat degene die
deel wenst uit te maken van de staat ook deel moet
uitmaken van de natie, zou een volledige assimilatie
nodig zijn, voordat het staatsburgerschap kan worden
toegekend. Afhankelijk van de nadruk die wordt
gelegd op de verschillende factoren kent men een
andere betekenis toe aan het begrip nationaliteit en
stelt men andere eisen aan het verkrijgen van het
staatsburgerschap. Vanuit een nationalistisch
standpunt bij voorbeeld, staat loyaliteit aan de natie
centraal.
Natie-staat en nationalisme
Loyaliteit is een van de cruciale kenmerken van de
natiestaat gedachte. Gedurende de negentiende en
twintigste eeuw heeft de gedachte dat een volk en een
grondgebied een unieke natie-staat vormen de landsgrenzen van Europa bepaald. Recentelijk wordt
veelvuldig gepubliceerd over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de natie-staat, hoewel die term maar
weinig wordt gebruikt. De aandacht voor deze onderwerpen wordt gevoed door de ontwikkelingen in de
voormalige Sovjet-Unie en vooral in het voormalige
Joegoslavie waar momenteel op afschuwelijke wijze
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duidelijk wordt, waartoe het streven naar een natiestaat kan leiden.
Het begrip natie-staat heeft voor velen dan ook een
negatieve betekenis. Zo stelt de publicist Amos Oz in
de Volkskrant (5-10-1992): '(Want) de natiestaat blijf
ik een slecht en onduidelijk systeem vinden. Als ik
het voor het zeggen had, zouden er op onze planeet
honderden beschavingen, duizenden tradities en
miljoenen regionale gemeenschappen bestaan, maar
geen natie-staten. Vooral op dit moment, nu de eis
van nationale zelfbeschikking op tat van plaatsen tot
bloedige conflicten heeft geleid, en wij alien op een
eiland terecht dreigen te komen, zou er een alternatief
voor de natiestaat ontwikkeld dienen te worden.'
Dat alternatief is volgens Francis Fukuyama in zijn
veelbesproken boek Het einde van de geschiedenis en
de laatste mens gelegen in de toekomstige universele
liberale democratieen, die de huidige traditionele
natie-staten zullen vervangen: `De posthistorische
wereld is nog steeds verdeeld in natiestaten maar de
afzonderlijke nationalistische bewegingen zouden
zich verzoend hebben met het liberalisme en zich
steeds meer alleen in de persoonlijke levenssfeer
manifesteren. Door de eenwording van markten en
produktie onder invloed van economische rationaliteit zullen veel traditionele kenmerken van soevereiniteit verdwijnen. De historische wereld zou daarentegen nog steeds verscheurd worden door allerlei
religieuze, nationale en ideologische conflicten,
afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de
desbetreffende landen, waarin de oude regels van
machtspolitiek nog steeds gelden.' (p. 301)
Nationalisme zou in de visie van Fukuyama
worden gevoed door het ontbreken van een ideologie
die gebaseerd is op een liberate democratie. Deze
visie wordt, voor zover het de voormalige Sovjet-Unie
betreft, bevestigd door de historicus Ryszard Kapu§de communistische ideologie is dood,
cifiski:
democratie en liberalisme zijn abstracte idealen die
niet aansluiten bij de realiteit van alledag. Het enige
wat overblijft is het gevoel dat je Rus bent, Azeri,
Kazach of wat dan ook, en dit is geen vrolijk
stemmende situatie want het nationalisme in de
Sovjet-Unie heeft een onvoorspelbaar karakter en
gaat veelal gepaard met fanatisme en wreedheden'.
(de Volkskrant, 24-8-1992)
De natie-staat heeft voor velen niet alleen een
negatieve klank, er werd ook lange tijd gedacht dat
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dit concept achterhaald was. Zo'n vijftien jaar
geleden schreef Jessurun d'Oliveira (1977, p. 591):
'Het nog niet eens zo oude idee van de nationale
staat ... is in de huidige wereld aan het afbladderen,
en vindt in elk geval geen erg duidelijk houvast meer
in de Nederlandse werkelijkheid.'
Nationalisme, en daarmee het opnieuw propageren
van de natie-staat, is echter weer in opkomst, ook in
West-Europa. Het gaat samen met het proces van
internationalisering, dat wil zeggen met het afnemen
van de invloed van nationale overheden op de
regulering van interne aangelegenheden. Verschuuren
(1991) wijst op regionale nationalistische tendensen in
Groot-Brittannie, Frankrijk, Spanje, Belgie en Italie.
Dit `emanciperend' nationalisme van regionale nationalisten onderscheidt Verschuuren van het izenofoob
integraalnationalisme', dat ernaar streeft om 'cultuurvreemde elementen' uit de natie-staat te verwijderen.
Dit nationalisme kan consequenties hebben voor
het toekennen van de nationaliteit aan niet-ingezetenen. De voormalige Franse president Giscard
d'Estaing pleitte vorig jaar in het kader van het
tegengaan van de `invasie' van vreemdelingen voor
het verlaten van het soepele nationaliteitsbeleid in
Frankrijk en voor het invoeren van het ius sanguinis,
zodat alleen kinderen van Fransen de Franse nationaliteit kunnen verkrijgen. Ook in het anti-immigratieplan van Le Pen, gepresenteerd in november 1991,
wordt gepleit voor een herziening van de nationaliteitswetgeving. Kinderen van immigranten zouden
daardoor niet meer automatisch de Franse nationaliteit krijgen op hun achttiende verjaardag. Tot nu toe
bestaat deze laatste mogelijkheid in principe, al laat
de Franse wetgeving uitzonderingen toe.
Op een congres van het Vlaams Blok op 6 juni 1992
werd het uitsluitend hanteren van het ius sanguinis als
criterium voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit genoemd als een van de mogelijkheden om
het `vreemdelingenprobleem' aan te pakken. Hoewel
Nederland de afstandseis bij verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit niet meer stelt en Duitsland
sinds 1990 aan de verkrijging van de Duitse nationaliteit uitsluitend nog `objectieve' eisen stelt, zijn er
door het opkomend nationalisme in West-Europa ook
tendensen waarneembaar die in de richting gaan van
het nadrukkelijk splitsen van autochtone en
allochtone bewoners. Er wordt daarmee gepleit voor
een eerste- en een tweederangs burgerschap, waarbij
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bepaalde rechten worden voorbehouden aan de leden
van de natie-staat.
Hoe het begrip nationaliteit wordt geInterpreteerd
in een land dat in ieder geval van oudsher niet als
natie-staat kan worden aangeduid, kunnen wij zien in
de Verenigde Staten van Amerika.
Nationaliteit in de Verenigde Staten
De Verenigde Staten van Amerika vormen als
typisch immigratieland van oudsher geen natie-staat.
Deze federatie van staten is veeleer kunstmatig tot
stand gekomen op grond van liberate idealen.
Derhalve mag worden verwacht dat in de Verenigde
Staten andere beginselen met betrekking tot de
toekenning van het staatsburgerschap gelden dan in
de WestEuropese landen. De Amerikaanse jurist
Schuck 1989, P. 51) onderscheidt drie fundamentele
beginselen van de Amerikaanse rechtsstaat, die ook
ten grondslag liggen aan het toekennen van het
staatsburgerschap. Deze zijn de volgende.
- Het gelijkheidsbeginsel: de overheid dient ieder
individu gelijk te behandelen.
- Het 'due process'-beginsel: de overheid dient billijk
om te gaan met ieder individu aan wie zij dwingende
regels kan opleggen. Dit betekent vooral het
zorgvuldig letten op procedurele eerlijkheid bij de
toekenning van rechten.
- Het 'consent'-beginsel: politiek lidmaatschap dient
te berusten op de wederzijdse instemming van een
individu en de staat.
Deze beginselen van de Amerikaanse rechtsstaat
zijn terug te vinden in de regels met betrekking tot
het toekennen van het staatsburgerschap. In 1868
werd het 14e amendement op de constitutie aangenomen, waarin werd bepaald dat een ieder die op het
grondgebied van de Verenigde Staten wordt geboren
en onder de jurisdictie daarvan valt, Amerikaans
staatsburger is." Deze regeling is tegenwoordig
opgenomen in de Immigration and Nationality Act
(INA) van 1952. Het `meerdere' dat door de Nederlandse regering juist als de kern van het begrip nationaliteit wordt aangeduid, ontbreekt bij deze wijze van
toekenning van het staatsburgerschap.
Door het toekennen van het staatsburgerschap aan
een ieder die op het grondgebied van de Verenigde
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Staten wordt geboren (het ius soli -principe), komt
men in zeer sterke mate tegemoet aan de eerste twee
hierboven vermelde principes. Dit principe past bij
uitstek bij een typisch immigratieland als de
Verenigde Staten. Door het toekennen van het staatsburgerschap worden kinderen van immigranten
automatisch tot het personenbestand van de staat
gerekend, waarvan een integrerende werking zou
uitgaan (Hofmann, 1990, p. 97).
Bij naturalisatie speelt daarentegen het 'consent%
principe een belangrijke rol, dat wil zeggen dat er een
wederkerige instemming van individu en staat moet
zijn. De instemming van het individu dat het staatsburgerschap van de Verenigde Staten wil verkrijgen,
moet blijken uit het afleggen van de volgende eed: /
hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely
renounce and abjure all allegiance and fidelity to any
foreign prince, potentate, state or sovereignty, of whom
or which I have heretofore been a subject or citizen; that
I will support and defend the Constitution and Laws of
the United States of America against all enemies,
foreign and domestic; that I will bear true faith and
allegiance to the same; that I will bear arms on behalf
of the United States when required by the law; that I
will perform noncombatant service in the armed forces
of the United States when required by the law; that I
will perform work of national importance under civilian
direction when required by the law; and that I will take
this obligation freely without any mental reservation or
purpose of evasion; so help me God.'

Deze eed lijkt lets van het `meerdere' in zich te
dragen, maar verschilt op een belangrijk punt van de
idealen van de natie-staat: er wordt niet van iemand
verwacht deel te gaan uitmaken van de 'Italie'. Dit
stemt overeen met een belangrijk aspect van de
Amerikaanse samenleving, namelijk dat er een aantal
verschillende nationaliteiten op een grondgebied
leven. De eed richt zich dan ook vooral op de
instemming met de liberale idealen die aan de constitutie van de Verenigde Staten ten grondslag liggen en
die door de nieuwe staatsburgers moeten worden
gerespecteerd en beschermd.
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Nationaliteit in Duitsland
In tegenstelling tot de Verenigde Staten, is het
staatsburgerschap in Duitsland zeer sterk gekoppeld
aan de `natie'. Zo schrijft de Duitse jurist Hailbronner
(1989, P. 72): 'It is doubtful, however, whether the
'melting pot' model is suitable for relatively small and
overcrowded European states like the Federal
Republic of Germany. A nation-state may legitimately make full citizenship conditional on some
degree of cultural assimilation. This may be done to
ensure a minimal homogeneity of cultural and
political outlook - without which democratic politics
is difficult or impossible - or to secure the domestic
peace or strengthen the links between the state and
the individual.'
Het baseren van het nationaliteitsbegrip op de
collectiviteit en het benadrukken van vooral
taalkundige en culturele factoren is volgens de jurist
Rittstieg (1992, p.5) historisch te verklaren. In
antwoord op de Franse revolutie en de bezetting van
Duitse gebieden door de Fransen ontwikkelde zich in
de 19e eeuw in Duitsland, dat nog geen eenheidsstaat
vormde, een vorm van nationalisme dat gebaseerd
was op het begrip 'Volk' als aanduiding van een
groep mensen met dezelfde taal en culturele waarden.
Tot voor kort speelde dit nationaliteitsbegrip ook
een rol in het naturalisatiebeleid van Duitsland. De
voormalige Oosti3uitsers (Uebersiedier in de WestDuitse terminologie) hebben in principe altijd de
Duitse nationaliteit gehad, omdat West-Duitsland het
gedeelde Duitsland niet erkende. Ook een aantal
personen van Duitse afkomst uit andere
Oost-Europese staten ( Aussiedler) heeft recht op de
Duitse nationaliteit.' 2 Hieronder vallen grote groepen
etnische Duitsers uit voornamelijk Roemenie, Polen
en de Sovjet-Unie (Hailbronner, 1989, p. 67). Voor
andere migranten was naturalisatie daarentegen een
uitzondering. Een reden daarvoor was gelegen in het
ontkennen dat vreemdelingen permanent in
Duitsland zouden blijven wonen: 'Die Bundesrepublik Deutschland 1st kein Einwanderungsland; sie
strebt nicht an, die Anzahl der Deutschen Staatsangehorigen zu vermehren' (Einburgerungsrichtlinien,
Richtlinie 2.2). Indien iemand aan de formele eisen
voor naturalisatie voldeed, betekende dat nog
geenszins dat naturalisatie ook zou plaatsvinden. De
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eisen waren zeer ruim omschreven en komen ongeveer op het volgende neer:
- men moet over woonruimte beschikken en de eigen
familie kunnen onderhouden;
- men dient te zijn ingeburgerd in Duitsland; daarbij
behoort het beheersen van het Duits in woord en
geschrift;
- men dient kennis te hebben van het politieke
systeem van (wen nog) West-Duitsland en de liberale
democratische rechtsorde te onderschrijven en
- men dient de laatste tien jaar in Duitsland onberispelijk gedrag te hebben betoond, dat wil zeggen zich
te hebben onthouden van crimineel gedrag (De
Rham, 1990, p. 162).
In Duitsland is de laatste jaren echter een discussie
gevoerd over het karakter van de internationale
immigratie. Duitsland ziet zichzelf nog steeds niet als
een immigratieland, maar wel wordt erkend dat velen
van de in Duitsland levende migranten daar ook
permanent zullen blijven. In die discussie is ook de
naturalisatie niet buiten schot gebleven. Bij de
invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in 1990
werd een recht op naturalisatie erkend voor personen
die vijftien jaar legaal in Duitsland hebben gewoond,
voldoende eigen inkomsten hebben, niet wegens een
stralbaar feit zijn veroordeeld en de oorspronkelijke
nationaliteit opgeven.
Ook indien aan deze objectieve feiten is voldaan,
kan de Duitse nationaliteit worden geweigerd, maar
dit zou slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen
gebeuren (Rittstieg, 1992, p. 5). In uitzonderingssituaties kan de Duitse nationaliteit worden verkregen
zonder de oorspronkelijke nationaliteit op te geven,
bij voorbeeld als het onmogelijk is om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven of als de eisen die
worden gesteld aan het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit onredelijk of arbitrair zijn.
Het recht op nationaliteit zonder de eis van assimilatie te stellen, is in de ogen van Rittstieg (1992, p. 5)
een uiting van het verlaten van de etnische orientatie
op het begrip nationaliteit. Ondanks de uitzonderingen wordt de dubbele nationaliteit echter nog
steeds als bijzonder onwenselijk beschouwd.

