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1 !NLEIDING 

1.1 Opdracht tat onderzaek 
De laatste jaren -well i cht di ent gezegd het laatste 
dec~nnium- is de belasting van de vreemdelingendiensten 

" 
steeds groter geworden. Dit is eherzijds een gevolg van 
de toename van het aantal naar Nederland komende vreem
deli ngen en anderzi jds een gevolg van een steeds com