Nationaliteit in Nederland

In Nederland lijkt het verwerven van de nationa-
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liteit een relatief eenvoudige zaak, zeker nu men bij
verkrijging daarvan geen afstand meer hoeft te doen
van de oorspronkelijke nationaliteit. Verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit wordt daarnaast ook
niet als een gunst, maar als een recht beschouwd."
De eisen voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit zijn vrij objectief geformuleerd en blij ken in
de praktijk ruimhartig te worden gehanteerd.
De door de regering gehanteerde definitie van
nationaliteit, waarin het begrip `meerdere' een
centrale rol speelt, lijkt dan ook geen rot te spelen in
het toekennen van de nationaliteit. Dat is eigenlijk
ook niet mogelijk, indien men erkent dat dat
`meerdere' moeilijk definieerbaar en ten dele ook
gevoelsmatig bepaald is. De eis dat men moet zijn
ingeburgerd in de samenleving, valt niet op objectieve
gronden te beoordelen en wordt in de praktijk dan
ook niet getoetst. Indien men de Nederlandse taal
redelijk beheerst, wordt men verondersteld ook in
zekere mate te zijn ingeburgerd.
Waarom wordt dan toch vastgehouden aan een
definitie van nationaliteit, die meer inhoudt dan de
juridische band tussen staat en individu? De
opmerking van de minister-president ten aanzien van
naturalisatie: 'Nederland is dan ook uw land en
koningin Beatrix is uw koningin' lijkt in de praktijk
voor personen die de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen niet op te gaan. In een door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van
het ministerie van Justitie uitgevoerd onderzoek naar
motieven voor en tegen naturalisatie blijkt dat maar
weinig respondenten die de Nederlandse nationaliteit
hebben, zich ook daadwerkelijk Nederlander'
voelen.' 4 Voor een aantal respondenten ligt de
loyaliteit nog bij het land van herkomst, voor anderen
geldt echter dat zij het onmogelijk vinden om zich
Nederlander' te voelen: 'Hoe kan ik mij Nederlander
voelen, als ik nog steeds als Turk behandeld wordt',
aldus een van de respondenten.
Toch lijkt het streven naar een saamhorige samenleving, met de daarbij behorende symbolen als vlag
en volkslied en bijeengehouden door een gemeenschappelijke taal en cultuur, universeel te zijn." Het
zij zo. Bij het streven naar een samenleving, waarin
alle ingezetenen op volwaardige wijze kunnen participeren, mogen deze symbolen echter niet dienen als
drempel voor het verkrijgen van een rechtspositionele
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status die die participatie mogelijk maakt (de nationaliteit).
Dit pleit voor het laten prevaleren van sommige
van de door Brubaker genoemde factoren van de
natie-staat boven andere. Gelijkheid en democratisch
lidmaatschap zijn in een moderne democratie
voorwaarden om op gelijkwaardige wijze in de
samenleving te kunnen participeren. Een zeer
belangrijke voorwaarde om volwaardig te klumen
participeren in de samenleving, is het in redelijke
mate beheersen van de Nederlandse taal. Daarom is
kennis van de Nederlandse taal een van de eisen die
gesteld kunnen worden aan verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast zou gedacht kunnen
worden aan voorwaarden uit de vreemdelingenwetgeving: indien geen bezwaar bestaat tegen verblijf in
Nederland voor onbepaalde tijd, moet die persoon
ook de mogelijkheid hebben volwaardig aan de
samenleving deel te nemen, dat wil zeggen de Nederlandse nationaliteit kunnen verkrijgen.
Slotheschouwing
Het toekennen van een nationaliteit aan een groep
personen creeert per definitie een onderscheid. Het
maken van dit onderscheid heeft consequenties voor
de rechten en plichten van degenen die wel en die
niet de nationaliteit hebben. lemand die de Nederlandse nationaliteit heeft, kan in principe vrij het land
in en uit reizen, heeft stemrecht op provinciaal en
nationaal niveau en kan functies verwerven die voor
anderen ontoegankelijk zijn. In Nederland is erkend
dat een ongelijkwaardige rechtspositie voor vreemdelingen die permanent in ons land verblijven, ongewenst is. Om een gelijkwaardige rechtspositie te
verkrijgen, dient men echter de Nederlandse nationaliteit te verwerven. Dit pleit voor het stimuleren van
naturalisatie door langdurig in ons land verblijvende
vreemdelingen, zoals momenteel door de regering
gebeurt.
Om naturalisatie te stimuleren dienen zoveel
mogelijk onnodige drempels te worden weggenomen,
zoals de regering ook erkent. Het verlaten van de
afstandseis kan beschouwd worden als een stap in de
goede richting. Het toekennen van de Nederlandse
nationaliteit is echter niet voldoende om een
volwaardige participatie van deze nieuwe `Neder112
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landers' in de samenleving te garanderen. In- en
uitsluitingsprocessen kunnen zich namelijk op vele
wijzen uiten; de nationaliteit is er daar slechts een
van. Voor het beschrijven van de moderne democratie
is volgens velen een nieuw burgerschapsbegrip nodig.
Door migratie-stromingen zijn er veel ingezetenen die
door een minder sterke rechtspositie niet volwaardig
in de samenleving kunnen participeren, maar ook
binnen de groep burgers die over een gelijke rechtspositie, die van Nederlander, beschikken, wordt een
differentiatie in de participatie in de samenleving
geconstateerd.
Vooral de sociologie heeft zich beziggehouden met
het onderwerp van het burgerschap." Daarbij wordt
voornamelijk gekeken naar de verhouding tussen
staat en burger. Om iedereen volwaardig te kunnen
laten participeren, dient de overheid zich te realiseren, dat zij niet langer het enige en sturende
machtscentrum is, maar een machtscentrum temidden
van vele andere. Naast vertrouwde gemeenschappen
als nationaliteit, religie, vakbeweging en verenigingsleven, zijn andere ontstaan. leder individu stelt zijn of
haar eigen gemengde identiteit samen uit diverse
verbindingen en verbanden. Een nieuw concept van
burgerschap moet in de ogen van de politiek filosoof
Van Gunsteren zijn gebaseerd op competentie in de
zin van verstandig (vak)kundig en verantwoordelijk
omgaan met bevoegdheden, situaties en machtsposities.
In dit concept mogen aan allochtonen die
volwaardig willen deelnemen aan de samenleving
eisen worden gesteld: `zij moeten zich aan de wet
houden en de taal van het openbaar leven spreken'.
Op cultureel terrein mogen geen eisen worden
gesteld, hoewel ieder lid van een culturele gemeenschap de mogelijkheid moet hebben uit die gemeenschap te treden. Het vaststellen van een identiteit
houdt de mogelijkheid van dubbele loyaliteit in:
loyaliteit aan de Nederlandse samenleving en
loyaliteit aan de cultuur van een ander land. In die
zin kan een dubbele nationaliteit worden geaccepteerd. De nationaliteit moet dan echter worden gezien
als een mogelijkheid om in de Nederlandse samenleving te functioneren, niet als een loyaliteit ten
opzichte van alle symbolen waarvoor 'het Nederlanderschap' staat.
De minister van Justitie onderschreef deze visie in
een rede bij de opening van het congres Recht in de
Nationaliteit en 'Nederlanderschap'
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multi-eulturele samenleving op 8 oktober 1992.
Volgens de minister moet `blijken dat minderheden
serieus worden genomen, serieus in die zin dat er
ruimte is voor hun godsdienstbeleving en de acceptatie van hun cultuur. Minderheden hebben er
duidelijk belang bij zoveel mogelijk te kunnen leven
naar de voorschriften van de eigen cultuur en
godsdienst. Daaraan behoort in onze democratische
en pluriforme samenleving in beginsel de volledige
vrijheid te worden gegeven' (Staatscourant, nr. 196,
9-10-1992).
Grenzen aan die vrijheid liggen volgens de minister
bij beperkingen op wettelijke grondslagen die volgens
de mensenrechtenverdragen nodig zijn in het belang
van de openbare orde en de veiligheid, de goede
zeden en de bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen. Problemen zouden bij voorbeeld
kunnen ontstaan op het gebied van de man-vrouw
verhouding en de positie van het kind. Binnen deze
grenzen is het volgens de minister mogelijk om in
beginsel te leven naar de voorschriften van de eigen
cultuur en religie, ook als men de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.
Subjectieve elementen in het nationaliteitsbegrip
mogen en zullen waarschijnlijk blijven bestaan in de
persoonlijke belevingswereld van degenen die de
nationaliteit bezitten, maar kunnen en mogen geen
criterium vormen voor het toekennen van de nationaliteit aan degenen die daarom verzoeken.
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Summaries

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is
published nine times a year by the Research and
Documentation Centre of the Dutch Ministry of
Justice in cooperation with the publishing house
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central
theme connected with criminal law, criminal policy
and criminology. The section Summaries contains
abstracts of the internationally most relevant articles
of each issue. The central theme of this issue (vol. 18,
nr. 9, 1992) is Aliens.
M.M.J. Aalberts and N. Dijkhoff
Illegal aliens, aliens in custody and expulsion
Three categories of illegal aliens can be expelled:
those who entered illegally, asylum seekers who have
exhausted the appeal process, and criminal aliens.
This expulsion is seen as an instrument to limit the
number of aliens and to prevent the use of welfare
benefits. To ensure expulsion these aliens can be held
in custody. The lawfulness, fairness, duration and
effectiveness of this custody have been a recurrent
subject of discussion. In this article the authors
describe the reality of custody and expulsion. Of
note, a substantial part of those held in custody is
being released when custody is no longer warranted.
In conclusion, the effectiveness of custody is not to
be overrated, since it often does not lead to expulsion
and recidivism is frequent.
E.E. Bleeker
An overview of possible residence statuses of aliens in
the Netherlands
Law on foreign nationals and the policy based on it
are laid down in the Aliens Act and the Circular on
Aliens. This construction, i.e. framework legislation
and a detailed circular containing instructions for
those responsible for implementation, was chosen to
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make it possible to respond flexibly to the impact of
immigration on society within the limits imposed by
treaties and conventions on the Netherlands and its
legislation. This need for flexibility, in combination
with the elaborate system of legal protection offered
by the Aliens Act and the fact that many aliens enter
the Netherlands without a reasonable chance of being
granted rights of residence, has led to a situation in
which aliens reside in the country under a variety of
statuses. At one end of the scale are those whose
presence in the country is totally illegal, and at the
other are those who meet all the requirements for
obtaining Dutch nationality. This article attempts to
shed some light on the complex question of residence
status.
T.M. Rinkel
The asylum statements
This article deals with the evaluation of the statements asylum-seekers put forward for their claim on
admission as refugee to the Netherlands. More in
particular it tries to give some inside information
about the many obstacles and difficulties one meets in
the process of establishing the relevant facts in
asylum cases and assessing the credibility of an
asylum-seeker. After explaining some general guidelines for dealing with asylum applications, the author
reveals how for example failures in communication
between asylum-seekers and interview-officers, the
culture gap between asylum-seekers and decisionmakers, and the seldom satisfied need for detailed
information about the situation in the country of
origin, put a great burden on those responsible for
deciding on admission to and giving asylum in the
Netherlands.
M.M.J. Aalberts and L. Doornhein
Ten years asylum-policy
The past decade has witnessed numerous developments and changes in the field of asylum-policy. The
number of requests for asylum has increased
enormously, not only in the Netherlands but
throughout Europe. Each of these European governments try to control the growing stream of asylumseekers by developing and implementing new
policies. In the Netherlands there are two categories
for admission: the requirements for aliens and the
requirements for asylum-seekers. The former can be
I 18
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described as restrictive. Aliens must comply with
specific terms as a prerequisite to admission. The
asylum policy on the other hand was originally less
restrictive. Each request is reviewed on the basis of
individual circumstances and motives of the asylumseeker. However with the new restrictive regulations
and adjustments in this field we must question
whether the Dutch asylum policy can still be called
'tolerant'.
P.J. Krooneman
Shown in and locked out
In the past decade, the number of asylum seekers
coming to European countries has increased
considerably. In the Netherlands the number of
asylum applications has risen in that period from a
mere 752 in 1981 to 21,615 in 1991. However, the
number of asylum seekers in the Netherlands is still
below that of many other European countries if
measured against the total population. Especially
during the last five years the Dutch media paid a lot
of attention to the asylum seekers issue. This
attention was mainly focussed on events that arose
temporary interest. Scientific research among asylum
seekers concerned mostly the economical, judicial
and political consequences of asylum migration.
Little is known about the background, motives and
the appreciation of the reception policy by the
asylum seekers. This article focusses exactly on those
issues. The article is based on a large research project
amongst 677 adult asylum seekers in the Netherlands,
conducted by order of the Ministry of Welfare by the
Centre for Migration Studies of the University of
Amsterdam. The research was conducted between
April 1991 and May 1992 amongst asylum seekers
from Ghana, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Iran and
Rumania.
P.H. van der Laan and M. Smit
Single minor refugees
Half of the refugees on earth are minors. A growing
number flee their country of origin, unaccompanied
by their parents. Some end up in the Netherlands. In
1991, for example, approximately 400 single minor
refugees sought the right of asylum in The Netherlands. Not many facts are available about the single
minor refugees in The Netherlands. However, we do
know that most of them are placed under
Summaries
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guardianship of De Opbouw, a society for
guardianship specialized in single minor refugees. In
this article the juridicial procedures involved in
acquiring a staying permit, as well as the initial and
the longer term reception of these young people are
described. Special attention is given to the housing
facilities for single minor refugees between 14 and 17
years of age.
R.F.A. van den Bedem
Nationality and 'being Dutch'

Since January 1992, renunciation of nationality of
origin in order to naturalize is no longer required in
the Netherlands. The Dutch government states
however, that nationality is not merely the judicial
link between state and individual, but that nationality
entails something 'more'. The government admits that
it is difficult to define this 'more', and that subjective
elements are connected to it. This makes it difficult to
formulate requirements for naturalization other than
objective ones. This is quite different from the ideals
of the nation state, where membership is considered
sacred and unique and membership of the state
should be based on nation-membership. Nationalism
in Europe shows that these ideas still exist. In the
USA however, allegiance is required towards the
constitution and fundamental liberal ideals more than
to the nation. Recent developments in Germany and
the Netherlands show that the acquisition of
citizenship has developed from a grant to a right and
more objective requirements for naturalization are
being formulated as a result of this. This occurred in
tandem with the evolution of a multi-cultural society.
New members can not be asked to become members
of the nation. Although autochthonous 'Dutch' may
consider the status of nationality to be 'more' than a
judicial link to the state, this may not be expected
from new members.
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Literatuuroverzicht

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen bij
de documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieen worden aangevraagd. Door de documentatieafdeling worden boeken, tijdschriftartikelen, rapporten en jaarverslagen met betrekking tot bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen
kan men zich wenden tot de
afdeling documentatie van het
WODC, Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53
(C.J. van Netburg) en
070-370 66 56 (E.M.T. Beenakkers)
en 070-370 65 53 (P. van Rossem).
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Algemeen
1
Coleman, J.W.
Crime and money; motivation
and opportunity in a monetarized
economy

American behavioral scientist,
35e jrg., nr. 6, 1992, pp. 827-836
De geschiedenis wijst uit dat de
drang naar het bezit van geld
samenhangt met hebzucht en de
dorst naar macht. Daarmee is er
ook een relatie tussen misdaad en
geld. Vertrekpunt voor een
verklaring van deze relatie moet
volgens de auteur een theorie over
crimineel gedrag zijn. De
gangbare theorieen stellen twee
concepten centraal: motivatie en
mogelijkheden tot criminaliteit.
Het verdient aanbeveling in de
motivatietheoriedn over criminaliteit ruimte te laten voor de rol
van ideedn en symbolen, omdat
deze een sterke emotionele lading
kunnen hebben, bewust of
onbewust. Opvattingen over geld
en waar geld een symbool van is,
zijn maatschappelijk bepaald. Bij
de mogelijkheden tot misdaad (het
tweede centrale concept) draait
het om twee vragen: hoe bepaalt
de geldeconomie de verdeling van
kansen tot criminaliteit, en hoe
ontstaat de attractiviteit van deze
kansen. De toekomst van het geld
en de geldeconomie is verbonden
met de ontwikkelingen in de
computer en informatietechnologie. Deze ontwikkelingen maken
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veel processen zichtbaar, welke
openheid z'n weerslag vindt in
motivaties en kansen tot het
begaan van criminal iteit.
Met literatuuropgave.
2
Reuband,K.H.
Einfliisse kontextueller Hintergrundinformationen auf die
Deliktbewertung und das
Sanktionsverlangen der Bevalkerung; Ergebnisse eines
Frageexperiments
Zeitschrift filr Rechtssoziologie,
I3e jrg., nr. I, 1992, pp. 141-149
In dit artikel wordt - op basis van
een representatief onderzoek
onder de bevolking van de Bondsrepubliek onderzocht of door de
manier waarop de dader wordt
beschreven het morele oordeel en
de wens tot het treffen van
sancties kunnen worden
beinvloed. Als voorbeeld wordt
het gebruik van hasj genomen.
Geconcludeerd kan worden dat de
manier waarop een dader wordt
omschreven, in het bijzonder bij
socio-demografische subgroepen
van de bevolking, beslist effect
sorteert. Ook is duidelijk naar
voren gekomen dat de effecten die
betrekking hebben op het morele
oordeel niet noodzakelijkerwijze
eenzelfde invloed uitoefenen op
het gebied van de roep om
sancties. Eens te meer is duidelijk
geworden dat bij het onderzoek
naar het rechtsbewustzijn in het
bijzonder aandacht dient te
worden geschonken aan de
context en.de omstandigheden
waaronder de daad is begaan.
Met literatuuropgave.
3
Schaap, C.D., R. Rozekrans e.a.
Geld witwassen (2): een
probleemverkenning van de
opbrengstkant van op winst
geriehte misdaad
Het tijdschrift voor de politie,
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54e jrg., nr. 4, 1992, pp. 152-158
De auteurs gaan allereerst in op
het maatschappelijk en strategische nut van de bestrijding van
het witwassen van geld, afIcomstig
uit handel in verdovende
middelen of georganiseerde
fraudes. Door hun financiele
schaalvergroting bestendigen
misdaadondernemingen zich,
vormen onderling duurzame
grensoverschrijdende netwerken
en nestelen zich in de bovenwereld. Hiertegen zal strafrechtelijk moeten worden opgetreden.
Ook zal bescherming moeten
worden gegeven aan krediet- en
financiele instellingen tegen
aantasting van bun soliditeit,
stabiliteit en integriteit door het
witwassen van geld. Dit witwassen
speelt zich voor tachtig procent af
in grensoverschrijdend verband,
waarbij men dankbaar gebruik
maakt van de bestaande
verschillen in repressieve en
preventieve wetgeving in de
lidstaten van de EG. Ter
vermijding van de geconstateerde
ongewenste mazen in de wet is het
gewenst dat de lidstaten streven
naar een zo eenvormig mogelijke
uitvoering van de EG-richtlijnen
ter voorkoming van het gebruik
van het financiele stelsel voor het
witwassen van geld. Verschillende
juridische en praktische
knelpunten bij deze uitvoering
worden besproken. De omvang,
kwaliteit en snelheid van internationale rechtshulp zal volgens de
auteurs kunnen worden verbeterd,
indien in iedere lidstaat een
formeel nationaal of centraal
orgaan wordt ingericht, waar alle
informatie m.b.t. het witwassen
van geld wordt behandeld.
Daarnaast kunnen internationale
coordinatieteams bijdragen tot
opsporing en oplossing van
geldwitwas-zaken.
Met literatuuropgave.
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4
Themanummer
The sentencing Reform Act of
1984 and sentencing guidelines
Federal probation, 55e jrg., nr.
4, 1991, pp. 1-57
Onlangs, in 1987, gingen in de VS
de nieuwe richtlijnen m.b.t.
vonniswijzing van kracht die drie
jaren daarvoor bij wet waren
ingesteld. Dit themanummer
evalueert hoe de nieuwe richtlijnen in de praktijk hebben
gewerkt. Het eerste artikel is 'The
untapped potential for judicial
discretion under the federal
sentencing guidelines: advice for
council'. In de ruime hoeveelheid
achtergrondinformatie benadrukt
de auteur de mogelijkheden die de
rechter toch nog heeft ondanks de
vele restricties. In 'Flexibility and
discretion available to the
sentencing judge under the guidelines regime' betoogt de auteur
dat de perceptie van de richtlijnen
als een mechanisch systeem de
uitoefening van ftexibiliteit en het
benutten van speelruimte sterk
belemmert. In 'The sentencing
guidelines two views from the
bench' buigt de auteur zich over
de vraag of de richtlijnen van nut
zijn geweest, en presenteert de
lezer daarbij twee haaks op elkaar
staande visies. In 'The United
States Sentencing Commission: its
many missions' staat de auteur,
voorzitter van de VS Sentencing
Commission, stil bij de verantwoordelijkheden en taken van de
commissie. De auteur van 'A
prosecutor's view of sentencing
guidelines' gaat in op de relaties
tussen openbare aanklagers en
rechters. Ook enkele kernconcepten worden besproken. Wat
anders heeft de auteur van
'Defense practice under the Bail
Reform Acts and the sentencing
guidelines: a shifting focus' op het
oog. Bij hem gaat het om de
gewijzigde werkwijze van de
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verdediging onder de nieuwe
wetgeving. In 'The sentencing
guidelines: what a mess' ventileert
de auteur haar ongenoegen en
bezorgdheid. Zij bespreekt ook de
gewijzigde rol van de reclassering.
Centraal staat de reclassering ook
in 'The federal probation officer:
life before and after guideline
sentencing'. Het artikel 'The
impact of the Sentencing Reform
Act on prisonmanagement', tot
slot, is van de hand van een
directeur van een gevangenis. Hij
bespreekt de problematiek van de
overvolle gevangenissen.
5
Wal, G. van der, J.Th.M. van
Eijk e.a.`
Kenmerken van huisartsen en
patienten by euthanasie en hulp
bij zelfdoding; een deelonderzoek
Medisch contact, 47e jrg., nr.
31/32, 1992, pp. 905-909
In een studie verricht onder
zelfstandig gevestigde huisartsen
werd getracht na te gaan of er een
samenhang bestaat tussen
bepaalde kenmerken van de
huisarts of diens praktijk en een
aantal kwantitatieve aspecten van
de praktijk van euthanasie en hulp
bij zelfdoding. Daarnaast werd
nagegaan wat de achtergrondkenmerken zijn van patienten bij wie
euthanasie is toegepast of hulp bij
zelfdoding is verleend. Er werd
gebruikt gemaakt van een
anonieme enquete onder twee
a-selecte steekproeven van twee
huisartsenpopulaties in NoordHolland en 'de rest van
Nederland'. De onderzoeksperiode betrof de periode 1986 tot
en met 1989. Met betrekking tot
de patientkenmerken , worden
cijfers gepresenteerd ten aanzien
van burgerlijke staat, samenstelling huishouden, huisvesting,
levensbeschouwing, sociale klasse
en inschrijvingsduur bij de
huisarts. Wat betreft de huisarts-

123

kenmerken worden cijfers gepresenteerd met betrekking tot vestigingsduur en leeftijd, praktijkgrootte en aantal overledenen,
levensbeschouwelijke overtuiging
en urbanisatiegraad. De auteur
besluit met een interpretatie van
de gegevens.

tiele proces. De algemene
conclusie luidt dat de traditionele
dubbele maatstaf nog steeds wordt
gehanteerd, ondanks culturele
en/of wetsveranderingen.
7
Brenninkmeijer, A.F.M.
Gelijkheid van straffen

Strafrecht en
strafrechtspleging
6
Bishop, D.M., C.E. Frazier
Gender bias in juvenile justice
processing: implications of the
JJDP Act

The journal of criminal law and
criminology, 82e jrg., nr 4, 1992,
pp. 1162-1186
Resultaten van eerder onderzoek
naar de invloed van het geslacht
op het vervolgingsbeleid t.a.v.
jongeren laten zien dat politieambtenaren, rechters en andere
ambtenaren bij de rechtbank een
dubbele maatstaf hanteren wat
betreft jongens en meisjes die
eenzelfde vergrijp plegen. Recente
studies daarentegen geven aan dat
de invloed van het geslacht op het
vervolgingsbeleid de laatste tien
jaar minder is geworden. De
auteurs gaan na wat de effecten
zijn van initiatieven tot verbetering van het justitieel systeem
t.a.v. jongeren, neergelegd in de
'Juvenile Justice and Delinquency
Prevention Act' (IMP Act), om te
bepalen of hiermee werkelijk van
een verbetering sprake is, of dat
ongelijke berechting van jongens
en meisjes er slechts door gemaskeerd wordt. Procesverbalen van
137.671 jongeren, waarvan het
proces diende in Florida tussen
januari 1985 en december 1987,
werden door hen onderzocht
d.m.v. multivariate analyse. Er
werd gekeken of het geslacht van
invloed was geweest op de
verschillende stappen in het justi-
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Trema, 15e jrg., nr. 3, 1992, pp.
77-84
De redactie van Trema heeft het
onderwerp gelijkheid van straffen
aan de orde gesteld om een zo
breed mogelijke discussie over dit
onderwerp te realiseren. Uit de
bier gepubliceerde bijdragen blijkt
dat het om een complex vraagstuk
gaat, dat op verschillende
manieren benaderd kan worden
en waarover heel verschillend
gedacht kan worden. Berghuis,
komt met een cijfermatige
benadering. Frijda en Gerbrandy
doen verslag van de bijdragen van
de Raad van Europa enerzijds en
de werkgroep criteria straftoemeting van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak
anderzijds. Alkema geeft beschouwingen over gelijkheid van
straffen in het perspectief van de
Europese Conventie en de staatsrechtelijke positie van de rechter.
Kelk geeft vervolgens een strafrechtelijke benadering vanuit de
gemengde strafrechtstheorie. Van
den Hank reageert direct op de
suggestie om een straftoemetingkamer in te stellen. Machielse en
Balkema maken ten slotte onderscheid tussen veel voorkomende
delikten en `unica'.
8
DeLuca, H.R., T.J. Miller e.a.
Punishment vs. rehabilitation: a
proposal for revising sentencing
practices

Federal probation, 55e jrg., nr.
3, 1991, pp. 37-45
Een strafrechtssysteem heeft vier
doelstellingen: afschrikken, zodat
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men zal terugschrikken voor het
begaan van een misdaad; straffen,
bij wijze van boetedoening van de
misdadiger; uitschakeling, dat wil
zeggen, het verwijderen of
beperken van het vermogen van
de crimineel om misdaden te
plegen; en ten slotte: reclassering,
ofwel het in staat stellen van de
misdadiger een normale rol in de
maatschappij te gaan spelen. In de
VS zijn er momenteel twee
verschillende theorieen
betreffende het antwoord dat de
maatschappij op criminaliteit
dient te geven: de klassieke en de
positivistische school. De
klassieke school legt de nadruk op
straf; de positivistische op reclassering. De auteurs stellen voor het
huidige gevangenissysteem in
zoverre af te schaffen, dat de twee
moeilijk met elkaar te rijmen
taken (straf en reclassering)
gescheiden worden. Hun voorstel
luidt: begin met een relatief korte
strafperiode en laat die volgen
door een duidelijk ervan onderscheiden periode waarin de
misdadiger onder intensieve
begeleiding geholpen wordt een
plaats in de maatschappij te
verwerven. Men denkt bij
voorbeeld aan vijf jaar gevangenisstraf voor zware criminelen
(moordenaars), gevolgd door een
periode van vijftien jaar intensieve
begeleiding en nog eens zo'n
vijftien jaar van toezicht op
grotere afstand. Behalve een flinke
financiele besparing wordt van
deze methode een veel geringere
mate van recidive verwacht.
Met literatuuropgave.
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9
Lensing, J.A.W.
Richtlijnen voor de strafioemeting; kunnen wij jets leren van
de US Sentencing Guidelines?
Trema, 15e jrg., nr. 6, 1992, pp.
207-226
Een van de beslissingen in de
strafrechtspleging waarbij grote
beleidsvrijheid bestaat, is de
rechterlijke beslissing over de straf
en de strafmaat. In de praktijk
heeft dit geleid tot verschillen in
de straftoemeting voor
ogenschijnlijk gelijke gevallen. De
vraag is gerezen of, en zo ja, op
welke wijze de beleidsvrijheid
moet worden ingeperkt. Een van
de varianten die wellicht de
moeite van het overwegen waard
zou kunnen zijn voor de Nederlandse verhoudingen, is de figuur
van straftoemetingsrichtlijn en die
tot de rechter zijn gericht. Straftoemetingsrichtlijnen zijn op dit
moment erg in trek in verschillende stelsels in de VS. In dit
artikel wordt aandacht besteed
aan de achtergrond van de
totstandkoming van straftoemetingsrichtlijnen, aan de opdracht
en positie van de Sentencing
Commission die door wetgevers
belast zijn met het voorbereiden,
opstellen en wijzigen van richtlijnen voor de straftoemeting, aan
de werkwijze van de US
Sentencing Commission, aan de
inhoud van de richtlijnen, aan de
werking van de richtlijnen in de
praktijk en aan de soms forse
kritiek op de richtlijnen. Tot slot
wordt de vraag onder ogen gezien
of we in Nederland iets en, zo ja,
wat we van de Amerikaanse
ervaringen kunnen leren.
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I0
Maxfield, M.G., T.L. Baumer
Pretrial home detention with
electronic monitoring; a nonexperimental salvage evaluation
Evaluation review, 16e jrg., nr.
3,1992, pp. 315-332
De auteurs bespreken hun
evaluatie van de ervaringen met
elektronisch huisarrest in Marion
County, een regio in Indiana. Er
werden semi-gestructureerde interviews gehouden met rechters en
openbare aanklagers. Centraal in
het onderzoek stonden 224
verdachten in voorarrest. De
autoriteiten beoogden met het
elektronisch huisarrest allereerst
een verlichting te bereiken van het
probleem van overvolle gevangenissen. Andere doelen waren
bescherming van het publiek tegen
verdere misdrijven, en het garanderen dat de verdachte op zijn
proces aanwezig zou zijn. Allereerst viel op dat de verdachten die
zich wel aan de regels hielden
vaak niet alleen woonden, maar
met ouders of partner. Vergeleken
met degenen die op borgtocht
waren vrijgelaten, waren de
verdachten met elektronisch
huisarrest niet vaker afwezig op
bun zitting. Of zij door waren
gegaan met het plegen van
misdrijven, kon niet vastgesteld
warden. Over het algemeen, zo
menen de auteurs, is de bruikbaarheid van het elektronisch
huisarrest beperkt, ondanks het
feit dat de gevangenisautoriteiten
er enigszins in slaagden het
probleem van het ruimtegebrek te
verlichten.
Met literatuuropgave.
11
Whitehead, J.T.
The effectiveness of felony
probation: results from an
eastern state
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 4,
1991, pp. 525-543
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De effectiviteit van de voorwaardelijke veroordeling is het
onderwerp van dit onderzoek.
Eerst bespreekt de auteur de
resultaten van ander onderzoek
over de mate waarin een
voorwaardelijke straf de recidive
kan terugbrengen. De gegevens
van zijn onderzoek betreffen 2694
voorwaardelijke veroordelingen
uit 1976 en 1977 in de staat New
Jersey. Het. ging om inbraken,
berovingen en bezit en handel in
drugs. De auteur benadrukt met
klem dat het alleen am officiele
gegevens gaat. De recidive werd
gemeten op drie momenten: na
drie, na vier en na tien jaar. De
auteur vergelijkt zijn resultaten
met die van andere studies uit
Californie, Kentucky en Missouri.
In de regressievergelijkingen zaten
o.a. de variabelen leeftijd, werk,
druggebruik en wel of niet eerder
veroordeeld. Ook de Greenwoodschaal werd geraadpleegd. Allereerst blijkt de effectiviteit per staat
te verschillen. Voor New Jersey
blijkt voor drugmisdrijven de
voorwaardelijke veroordeling een
redelijke optie. Voor beroving en
inbraak is de recidive alarmerend
hoog. Len advies aan de reclassering: schenk aandacht aan
drugproblemen en het zoeken
naar werk.
Met literatuuropgave.

Criminologic
12
Cernkovich, S.A., P.C. Giordano
School bonding, race, and delinquency
Criminology, 30e jrg., nr. 2,
1992, pp. 261-291
Doel van het onderzoek was am
na te gaan in welke mate de
binding met school invloed heeft
op delinquent gedrag. Met name
spitsten de auteurs deze vraagstelling toe op zwarte jongeren.
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Theoretische leidraad was de
controle theorie van Hirschi die
de volgende relatie veronderstelt:
hoe groter de binding aan school,
hoe minder kans op delinquentie.
Binding aan school werd met
zeven dimensies geoperationaliseerd. Delinquentie werd gemeten
met de self-report schalen van
Elliot en Ageton, dit gebeurde met
942 scholieren uit Toledo in Ohio.
Controlevariabelen verwezen naar
leeftijd, geslacht, ras,
sociaal-economische status en
raciale samenstelling van de
school. De auteurs menen dat zij
al het mogelijke hebben gedaan
om het differentiele raciale
self-report gedragseffect te
minimaliseren. Hun
variantie-analyse bracht aan het
licht dat er nagenoeg geen raciale
verschillen waren in de betrokkenheid met het schoolgebeuren.
Sterker nog: zij hadden vaak de
indruk dat zwarte scholieren meer
van deze betrokkenheid toonden,
hoewel dit niet in de cijfers naar
voren kwam. Hun bevindingen
achtten de auteurs in overeenstemming met de door hun
gebruikte theorie. Zij menen tot
slot dat de relatie met de school
integraal moet worden onderzocht
met de relaties met familie en
leeftijdgenoten.
Met literatuuropgave.
13
Clarke, R.V., P.M. Harris
A rational choice perspective on
the targets of automobile theft

Criminal behaviour and mental
health, 2e jrg., nr. 1, 1992, pp.
25-42
De auteurs passen het idee van
rationele keuze toe op hun
onderzoek naar waarom bepaalde
automodellen een groter risico
lopen gestolen te worden dan
andere. Hierbij wordt uitgegaan
van de vooronderstelling dat
wetsovertreders ervoor kiezen een
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overtreding te plegen op grond
van de voordelen die zij eraan
verbinden. Officiele gegevens en
data afkomstig uit de
auto-industrie in de Verenigde
Staten werden gebruikt voor het
rubriceren van 121 modellen
volgens (1) risico tot diefstal met
als doel onderdelen te verwijderen ; (2) diefstal met het oog op
tijdelijk gebruik; (3) diefstal met
als doel behoud, onderhandse
verkoop of vernietiging van de
auto. Er werden belangrijke
verschillen gevonden bij de
hoogstgerangschikte modellen in
iedere categorie: in (1) ging het
m.n. om auto's van Duits
fabrikaat met een goede radioinstalatie ; in (2) waren het m.n.
sportieve Amerikaanse modellen;
en in (3) betrof het een mengeling
van zeer dure wagens met
bijzondere capaciteiten en minder
dure buitenlandse sportwagens.
Deze verschillen kunnen worden
verklaard aan de hand van de
eigenschappen van een model, die
aanleiding gaven tot de diefstal,
gerelateerd aan de drie globale
categorieen veiligheid, beschikbaarheid een aantrekkelijkheid
m.b.t. de diefstal. Deze resultaten
geven aan dat het noodzakelijk is
om specifieke motieven voor
diefstal mee te nemen bij het
vormen van preventiebeleid.
Met literatuuropgave.
14
Dutton, D.G., S.D. Hart
Evidence for long-term, specific
effects of childhood abuse and
neglect on criminal behavior in
men

International journal of
offender therapy and comparative criminology, 36e jrg., nr.
2, 1992, pp. 129-137
Het is duidelijk dat kindermishandeling en -verwaarlozing ernstige
en langdurige psycho-sociale
gevolgen heeft voor de betrok-
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kenen. De meeste onderzoeken
m.b.t. dit onderwerp richtten zich
op vrouwelijke psychiatrische
patienten. De lange termijneffecten van mishandeling van
jongens is een onderzoeksgebied
waaraan pas sinds kort aandacht
wordt besteed. Ook in dit artikel
richten de onderzoekers zich op
de gevolgen van kindermishandeling bij mannen. Zij bestuderen
de uitgebreide institutionele
rapportages van 604 mannen,
opgenomen in Canadese staatsgevangenissen. Analyse van deze
gegevens geeft aan wat de invloed
is van de verschillende vormen
van kindermishandeling en
-verwaarlozing op gewelddadig en
agressief gedrag bij volwassenen.
Het blijkt dat de mannen die in
hun kinderjaren mishandeld
werden, als volwassene drie keer
zo vaak overgaan tot het gebruik
van geweld dan anderen.
Bovendien konden bepaalde
vormen van kindermishandeling
in verband worden gebracht met
specifieke, gelijkvormige geweldspatronen, gebruikt door
volwassen. Zij die als kind respectievelijk fysiek of seksueel
mishandeld werden, bijvoorbeeld,
gebruikten op latere leeftijd vijf
keer zo vaak fysiek ofwel seksueel
geweld tegen anderen. Deze resultaten komen overeen met de
hypothese van de geweldscyclus,
waarin gesteld wordt dat zij die in
hun kinderjaren te maken krijgen
met mishandeling meer kans
lopen om als volwassene anderen
te mishandelen.
Met literatuuropgave.
15
Fishbein, D.H.

The psychobiology of female
aggression
Criminal justice and behavior,
19e jrg., nr. 2, 1992, pp. 99-126
In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van de biologische en
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medische condities die mogelijk,
in wisselwerking met sociale
omstandigheden, excessieve
fysieke agressie bij vrouwen
kunnen verklaren. De auteur
presenteert een theoretisch
raamwerk, waarbinnen resultaten
uit het biomedische onderzoeksveld kunnen worden
geplaatst binnen het onderzoek
naar dergelijk agressief gedrag bij
vrouwen. Vervolgens wordt
ingegaan op biochemische
invloeden op de embryonale
ontwikkeling van de hersenen en
het gedrag. De gevonden biomedische en biochemische invloeden
op excessief agressief gedrag bij
vrouwen wordt ten slotte bediscussieerd. Geconcludeerd wordt
dat pre- en post-natale biologische
invloeden samen met het leven in
ongunstige sociale omstandigheden inderdaad kan leiden tot
anti-sociaal gedrag bij een aantal
vrouwen. Vervolgonderzoek zal
zich moeten richten op het
relatieve gewicht van de gevonden
factoren. Hierna kunnen strategieen t.a.v. preventie, vroege
opsporing en behandeling worden
opgesteld, gericht op een
specifieke risicogroep vrouwen.
Met literatuuropgave.
16
Matsueda, R.L.

Reflected appraisals, parental
labeling and delinquency: specifying a symbolic interactionist
theory
American journal of sociology,
97e jrg., nr. 6, 1992, pp.
1577-1611
Als theoretisch kader hanteerde
de auteur het gedachtengoed van
George Herbert Mead en het
symbolisch interactionisme. Het
symbolische verwijst naar
`definities' die wij alien hebben
over hoe mensen met elkaar
omgaan. Op basis van deze opvattingen ontstaan interactiepatronen
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en tevens nieuwe als er een andere
visie ontwikkeld wordt. Bij symbolisch interactionisten speelt de
visie die het individu heeft op de
sociale werkelijkheid een zeer
centrale rol. Zij kennen grote
waarde toe aan sociaal-psychologische processen die het individu
vormen al vanaf de prille
kindertijd. Zo is er bij voorbeeld
de rol van de ouders en andere
'significant others' bepalend voor
het zelfbeeld en de beoordeling
van het individu van zijn `zelr. De
auteur gaat eerst uitgebreid in op
de invloed van deze rolmodellen,
referentiegroepen en waarderingen van anderen, in samenhang
met het ontstaan van delinquent
gedrag. De gegevens van het
onderzoek werden ontleend aan
de 'National Youth Survey', een
longitudinale studie over delinquentie en druggebruik die
gehouden werd in de VS. De
auteur gebruikte de gegevens uit
interviews met adolescenten
(N= 1725) en hun ouders. Verder
werd gebruik gemaakt van het
VISREL 7 programma van
Joreskog en Sorbom, teneinde de
samenhangen tussen de variabelen
en delinquentie te toetsen. De
uitkomsten van het onderzoek
vormen volgens de auteur een
ondersteuning voor de symbolisch
interactionistische conceptualisering en verklaring van delinquent gedrag bij jongeren.
Met literatuuropgave.

dat nog eens te doen dan iemand
die nooit een stap op het
criminele pad gezet heeft. Waar
echter wel onduidelijkheid over
bestaat is de vraag naar de
oorzaken hiervan. Twee verklaringen treden op de voorgrond:
ten eerste het denkbeeld dat het
plegen van een misdaad gedragsveranderingen tot gevolg heeft die
weer tot een grotere kans op
toekomstig crimineel gedrag
leiden. Ten tweede het denkbeeld
dat mensen van nature zodanig
verschillen dat sommigen makkelijker tot misdaden zullen komen
dan anderen. Het eerstgenoemde
verklaringsmodel wordt door de
auteurs het toestandafhankelijkheidsmodel genoemd en gaat er
vanuit dat het plegen van een
misdrijf innerlijke remmingen of
externe belemmeringen
vermindert of dat het de motivatie
om zich crimineel te gedragen
vergroot. De tweede interpretatie
wordt bevolkingsongelijksoortigheid genoemd en kan zowel te
maken hebben met een
anti-sociale persoonlijkheidsstructuur van de dader als bij
voorbeeld met een externe factor
als het hebben van criminele
ouders. Alle ongelijksoortigheidstheorieen hebben een ding
gemeen: ze gaan er vanuit dat de
neiging misdaden te begaan zeer
vroeg in iemands levensloop
ontstaat en daarna blijft. De
conclusie die in dit artikel wordt
getrokken op grond van uitgebreid
17
statistisch onderzoek luidt dat het
Nagin, D.S., D.P. Farrington
ongelijksoortigheidsmodel een
The stability of criminal potential grotere verklarende waarde heeft
from childhood to adulthood
dan het toestandafhankelijkheidsCriminology, 30e jrg., nr. 2,.
model.
1992, pp. 235-260
Met literatuuropgave.
Er bestaat geen twijfel over dat
recidive vaker voorkomt dan op
statistische gronden mag worden
verwacht. Anders gezegd: dat
iemand die een misdaad heeft
begaan een grotere kans maakt
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I8
Wilson, M.I., M. Daly

Who kills whom in spouse
killings? On the exceptional sex
ratio of spousal homicides in the
United States
Criminology, 30e jrg., nr. 2, pp.
189-215
'SROK' staat voor 'sex ratio of
killing'. Toegespitst op het
huwelijk is dat de verhouding
tussen het aantal vrouwen dat hun
echtgenoot vermoordt en het
aantal vrouwen dat door hun man
om het leven wordt gebracht. Die
verhouding blijkt in de Verenigde
Staten verrassend veel af te wijken
van landen als Canada, Australie
of Groot-Brittannie. De Amerikaanse huwelijks-SROK bedraagt
75, wat dus wil zeggen dat
vrouwen hun man bijna net zo
vaak vermoorden als andersom. In
de andere landen is de SROK
bijna twee maal zo laag. Een voor
de hand liggende oorzaak zou het
vuurwapenbezit kunnen zijn.
1mmers: het lichaamskrachtvoordeel van mannen wordt
daardoor geneutraliseerd. De
statistieken wijzen echter uit dat
dit niet de oorzaak is. Integendeel: als we vuurwapenmoorden
buiten beschouwing laten stijgt de
SROK zelfs, in plaats van dat
deze daalt. Een andere mogelijke
verklaring zou zijn dat het verschil
in gedrag tussen de seksen in de
Verenigde Staten kleiner is dan
elders. Het simpele feit echter dat
moorden waar geen huwelijksrelatie bestaat tussen dader en
slachtoffer dit beeld niet te zien
geven (de SROK ligt dan slechts
in de buurt van de 10; net als in
andere landen), weerlegt deze
theorie. Factoren die wel relevant
zijn voor het voorspellen van de
echtgenoten-SROK zijn: wettelijk
huwelijk tegenover de facto
huwelijk (samenwonen); huwelijk
waarbij de partners gescheiden
!even tegenover huwelijk waarbij
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men bij elkaar is; huwelijk waar
de vrouw flunk ouder is dan haar
man tegenover huwelijk waar dat
niet zo is; blank tegenover zwart
huwelijk. De SROK blijkt in al
deze gevallen bij de rechterterm
duidelijk hoger dan bij de linker.
De verschillen in echtelijke SROK
tussen de VS en andere westerse
landen wordt door deze gegevens
echter niet afdoende verklaard.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs
19
Avio, K.L.

On private prisons: an economic
analysis of the model contract
and model statute for private
incarceration
New England journal on
criminal and civil confinement,
17e jrg., nr. 2,1991, pp. 265-300
Privatisering van penitentiaire
inrichtingen heeft met name in de
VS een grote vlucht genomen.
Daarvoor zijn verschillende
redenen aan te wijzen. In de eerste
plaats streven prive-ondernemingen vanuit een winstoogmerk
en gelet op de concurrentie van
andere ondernemingen naar
minimalisering van de kosten.
Privatisering kan ook tot optimalisering binnen de strafrechtelijke
keten leiden omdat het de
mogelijkheid biedt om arrondissementen een contractueel
vastgelegd aantal detentiedagen
per jaar ter beschikking te stellen.
Wit men het aantal plaatsen
vergroten dan zal men de
daarvoor benodigde kosten
moeten afwegen tegen andere
prioriteiten. Een hiermee samenhangend voordeel van privatisering is dat de kwaliteit van de
detentie contractueel gegarandeerd wordt en niet kan worden
opgeofferd aan een tot overbevolking leidend insluitingsbeleid.
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Ten behoeve van de privatisering
van penitentiaire inrichtingen zijn
door Robbins een modelcontract
en een modelstatuut ontwikkeld.
Hoewel deze documenten een
belangrijke steun bieden, zijn er
ook belangrijke onvolkomenheden. Het belangrijkste nadeel is
dat wordt uitgegaan van penitentiaire inrichtingen als menselijke
pakhuizen. De kostenverrekening
vindt daarbij plaats op grond van
het aantal gerealiseerde detentiedagen. De auteur meent dat ook
de prestatie in termen van
recidive-vermindering als vergoedingsbasis moet worden gehanteerd. Gebeurt dat niet dan heeft
de private onderneming belang bij
recidivemaximalisering.

verloopt via een aantal fasen
gedurende welke de therapeut
geleidelijk een gedetailleerd
inzicht krijgt in de psychologische
situatie van de dader en diens
uiterlijke omstandigheden die
hebben geleid tot het misdrijf. De
methode beoogt verder een
verhoging van de motivatie van de
dader om zichzelf te begrij pen, het
vergt ook van hem een hoge inzet.
Met literatuuropgave.
21
Drost, T.R.
Nieuwe horizonnen voor de terbeschikkingstelling: over de nota
tbs en de eenzijdigheid van een
aantal analyses

Sancties, nr. 3, 1992, pp.
162-175
20
Eind 1992 bracht de staatssecretaris van justitie de nota Tbs, een
Beek, D.J. van, J.R. Mulder
The offense script: a motivational bijzondere maatregel uit. De nota
verdient lof, maar op enkele
tool and treatment method for
sex offenders in a Dutch forensic
onderdelen ook kritiek. De toegeclinic
nomen druk op de tbs-capaciteit
International journal of
en de resulterende behoefte aan
offender therapy and compauitbreiding van die capaciteit
rative criminology, pp. 155-167
worden in de nota herleid tot de
In de behandeling van seksueel
langere duur van de tbs. Deze is
delinquenten wordt in Nederland volgens de tbs-nota toe te
de persoonlijkheid van de dader
schrijven aan het zwaarder
worden van de tbs-populatie. De
sterk benadrukt. Het misdrijf op
zich niet zozeer. Maar in het
langere verblijfsduur heeft verder
artikel van de auteurs, die beide
als ongewenst neveneffect dat het
aantal gevallen is toegenomen
werkzaam zijn in de Van der
Hoeven kliniek, wordt het misdrijf waarin de rechter beslist tot invrijjuist geaccentueerd als onderwerp heidstelling ondanks advisering
tot verlenging van de tbs. Om deze
van behandeling. De auteurs
trend om te buigen wordt aanbeprobeerden in semi-gestructureerde interviews met de delinvolen om de verlengingsadviezen
quent te achterhalen wat als het
beter te onderbouwen. Tot zover
ware het script is geweest wat
de tbs-nota. De auteur stelt dat de
groei van het aantal verlengingsgeleid heeft tot het misdrijf. In
deze methode vangt het script aan adviezen een gevolg is van
overtrokken voorzichtigheid van
zes uren voor het misdrijf. De
term script verwijst naar de cogni- de adviserende behandelaars. Zij
tieve, emotionele processen bij de meent dat de tbs-behandelaars in
dader en de hieruit resulterende
een veel vroeger stadium zouden
handelingen en gedragingen in
moeten beginnen met de voorbewisselwerking met uiterlijke
reiding op de beeindigen van de
omstandigheden. Het script
tbs. De vrees dat rechters de tbs

Literatuuroverzicht

131

vrijwel automatisch beeindigen als
eenmaal proefverlof is verleend, is
daarbij ongegrond. Empirisch
onderzoek van de auteur wijst dat
uit.
22
Franke, H.
The rise and decline of solitary
confinement
The British journal of criminology, 32e jrg., nr. 2, 1992, pp.
125-143
Toen de gevangenisstraf in de 19e
eeuw de voornaamste strafrechtelijke sanctie werd, was de
leidende gedachte daarbij van
meet af aan dat de detentie moest
worden benut om gedetineerden
moreel te verbeteren. Heropvoeding was een belangrijke
drijfveer achter de systemen van
eenzame opsluiting die met name
in de VS werden ontwikkeld en
die vervolgens ook in Europa
aansloegen. Veel wetenschappers
verklaren de opkomst van het
cellulaire detentiestelsel ten
onrechte uit de specifieke sociale
en politieke omstandigheden in
veel landen. Eveneens ten
onrechte beschouwen veel wetenschappers de ontwikkeling als het
resultaat van bewuste pogingen
van de maatschappelijke elite om
de onderlaag te onderdrukken.
Een derde misvatting van historici
is dat penitentiaire veranderingen
zich abrupt hebben voltrokken.
De auteur beschouwt de geleidelijke opkomst van het cellulaire
stelsel veeleer als een symptoom
van het algemene civilisatieproces
in de westerse samenlevingen.
Detentie moest niet alleen een
punitief maar ook een opvoedend
karakter krijgen. Daarbij werd
eenzame opsluiting aanyankelijk
als de aangewezen methode
beschouwd vanwege het sterk
gelndividualiseerde mensbeeld dat
in de vorige eeuw dominant was.
Pas in de loop van deze eeuw
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werd onderkend dat mensen
sociale wezens zijn en dat daarom
heropvoeding slechts in gemeenschap met anderen succes kan
hebben.
Met literatuuropgave.
23
Groot, M.F.M. de
Een rechtsposilieregeling tussen
anderen; beschrijving van de
rechtsposaie root verpleegden in
niet-justitiele tbs inrichtingen
Sancties, nr. 3, 1992, pp.
176-182
Begin 1992 is een rechtspositieregeling van kracht geworden voor
tbs-gestelden die in een niet-justitiele inrichting verblijven. In 1991
zijn twee inrichtingen formedl
voor deze verpleging aangewezen.
Dientengevolge moesten deze
inrichtingen beschikken over een
regeling op grond waarvan de
tbs-gestelden kunnen klagen als
hen een maatregel wordt
opgelegd. Op termijn zal in deze
inrichtingen de rechtspositieregeling krachtens de Wet
Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen van kracht
worden. Aangezien de rechtspositieregeling in de Wet BOPZ nog
enige tijd op zich laat wachten,
moest een tussenoplossing worden
gevonden. De interim-regeling is
een vervlechting van de rechtspositieregeling voor tbs-gestelden in
justitiele inrichtingen en de
voorgenomen rechtspositieregeling
in de Wet BOPZ. De regeling
geldt zowel voor tbs-gestelden als
voor anderen die in de betreffende
twee inrichtingen verblijven.
Beklag is mogelijk als een beperkende maatregel wordt getroffen
met betrekking tot bezoek, correspondentie, telefoonverkeer en de
bewegingsvrijheid binnen de
inrichting. Het beklag wordt
gedaan bij een onafhankelijke
beklagcommissie. Deze commissie
is de eerste en enige instantie die
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de klacht beoordeelt. Er is geen
beroepsmogelijkheid.
24
Morgan, R.
Following Woolf: the prospects
for prison policy
Journal of law and society, 19e
jrg., nr. 2, 1992, pp. 231-250
Naar aanleiding van de gedetineerden-opstand in de Strangeways gevangenis te Manchester,
heeft opperrechter Woolf in een in
1991 uitgebracht rapport aanbevelingen gedaan tot verbetering van
het gevangeniswezen. Het gevangeniswezen dient te streven naar
een evenwicht tussen drie strategische doelen: ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf,
orde en veiligheid binnen de
inrichting, en rechtvaardige
behandeling voor de gedetineerden. Van de vele aanbevelingen van Woolf zijn twee het
belangrijkste. In de eerste plaats
pleit hij voor het zoveel mogelijk
onderbrengen van gedetineerden
in lokale inrichtingen met veel
mogelijkheden om relaties met de
sociale omgeving te onderhouden.
In de tweede plaats pleit hij voor
het bestuurlijk op afstand plaatsen
van het gevangeniswezen. Door
middel van jaarcontracten wordt
dan vastgelegd hoeveel gedetineerden dienen te worden
gehuisvest door het gevangeniswezen. In een zogenaamde White
Paper heeft de Britse overheid
gereageerd op het rapport. Voor
wat betreft het op afstand plaatsen
van het gevangeniswezen wordt
gekozen voor de status van
zogenaamde agentschap. Het
contractueel limiteren van het
maximaal aantal te huisvesten
gedetineerden wordt vooralsnog
niet omhelsd. Voor wat betreft de
idee van lokale gevangenissen
wordt aangegeven dat regionalisering op gespannen voet staat
met het zo veel mogelijk naar hun
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kenmerken gedifferentieerd onderbrengen van gedetineerden. De
mogelijkheden tot realisatie van
de door Woolf voorgestane verbetering van de leefomstandigheden
in de gevangenissen worden door
de auteur laag ingeschat.
25
Seis, M.C., K.L. Elbe
The death penalty for juveniles:
bridging the gap between an
evolving standard of decency and
legislative policy
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 4,
1991, pp. 465-487
In 1989 heeft het Amerikaanse
hooggerechtshof besloten dat
jeugdigen van 16 of 17 jaar ter
dood gebracht mogen worden.
Toepassing van deze sanctie is
volgens de toelichting niet in strijd
met wat wordt genoemd 'the
evolving standards of decency
(ESD)'. Deze ESD-beslissing was
zuiver gebaseerd op legislatieve
gronden. De meerderheid van de
37 staten waar de doodstraf
bestaat sluiten nl. de toepassing
van deze straf op jeugdigen niet
uit. De auteurs menen dat deze
redenering geen steek houdt. Wil
een beslissing in overeenstemming
zijn met ESD, dan moet die naar
hun mening gegrond zijn op historische en empirische overwegingen. Historisch gezien is het
jeugdstrafrecht gebaseerd op de
veronderstelling dat jeugdigen
biologisch en psychologisch onrijp
zijn. Jeugdcriminaliteit is een
gevolg van slechte socialisatie. Het
jeugdstrafrecht kent daarom de
doodstraf niet. In sommige staten
van de VS worden jeugdigen
echter automatisch volgens het
volwassenenstrafrecht behandeld
indien zwaardere delicten zijn
gepleegd. Moord valt bier dan
ook onder. Dit rechtvaardigt
echter nog niet de doodstraf,
omdat uit onderzoek onder ter
dood veroordeelde jeugdigen
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bleek dat deze categorie gekenmerkt was door verschillende
soorten achterstanden en
handicaps. Anders gezegd, deze
jeugdigen voldeden niet aan het
criterium van berekenende
moordenaars met voorbedachte
rade en zijn daarom ten onrechte
uitgezonderd van behandeling
volgens het jeugdstrafrecht.
Met literatuuropgave.
26
Themanummer
Clinical criminology
International journal of law and
psychiatry, I5e jrg., nr. 2, 1992,
pp. 125-235
De zogenaamde klinische criminologie houdt zich bezig met de
vraag onder welke omstandigheden delinquenten met succes
behandeld kunnen worden. Deze
vraag is moeilijk te beantwoorden,
omdat behandeling in de praktijk
samengaat met allerlei situationele
factoren die mede van invloed zijn
op het behandelingsresultaat.
Deze andere factoren zijn in een
onderzoeksituatie niet uit te
schakelen. Net is de interactie
tussen het institutionele systeem,
de behandeling en het individu
die onderwerp is van dit themanummer. In het eerste artikel
wordt nagegaan hoe wordt gereageerd op individuen die niet
binnen de behandelingsfilosofie
passen van een behandelende
instantie. In een tweede artikel
wordt beschreven hoe de politic
haar verwijzingscriteria aanpast
aan het opnamebeleid van de
instanties waarnaar justitiabelen
worden doorverwezen. Het derde
en vierde artikel gaan in op de
verschillen in perspectief van
waaruit juristen en gedragsdeskundigen de geestelijk gestoorde
delinquent benaderen. Daarna
volgt een beschrijving van de wijze
waarop vrouwen in een beveiligde
psychiatrische instelling worden
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opgevangen. Nederland loopt
voorop met de multidisciplinaire
behandeling van geestelijk
gestoorde delinquenten. Het zesde
artikel gaat daarop in. Het slotartikel beschrijft verschillende
aspecten van de deInstitutionalisering van geestelijk gestoorde
delinquenten.
27
Veen, Th.W. van
De TBS onder het vergrootglas
Delikt en delinkwent, 22e jrg.,
nr. 6, 1992, pp. 547-563
Besproken worden de tbs-nota die
Kosto op 30 september 1991 aan
de tweede Kamer aanbood,
alsmede de bij het stuk gevoegde
referentienota. In beide nota's
worden voornemens bekend
gemaakt om knelpunten bij de
tenuitvoerlegging van de
maatregel terbeschikkingstelling
op te heffen of nader te laten
bestuderen. De nota-tbs is van
binnenuit geschreven en bevat
derhalve hoofdzakelijk overwegingen van praktische aard. Veel
aandacht heeft de staatssecretaris
besteed aan de legitimering van de
tbs. Alle adders zijn daarbij
zorgvuldig onder het gras
gehouden, hetgeen te begrijpen is
nu de staatssecretaris besloten
heeft te !even met de regeling,
zoals die in 1986 is geworden. Op
de meer principiele vraag voor
welke duur de tbs is gelegitimeerd
wordt uitvoerig ingegaan. De
gedachte dat de duur van de tbs in
een redelijke verhouding moet
staan tot de ernst van het
gepleegde delict komt in de nota
herhaaldelijk aan de orde.
Bepaalde aspecten van de verlengingsprocedure wil de staatssecre %
tads later herijken. Op twee
punten wordt de aandacht van de
herijkingscommissie in het
bijzonder gevestigd. Kan de
advisering aan de rechter warden
verbeterd? Zou de mogelijkheid
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van een voorwaardelijke beeindiging van de tbs geschapen
moeten worden? Een heet
hangijzer is voorts de combinatie
van tbs en vrijheidsstraf, waarover
de staatssecretaris ook spreekt bij
de tbs-met-aanwijzing. De auteur
vraagt zich af of er geen goede
gronden zijn om de hele
tbs-met-aanwijzing uit de wet te
verwijderen. De herijkingscommissie zou hier deregulerend
kunnen optreden in plaats van
nog meer regulerend. Het
ernstigste probleem waarvoor de
staatssecretaris staat, komt in de
nota niet aan de orde. De laatste
jaren zijn de instellingen bijna
steeds tot verlenging gaan
adviseren, welke adviezen alle
door de staatssecretaris worden
overgenomen en tot vorderingen
tot verlenging leiden. Wie tot zich
laat doordringen wat dit betekent,
beseft dat de impasse waarin we
met de wet tbs zijn gekomen, veel
meer verlangt dan een herijking,
aldus de schrijver.
28
Wright, K.N., W.G Saylor

Male and female employees'
perceptions of prison work: is
there a difference?
Justice quarterly, 8e jrg., nr. 4,
1991, pp. 505-524
Sedert het begin van de jaren
zeventig is het voor vrouwen in de
VS mogelijk om als bewaarder in
een mannengevangenis te werken.
De werkomgeving zou echter nog
steeds vijandig zijn. Bewaarsters
zouden worden lastig gevallen en
worden gediscrimineerd. Als dit
juist is, mag worden aangenomen
dat vrouwelijke bewaarders hun
functie minder bevredigend
vinden dan hun mannelijke
collega's. Om dit vast te stellen is
gebruik gemaakt van de resultaten
van een in 1988 gehouden Prison
Social Climate Survey. Dat is een
vragenlijst die aan ruim 800 perso-
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neelsleden is toegezonden om
informatie te krijgen over de
manier waarop het werk binnen
het gevangeniswezen wordt
ervaren. Ruim 3000 vragenlijsten
werden terugontvangen. In de
vragenlijsten waren vragen
opgenomen met betrekking tot de
werkomgeving, het persoonlijke
welbevinden en de ervaren
veiligheid. Opvallend was dat de
meeste vrouwen heel tevreden
waren over hun penitentiaire
werk. Er werden slechts drie
kleine verschillen gevonden tussen
mannen en vrouwen. De
vrouwelijke bewaarders bleken
jets minder effectief te zijn in hun
functioneren ten opzichte van
gedetineerden. Bovendien bleken
ze iets meer stress in het werk te
ervaren. Ten slotte voelden de
vrouwen zich jets minder veilig
binnen de gevangenis. Daar stond
echter tegenover dat de bewaarsters gevangenissen minder
gevaarlijk vonden dan mannen.
Met literatuuropgave.

Reclassering
29
Janse de Jonge, J.A.

Reclassering tussen straf en
samenleving
Proces, 71e jrg., nr. 5, 1992, pp.
110-121
Het belang van de dienstverlening
als een volwaardige alternatieve
sanctie wordt steeds groter. De
auteur gaat in op de positie van
de reclassering daarbij. Van
oudsher heeft de reclassering zich
opgesteld als intermediair tussen
de maatschappij en justitie. Met
name heeft zij zich tot taak
gerekend om de abstracte strafrechtelijke procedures te vertalen
naar de belangen van de individuele delinquent. Steeds opnieuw
is daarbij het dilemma gerezen
tussen enerzijds de hulpverle-
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ningsdoelstelling aan de
verdachte, en anderzijds de
uitvoeringstaakstelling ter ondersteuning van het strafproces. Dit
dilemma speelt nu rond de dienstverlening. Op de pro's en contra's
van de dienstverlening gaat de
auteur vervolgens dieper in. Een
belangrijk risico is dat het slechts
deels een alternatief voor de
vrijheidsstraf zal blijken te zijn en
feitelijk een uitbreiding zal
betekenen van het aantal justitiabelen waaraan een vrijheidsbeperking wordt opgelegd.
Bovendien is er het risico dat
justitie een onaanvaardbaar grote
greep krijgt op het gewone leven
van misdrijfplegers. Volgens de
auteur zijn er principiele en
praktische voordelen voor een
grote betrokkenheid van de reelassering bij de dienstverlening. Zo
krijgt zij meer invloed op het
verloop van het strafproces, terwijI
bovendien voortzetting van de
subsidiestroom is gegarandeerd.
Nadeel is dat de reclassering
steeds meer opschuift richting
Justitie en de hulpverleningstaakstelling daardoor in het gedrang
kan komen.

periode februari-juli 1991,
onderzoek verricht bij het bureau
Jeugd- en Zedenpolitie, Gemeentepolitie Amsterdam. Onderzocht
werd op welke wijze de verschillende instanties binnen het justitiele apparaat deze groep
benaderen. In paragraaf 3 wordt
verslag gedaan van dit onderzoek.
Ook de interventiemogelijkheden
van het Nederlandse strafrecht
worden besproken. In paragraaf 4
worden de gegevens gecombineerd om aldus tot enkele aanbevelingen te komen. Het geheel
wordt afgesloten met de conclusie
dat een speciale benadering van
deze dadergroep wenselijk is en
dat tegelijkertijd het rechtsysteem
op dit moment weinig faciliteiten
biedt om deze benadering te
garanderen.
Met literatuuropgave.
31
Themanummer

Themanummer rechtshulp can
minderjarigen
Rechtshulp, nr. 6/7, 1992, pp.
1-3
In dit themanummer wordt ruim
aandacht geschonken aan de
praktijk van de kinderrechtswinkels. Geopend wordt met een
Jeugdbescherming en
bijdrage van de kinderrechts-delinquentie
winkel te Utrecht, waarin een
aantal casusposities worden
30
besproken (C. Stallen en M.
Boelrijk, M.
Nieuwenhuis). De bijdrage van
Minderjarige zedendelinquenten: Van Emmerik geeft een duidelijk
een benadering in het strafrecht
overzicht van de recente
uitspraken inzake `Klachten van
Ars aequi, 4Ie jrg., nr. 6, 1992,
kinderen bij de Europese
pp. 315-325
Commissie voor de rechten van de
Om een aanzet te geven tot een
speciale benadering van de dader- Mens'. Medewerkers van de
groep zedendelinquenten deed de
kinderrechtswinkel Rotterdam
auteur een half jaar onderzoek in
wijden vervolgens een kritische
de VS. Allereerst worden de
beschouwing aan de zogenoemde
informele eigen rechtsingang van
situatie in de VS en de ontwikkeminderjarigen. In de bijdrage van
lingen aldaar besproken. Ter
illustratie wordt verwezen naar het de kinderrechtswinkel Amsterdam
Californische (jeugd)recht. Tevens wordt aan de hand van een aantal
werd door de auteur, in de
casusposities verslag gedaan van
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vragen zoals die tijdens het
maandelijks te houden spreekuur
aan de orde kunnen komen. De
kwetsbare positie van kinderen
blijkt ook in het vreemdelingenrecht, zoals in de bijdrage van S.
de Ruijter over de rechtspositie
van de onbegeleide minderjarige
asielzoeker. In de rubriek
Verslagen en berichten is ten
slotte nog een drietal kortere
bijdragen over het thema
rechtshulp aan kinderen
opgenomen.

zelfstandigheid, zelfwaardering,
eigen verantwoordelijkheid,
autonomie en ongebondenheid
belangrijker. Een niet geheel
onbedenkelijke tendens tot
waardering van het eigen ik, die
tot egoisme en zelfs narcisme zou
kunnen leiden. Tegen de achtergrond van deze tendens gaat de
auteur na of deze veranderende
houding ten opzichte van de
beroepsethiek zou kunnen leiden
tot corruptie bij de politie en wat
men hiertegen zou kunnen doen.
Met literatuuropgave.

Politie
Verslaving
32
Sielaff, W.
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Derks, J., C. Karsten
Bruchstellen im polizeilichen
Het Intercultureel Motivatie
Berufsethos
Centrum (IMC); een eerste beeld
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 6,
Tijdschrift voor alcohol, drugs
1992, pp. 351-358
en andere psychotrope stoffen,
Voor ieder beroep gelden zekere
17e jrg, nr. 6, 1991, pp. 216-225
algemene en specifiek op het
betreffende beroep van toepassing Het Intercultureel Motivatie
Centrum (IMC) is een voorziening
zijnde ethische normen en
binnen het Jellinekcentrum te
waarden. Enkele algemene
Amsterdam, speciaal bedoeld voor
normen en waarden: ijver trouw,
een specifieke groep verslaafden
gehoorzaamheid, eerlijkheid,
uit de populatie 'extreem problediscipline, plichtsbewustzijn,
matische druggebruikers', de
prestatie, ordelievendheid en
gemeenschapszin. Voor de politie zogenaamde 'straatjunks'. Het
IMC is een essentieel onderdeel
gelden specifiek: trouw aan de
van het Project Straatjunks van de
wet, dapperheid, onomkoopbaarheid, objectiviteit, correctheid, gemeente Amsterdam. Nieuw is
onpartijdigheid, vastbeslotenheid, dat via klinische opname expliciet
wordt gemikt op het bieden van
hoffelijkheid en rechtvaardigeen opstap tot verdere hulpverheidszin. Aangezien normen en
lening. De opstap wordt gemaakt
waarden aan verandering onderhevig zijn kunnen - al naar gelang door belemmeringen voor verdere
de tijdgeest - sommige verdwijnen hulp weg te nemen met detoxificatie, met het verbeteren van de
en nieuwe verschijnen. Zulk een
lichamelijke en geestelijke conditie
verandering is sinds medio jaren
zestig waarneembaar. Plichtsbesef, en met het aanbieden van leermomenten in bij voorbeeld een
ijver, discipline, ordelievendheid,
computercursus en een sociale
gemeenschapszin, aanpassing en
vaardigheidstraining. Nieuw is
ondergeschiktheid zijn op hun
ook dat deze hulp zich voornaretour. Daarentegen worden
melijk richt op allochtone
nieuwere waarden zoals gelijkbeverslaafden. En ten slotte is nieuw
rechtiging, emancipatie, particidat het hier een uitwerking betreft
patie, materiele zekerheid,
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van het 'dwang en drang-beleid'
zoals dat door de ministeries van
Justitie en WVC in 1988 is geformuleerd. Kern van dit beleid is
van de ene kant het aanwenden
van drang op verslaafden om zich
onder behandeling te stellen en
van de andere kant gebruik te
maken van het feit dat verslaafden
door hun gedrag in aanraking
komen met-politie en justitie om
deze drang uit te oefenen. Doel
van dit artikel is bekendheid te
geven aan en inzicht te geven in
de aard en werkwijze van dit
nieuwe behandelaanbod.
Daarnaast willen de auteurs het
belang benadrukken van
begeleidend evaluatieonderzoek. Onderzoek is nodig
omdat het gaat om een vernieuwende vorm van drughulpverlening waarin de nadruk ligt op de
hulpverlening aan allochtonen
binnen een instelling waarin de
dominante cultuur 'blank' is.
Met literatuuropgave.
34
Mentens, R.
Een drugvrije aideling in de
gevangenis van Dendermonde:
een pilootproject
Panopticon, 13e jrg., nr. 3, 1992,
pp. 244-253
In 1982 werd in de gevangenis te
Dendermonde, onder impuls van
de Peniteniaire Beneluxcommissie,
een G.I.S.-afdeling opgestart. De
laatste jaren doet zich een
verschuiving van de gevangenispopulatie voor in die zin dat een
belangrijk deel van de gedetineerden te maken heeft met
illegale drugs, hetzij als gebruiker,
hetzij als dealer. Ook de
G.I.S.-afdeling ontsnapte niet aan
deze evolutie. De grotere
bewegingsvrijheid werd duidelijk
misbruikt om het druggedrag te
continueren. Uiteindelijk werd
ervoor geopteerd de bestaande
G.I.S.-afdeling om te vormen tot
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een drugvrije afdeling. Een aantal
punten werden bijgeschaafd:
activiteiten wisselen elkaar sneller
al; de groepsgesprekken werden
uitgesplitst; de contractuele
verplichting tot drugvrij blijven
werd uitgebreid. Op vraag van de
participanten wordt een attest
afgegeven dat ze tijdens de
opgegeven periode drugvrij
gebleven zijn. Na een proefpenode van zes maanden werd het
initiele doel bereikt: de bestaande
G.I.S.-afdeling was drugvrij. Het
in stand houden ervan is echter
een dure aangelegenheid.
35
Rehm, J.
An wen sollen sich preiventive
Massnahmen richten?
Drogalkohol, I6e jrg., nr. 1,
1992, pp. 21-32
Binnen het preventie-model
bestaan verschillende theorieen en
modellen die als basis voor
preventieve maatregelen kunnen
dienen. Len belangrijke theorie is
de 'single population theory', die
wijd verbreid wordt aangewend bij
het onderzoek op het gebied van
het alcoholisme. De verdeling van
de populatie van het alcoholgebruik wordt hierbij met een
logaritmische kromme beschreven:
zij heeft slechts een top en loopt
rechts schuin naar beneden.
Statistisch hangt deze kromme van
slechts een parameter at'. Hieruit
kan als consequentie getrokken
worden dat indien het totale
alcoholverbruik van een populatie
daalt, hierdoor automatisch het
aandeel van de probleemdrinkers
en het aantal schadelijke gevolgen
van alcoholgebruik mede daalt. In
het eerste deel van dit artikel
wordt de theoretische basis van
dit artikel onderzocht, waarna in
het tweede deel worth nagegaan
of deze theorie door recente
onderzoeken ook empirisch wordt
bevestigd. Er blijkt hierbij sprake
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te zijn van anomalieen. Gelet op
deze bevindingen kan niet worden
geconcludeerd dat (succesvolle)
preventieve maatregelen bij de
totale bevolking leiden tot
dezelfde veranderingen in de
alcoholconsumptie bij alle
sub-groepen. Urn dit te bereiken
dienen specifiek op de betreffende
sub-groep gerichte maatregelen te
worden genomen.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies
36
Austin, R.L., J. Arthur
Family disruption, violent victimization and protest masculinity
International review of victimology, 2e jrg., nr. 2, 1992, pp.
103-125
Wat is de relatie tussen het
ontwricht zijn van een gezin en de
geweldsmisdrijven die binnen dat
gezin plaatsvinden? Recent
Amerikaans onderzoek leidt tot de
volgende conclusies: kinderen die
na het uit elkaar gaan van hun
ouders alleen door hun moeder of
door hun moeder en een stiefvader zijn opgevoed, lopen een
groter risico het slachtoffer te
worden van geweld dan kinderen
die door beide ouders zijn grootgebracht. De situatie van een
gezin met een stiefvader steekt
ongunstig af tegen die van een
gezin met alleen een moeder. De
theorie die stelt dat kinderen
zonder vader de neiging hebben
zich overdreven mannelijk te
gedragen, hetgeen meer geweld tot
gevolg zou hebben, kan in twijfel
worden getrokken. Wanneer de
vader namelijk door overlijden
afwezig is (dus niet door
scheiding) blijkt het voorspelde
optreden van extra masculien
gedrag niet op te treden. De
tendens om de aandacht vooral te
richten op de schadelijke gevolgen
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van eenouder-gezinnen (lees:
gezinnen met alleen een moeder)
bij zwarten is volstrekt misplaatst.
Juist moeder stiefvader-gezinnen
bij blanken leveren de meeste
problemen op. Beleidsmakers
zouden hun inspanningen moeten
richten op het wegnemen van
negatieve vooroordelen tegenover
kinderen die niet door een vader
worden opgevoed. De kans is
namelijk groot dat een deel van
het geweld dat die kinderen
ondervinden wordt veroorzaakt
door de manier waarop men in de
maatschappij tegen hen aankijkt.
Met literatuuropgave.
37
Avni, N.
Battered wives: the home as a
total institution
Violence and victims, 6e jrg.,
nr. 2, 1991, pp. 137-149
In het begin van de jaren zeventig
kwam er aandacht voor de slechte
positie van vrouwen die
mishandeld werden door hun
echtgenoten. Dit leidde tot het
oprichten van vele toevluchtsoorden (blijf-van-m'n-lijf-huizen).
Terwij1 het onderzoek zich sinds
de jaren zeventig richtte op deze
groep vrouwen, ging vanaf 1980
ook aandacht uit naar de mishandelende mannen. De auteur van
dit artikel richt zich weer op de
slachtoffers en onderzoekt het
leven van mishandelde vrouwen in
Israel, vanuit fenomenologisch
perspectief. Er werden vijfenvijftig
ongestructureerde interviews
gehouden met 35 vrouwen in een
toevluchtsoord. De verhalen van
de vrouwen wijzen erop dat de
gezinssituaties waar zij uitkomen
lijken op instellingen, waarin
mensen meer of minder
afgezonderd van de wereld leven,
zoals door Goffman (1961) gedefinieerd ('total institutions'). De
vrouwen werden met name
verplicht thuis te blijven
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(huisarrest), dit brengt schade toe
aan het eigen-ik en het vermogen
zichzelf te redden wordt erdoor
verminderd. Ook is het zoeken
van externe fysieke hulp en
morele steun in deze gevallen niet
mogelijk. Inzicht in deze wrede
realiteit kan een bijdrage leveren
tot een meer effectieve hulpverlening aan deze mishandelde
vrouwen.
Met literatuuropgave.
38
Farrell, G.

Multiple victimisation: its extent
and significance
International review of victimology, 2e jrg., nr. 2, 1992, pp.
85-102
Onder 'meervoudig slachtofferschap' wordt verstaan:
meervoudige criminele gebeurtenissen ondergaan door een
persoon of plaats. Opvallend aan
meervoudig slachtofferschap is dat
er in de literatuur veel minder
aandacht aan is besteed dan aan
recidive. Dat is ten onrechte, want
uit het Britse 'Crime Survey' blijkt
dat maar liefst 70% van :tile
misdaden aangegeven wordt door
de 14% van de respondenten die
meer dan eens slachtoffer zijn
geweest. 68% van de respondenten
was in het betreffende jaar (1982)
geen slachtoffer en de resterende
18% een maal. Daarmee nam deze
laatste groep dus slechts 30% van
de misdaden voor haar rekening.
Voor wat de plaatsen betreft waar
de misdaden plaatsgrepen: een
onderzoek naar inbraak bij
voorbeeld wees uit dat de kans
dat er in een huis nogmaals wordt
ingebroken nadat dat eenmaal
gebeurd was vier maal zo groot is
dan de kans dat dat in een
'ongeschonden' huis gebeurt. Om
de uitkomsten van het onderzoek
zo betrouwbaar mogelijk te laten
zijn, werden er negen verschillende onderzoeksmethoden
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toegepast. Deze leidden alle tot
dezelfde slotsom: een relatief
klein deel van de bevolking is
slachtoffer van een relatief groot
deel van de misdaden. Dit valt
dus niet binnen de normale statistische variatie. Deze inzichten
kunnen goede aanknopingspunten
bieden bij misdaadpreventie. Het
is immers duidelijker dan
voorheen welke personen en
plaatsen gevaar lopen.
Met literatuuropgave.
39
Heide, K.M., E.P. Solomon

Intervention strategies for victims
of sexual abuse: a model for
building self-esteem
International review of victimology, 2e jrg., nr. 2, 1992, pp.
147-155
Kinderen die seksueel misbruikt
zijn vertonen bijna altijd op latere
leeftijd nog een extreem lage mate
van zelfwaardering. Voorzichtige
schattingen komen uit op een
percentage van 15 tot 38 procent
van alle volwassenen als het gaat
om mensen die als kind slachtoffer zijn geworden van seksueel
misbruik. De slachtoffers hebben
diepe schaamtegevoelens en een
afIceer van zichzelf omdat zij als
kind zichzelf als een object
hebben leren zien, dat diende am
de behoeften van anderen te
bevredigen. Veelvoorkomende
reacties zijn: depressies, verslavingen, eetstoornissen en relatieproblemen. Psycholoog Messina
ontwikkelde het zogeheten
SEAS-programma om deze
mensen te helpen. SEAS staat
voor 'selfesteem seekers
anonymous'. Het programma
maakt gebruik van rationele,
emotionele en actie-gerichte
strategieen om het niveau van
zelfwaardering te verhogen. De
strategieen kunnen op eenvoudige
wijze geleerd worden en effectief
worden toegepast in het dagelijks
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leven. Een voorbeeld: een van de
strategieen binnen het
SEAS-programma is erop gericht
de 'patient' te leren met woede om
te gaan door achtereenvolgens de
woede als normaal te accepteren,
de oorzaken te benoemen, de
woede op een gezonde manier tot
uiting te brengen, te ervaren wat
een energie daaruit te putten valt
en ten slotte terug te keren naar
de oorspronkelijke woede-opwekkende situatie, maar nu op een
kalme manier. Dit
'woede'-systeem is slechts een van
de vele. Al deze strategieen en
systemen worden aangeleerd in
groepsverband, waarbij de leden
van de groep worden aangemoedigd hun onderlinge
contacten niet slechts tot de
groepscontacten beperkt te
houden, omdat zij elkaar ook
daarbuiten van dienst kunnen zijn.
De effecten van SEAS zijn op zijn
minst bemoedigend, al is het nog
te vroeg voor cijfermatige
conclusies, aangezien het aantal
deelnemers nog te gering is
geweest.
Met literatuuropgave.

Preventie van criminaliteit
Lezers die geinteresseerd zijn in
(meer) op de praktijk gerichte
publikaties over preventie van
criminaliteit, kunnen zich wenden
tot de DCP-documentatie, Directie
Criminaliteitspreventie, Postbus
20301, 2500 EH 's-Gravenhage,
telefoon 070-370 65 55
(J. de Waard).
40
Boendermaker, L., H. van den
Bergh
Prejop Amsterdam; een preventieproject voor jongeren met politiecontacten onderzocht
Jeugd en samenleving, 22e jrg., nr.
7/8, 1992, pp. 419-429
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In Amsterdam ging in 1989 een
preventieproject voor jongeren
met politiecontacten (Prejop) van
start. Doel van het project was het
in een vroeg stadium op gang
brengen van buitenjustitiele
hulpverlening aan kinderen en
jongeren tot 18 jaar, van wie het
politiecontact gezien kan worden
als een signaal van achterliggende
problematiek, teneinde verdere
politiecontacten te voorkomen.
Speciale aandacht zou daarbij uit
moeten gaan naar Marokkaanse
jongeren. Het WODC verrichtte
een evaluatie-onderzoek naar de
experimentele periode van Prejop.
De auteurs geven allereerst kort
aandacht aan de voorgeschiedenis
van het project en de kaders van
het hulpverleningsbeleid
waarbinnen het project is gestart
en schetsen vervolgens de praktijk
van het project. Zij komen tot de
conclusie dat de doelstelling maar
zeer ten dele is gerealiseerd en
pleiten voor een andere opzet van
het Prejopwerk. Zo zou Prejop
zou zich meer moeten ontwikkelen
tot een instantie met grotere
expertise op het terrein van informatieverzameling en het
inschatten van de situatie van
jongeren en ouders. Meer gebruik
zou moeten worden gemaakt van
Marokkaanse en Surinaamse
preventiewerkers. Prejop zou niet
zelf hulp moeten verlenen maar
moeten verwijzen naar een andere
hulpverlenende instantie. Zij
eindigen met een aantal aanwijzingen waarmee volgende
projecten hun voordeel kunnen
doen teneinde een kwalitatief
goede hulpverlening aan
(allochtone) jongeren en hun
ouders te bieden.
Met literatuuropgave.
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Onderstaande publikaties kunnen te
ken gevraagd worden bij het
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Mededelingen

Themanummers Justitiele
Verkenningen
Regelmatig worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het
onderwijs, grote aantallen
exemplaren van Justitiele Verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte
te zijn van de mogelijke vraag. Om
die reden geven wij, onder
voorbehoud, de thema's die de
redactie op dit moment in voorbereiding heeft. Over de inhoud van
de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen.
JV1, januari/februari 1993:
Fraude
JV2, maart 1993: Waarden en
norm en
JV3, april 1993: De toekomst van
tbs
3V4, mei 1993: De reorganisatie
van de politic,

Congressen
Straiten en rechtsbescherming
Het maandblad Proces organiseert i.s.m. de vakgroep criminologic van de VU en uitgeverij
Gouda Quint BV een studiedag
over straffen en rechtsbescherming. Tijdens de studiedag
komen hierover vragen aan de
orde, zoals: wat is de rechtspositie
van de gevangene die is overgebracht naar een EBI (extra beveiligde inrichting)? Welke rechten
heeft de veroordeelde die zich
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tevens aan een behandeling
onderwerpt in een psychiatrische
kliniek of een aflcickcentrum? Hoe
is het gesteld met de gedetineerden in de nieuwe dagdetentiecentra? Sprekers zijn o.a. prof. mr .
C. Kelk, prof drs. J.J.J. Tulkens,
mr. J.P. Balkema, mr. A. de Beer,
drs. D.W. Oppedijk.
Datum: 18 december 1992
Plains: VU, Amsterdam
Inlichtingen: 020-5482602.

De WODC - rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoeksresultaten van het
WODC worth een beperkte
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp
van het rapport opgesteld worth.
Vanaf I januari 1989 worden de
rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid uitgegeven door Gouda
Quint BV. Rapporten die ná deze
datum zijn verschenen, zijn voor
belangstellenden, die niet voor
een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen
bij Gouda Quint BV, postbus
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon:
085-45 47 62. De WODC-rapporten, verschenen in 1988 en
daarvoor, zijn te bestellen bij de
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop,
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just itie
tel: 070-378 98 80. Een complete
lijst van de WODC-rapporten is te 1991, WODC 113
verkrijgen bij het WODC (tel.:
L. Boendermaker, M.S. Schneider
070-370 65 54). Hieronder volgen
Prejop; een preventieproject voor
de titelbeschrijvingen van de in
jongeren met politiecontacten in
1991 en 1992 verschenen
Amsterdam
rapporten.
1991, WODC 114
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M.
Block, C.R., C. van der Werff
Nelen
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T. van Hecke, J. Wemmers
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W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen
Junger, M., W. Polder
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J. Junger-Tas, M. Kruissink en
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Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 1992, WODC 119
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1991, WODC 110
Politie, partners en milieu; woorden
en daden
Cozijn, C.
Aansprakelijkheid op grond van de
1992, WODC 120
Wet Bestuursaansprakeijkheid by
Leuw, Ed., M. Brouwers
Evaluatie van de Alcohol Verkeer
Faillisement
1991, WODC 111
Cursussen
Spaans, E.C., L. Doornheim
1992, WODC 121
Evaluatie-onderzoek; de effectmeting
De door het WODC in eigen
1991, WODC 112
beheer uitgegeven rapporten,
M. Kruissink m.m.v. R.F.
evenals de rapporten die zijn
Kouwenberg
verschenen onder auspicien van
Vuurwapencriminaliteit in het
de CWOK, zijn zolang de
vizier; een onderzoek by politie en
voorraad strekt gratis te verkrijgen

Mededelingen
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bij het WODC (mw. A. WeideEind, 070-37065 54 tot 15.00u). In
1991 en 1992 verschenen de
volgende rapporten:

1992, WODC, K22
J.M. Wemmers, T. van Hecke
Srafrechtelijke dading
1992, WODC K23
G.J. Veerman m.m.v. G.J. Pau1ides
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C.
Over jaarverslagen en wetsevaluatie
van Duyne
1992, WODC, K24
De strajkamer van de Hoge Raad
L. Doornhein
in ciffers 1988-1989
Een eigen rechtsgang root minder1991, WODC K14
jarigen
Kockelkorn, R., P.H. van der
1992, WODC, IC25
Laan, C. Meulenberg
C.J. van Netburg
Knelpun ten bij de toepassing van
Terbeschikkingstelling (van de
dienstverlening? Uitkomsten van
regering); geannoteerde bibliografie
een enquete onder rechters,
1986 t/m juni 1992
Officieren van Justifie s advocaten en 1992, WODC, literatuurrapport
coordinatoren dienstverlening naar
eventuele knelpunten by de
toepassing van de Wet Straf van
Onbetaalde Arbeid
1991, WODC K15
Grapendaal, M., R. Aidala
Dulls drugstoerisme; een veldonderzoek under Duitse druggebruikers in Arnhem
1991, WODC K16
Beenakkers, E.M.T.
Aandacht van de overheid voor
bodembescherming: sinds wanneer?
1991, WODC K17
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers
Affiandeling van winkeldiefstal via
de Halt-procedure; evaluatie van
een Rotterdams experiment
1991, WODC K18
Wartna, B., R. Aidala
Dagdetentie; evaluatie van een
experiment
1991, WODC K19
Naborn, E.M.
Gezinshereniging; de overkomst van
gezinsleden van migranten en
Nederlanders
1992, WODC, K20
C.J. Wiebrens, M. Kruissink en
G.J. Terlouw
Aanzet tot ontwikkeling van een
output/effectrapportage van de
politie
1992, WODC K21
E.J.M. Barendse-Hoornweg
Hoe warden civiele zaken
afgehandeld?
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Tijdschriftenlijstenlijst
WODC-documentatie

Understaande tijdschriften werden
in 1992 geraadpleegd ten behoeve
van de selectie van artikelen voor
het literatuuroverzicht van Justitiele Verkenningen. De met een *
gemerkte tijdschriften zijn
opgeheven of daarvan werd met
ingang van 1992 het abonnement
opgezegd.
Adolescence
Advocatenblad
Algemeen politieblad
American behavioral scientist
American journal of orthopsychiatry
American journal of police
American journal of psychiatry
American journal of sociology
American sociological review
Ars aequi
Australian and New Zealand
journal of criminology
Balans
Beleid en maatschappij
Beleidsanalyse
Berichten over onderzoek
Bestuurskunde
Binnenlands bestuur
Blutalkohol
British journal of addiction
British journal of criminology
Buitenlanders bulletin
Canadian journal of criminology
Child welfare'
Civis mundi
CJ international
Comma
Contemporary sociology
Corrective and social psychiatry
and journal of behavior
technology methods and therapy

Tijdschriftenlijst

Corruption and reform
Crime and delinquency
Crime, law and social change
Criminal justice abstracts
Criminal justice and behavior
Criminal justice review
Criminal law review
Criminologie (Fr.talig)
Criminology
Criminology penology abstracts
(voortgezet als: Criminology and
penology abstracts en Police
science abstracts)
Criminology Australia
Data juridica
Delikt en delinkwent
Demos
Deviance et societe
Deviant behavior
Drogalkohol
Eurocriminology
Evaluation review
Families in society
Federal probation
Gids voor personeelsmanagement
Handhaving
Howard journal of criminal justice
Informatie management magazine
Information bulletin on legal
activities; council of Europe
Intermediair
International criminal police
review
International journal of law and
psychiatry
International journal of offender
therapy and comparative criminology
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International journal of the addictions
International journal of the
sociology of law
International journal on drug
policy
International review of victimology
Jeugd en samenleving
Journal of applied social
psychology
Journal of crime and justice
Journal of criminal justice
Journal of criminal law and criminology
Journal of family violence
Journal of law and society
Journal of offender counseling,
services and rehabilitation Journal
of police science and administration
Journal of quantitative criminology
Journal of research in crime and
delinquency
Journal of social issues
Jurimetrics journal
Justitiekrant
Kind en adolescent
Kriminalistik
Kriminologisches Bulletin de
Criminologie
Kriminologisches Journal
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid

psychologie en haar grensgebieden
Nemesis
Netherlands official statistics
Neue Kriminalpolitik
New England journal on criminal
and civil confinement
New statesman and society
Nieuws voor criminologen
Nieuwsbrief politie
NIJ-reports
Onze taal
Open
Openbaar bestuur
Overheidsstatistiek
Panopticon
Penitentiaire informatie (voortzetting van Sancties)
Periodiekenparade
Police journal
Police science abstracts (voortgezet samen met Criminology and
penology abstracts als: Criminology penology and police science abstracts)
Police studies
Policing and society
Politeia
Politie magazine
Politieofficier
Prison information bulletin
Prison journal
Prison service journal
Privacy en registratie
Probation journal
Proces

Law and society review
M&O; tudschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Maandblad geestelijke volksgezondheid
Medisch contact
Mens en maatschappij
Migrantenrecht
Migrantenstudies
Monatsschrift fiir Kriminologie
und Strafrechtsreform
Nederlands juristenblad
Nederlands tijdschrift voor de
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Recht der werkelijkheid
Recht en kritiek
Recht vooruit
Rechtsgeleerd magazijn Themis
Rechtshulp
Rechtskundig weekblad
Refugee abstracts
Regelmaat
Research bulletin
Research notes
Responsive community
Revue de droit penal et de criminologie
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Revue de science criminelle et de
droit compare
Sancties
SEC; kwartaalblad voor samenleving en criminaliteit
Select: human resource
management
Social justice
Social and legal studies
Social network
Social problems
Sociale wetenschappen
Sociological methods and research
Sociologische gids
Statistisch magazine
SWOV-schrift
TIP; tijdschriften informatiepunt
politiewetenschappen
Total los
Tijdschrift bestuurskunde
Tijdschrift voor alcohol, drugs en
andere psychotrope stoffen
Tijdschrift voor criminologie
Tijdschrift voor de politie
Tijdschrift voor de sociale sector
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk
Tijdschrift voor psychiatrie
Trema
Victimology
Violence, aggression and
terrrorism
Violence and victims
Vrijspraak
Welzijnsweekblad
Wetenschapsbeleid
Women and criminal justice
WVC documentatie
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft
Zeitschrift fiir Rechtssoziologie
Zeitschrift fur Strafvollzug und
Straffalligenhilfe

Tijdschriftenlijst

149

Register Justitiele Verkenningen
over 1992

Algemeen
Aalberts, M.M.J. en N. Dijkhoff
Illegale vreemdelingen, vreemdelingenbewaring
en uitzetting
Aalberts, M.M.J. en L. Doornhein
Van vluchteling tot ontheemd; tien jaar
asielprocedure
Bedem, R.F.A. van den
Nationaliteit en `Nederlanderschap'; een
beschouwing over naturalisatie
Berends, M.
De dagelijkse gang van zaken; ML - Law
Blankenburg, E.R.
De open grenzen van de Nederlandse
advocatuur
Bleeker, E.E.
Flexibel geregeld; een overzicht van mogelijke
verblijfsposities van vreemdelingen in Nederland
Dommering, E.J.
Recht, technologie en innovatie
Eijk, D.L. van J.P. Hartkamp
Van zwarte schapen en vreemde eenden; een
verhandeling over de positie van het WODC
Griffiths, J.
Lawyers en advocaten; een hachelijke
vergelij king
Gubby, H.M., B.A.
De Engelse balie: een decennium van
verandering
letswaart, H.F.P.
Meer recht, minder ideologie; een les voor de
Franse balie
Junger-Tas, J.
Criminaliteit en leeftijd
Klijn, A., J.G.C. Kester en F.W.M. Huts
Advocatuur in Nederland 1952-1992;
ontwikkelingen in het beroep
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Nr. Blz.

9

8

9

55

9

98

6

64

6

92

9

30

4

27

3

90

6

127

6

113

6

103

3

66

6

10

Nr. Blz.
Krooneman, P.J.
Binnen gelaten en buiten gesloten; kenmerken
en ervaringen van asielzoekers in Nederland
Laan, P.H. van der Laan en M. Smit
Jonge alleenstaande asielzoekers
Minkjan, E.E.
40 jaar Nederlandse Orde; 15 dekens en hun
redes
Raaf, G.J. de
De relaties tussen technologie en recht
Rinke!, T.M.
Het asielrelaas
Roelvink, J. en F.M. Schlingman
Barristers en solicitors
Roos, Th. A. de
Een nieuwe wet, geen nieuw geluid
Thole, U.W.
Rechtsanwalte en advocaten
Waard, T. de
The Queen and the Law

9

68

9

84

4

45

4

40

9

40

6

123

6

76

6

99

6

135

Strafrecht en strafrechtspleging
Eland, J.B.
5
Het openbaar ministerie in de praktijk;
ervaringen van een officier van justitie
Herik, H.J. van den en H. Franken
4
Computers in hoger beroep
Hoevenaars, A.M.
5
Stroomsgewijs organiseren binnen het openbaar
ministerie; een verkennende studie
Kannegieter, G.
8
Werk als straftoemetingsfactor
Kelk , C. en J. Silvis
8
Vrijheid inzake straftoemeting
Manen, N.F. van
Automatisering binnen het openbaar ministerie
5
Rutenfrans, C.J.C.
8
Straftoemeting; intuitief of rechtvaardig
Schmidt, A.H.J.
8
Een databank voor straftoemeting
Slotboom, A., H. Koppe, I. Passchier, L. de
Jonge en R. Meijer
De relatie tussen eis en vonnis; strafvordering en 8
straftoemeting in vier arrondissementen

Register JV 1992

8
7
55
72
8
39
42
23
59
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Nr. Blz.
Steenhuis, D.W.
Tijd en recht; over het belang van een snelle
afhandeling van strafzaken
Tulkens, J.J.J.
Straftijd: toegemeten en uitgezeten
Veldhuizen, M. en L.E.C. van der Boor
Versterking openbaar ministerie

3

31

3

8

5

17

Slachtofferstudies
Beest, R.H.P. van, psychiater
Agressie in een psychiatrisch ziekenhuis
1
Binsbergen, D.A. van, arts
I
Het `voorkomen' van agressief gedrag van
patienten
Borghouts-Dijkzeul, J.J.M.A.
Een bankoverval, en dan
1
Dijk, J.J.M. van
Als de dag van gisteren; over de
3
betrouwbaarheid van het slachtofferverhaal
Hauber, A.R. m.m.v. J.G.A. Zandbergen
Agressie en geweld tegen
1
controlefunctionarissen bij het openbaar vervoer
Jammers, V.
Amsterdamse detailhandel en horeca met geweld 1
bedreigd
Linden, C.E. van der
1
Een agressie-project bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst Amsterdam
Stappers, J.
Schiet niet op de hulpverlener; ervaringen bij de
1
reclassering
Steinmetz, C.H.D.
In contact met gewelddadig publiek;
1
slachtofferschap bij overheid en bedrijfsleven
Zandbergen, J.G.A. m.m.v. A.R. Hauber
Geweld in pedagogische relaties
1

104
42
68
47
26
54
98
112
9
86

Politie
Schrok, R.J.
De technische recherche en technologische
vooruitgang
Wit, A.J.L.M. de
De reorganisatie van de politic en de
ontwikkeling van het openbaar ministerie
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4

71

5

27

Nr. Blz.
Preventie van criminaliteit
Baerveldt, C.
Lokaal 321 en de kleine criminaliteit
Bruinsma, G.J.N.
Macht en onmacht van bestuurlijke preventie;
enkele kanttekeningen en suggesties
Elsinga, M.G. en F.A.G Wassenberg
Criminaliteitspreventie in de woonomgeving
Polder, W.
Vijf jaar criminaliteitspreventie; een evaluatie
van experimenteel beleid
Raaf, G.J. de
De smart card als middel voor de handhaving
van de verkeerswetgeving
Rook, A.
Criminaliteitspreventie en netwerkvorming
Willemse, H.M. en J. de Waard
Criminaliteitsanalyse en preventie

Register JV 1992

2

88

2

21

2

73

2

8

4

62

2

35

2

50
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.
de uitgever van deze uitgave, door
de rechthebbende(n) gemachtigd
namens hem (hen) op te treden,
niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op
de gehele of gedeeltelijke bewerking. Het verlenen van toestemming
tot publikatie in dit tijdschrift
houdt in:
I. dat de auteur de uitgever
machtigt om de door derden
verschuldigde vergoeding voor
kopieren conform artikel 17, lid 2,
Auteurswet 1912 en het KB van 20
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel
16B 1912 te doen geldend maken
door en overeenkomstig de
statuten en reglementen van de
Stichting Reprorecht te Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex artikel
16 sub A ten vierde Auteurswet
1912 (bloemlezingen) geldend te
maken volgens dezelfde beginselen
als die van de Stichting Reprorecht.
Een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de
auteur.

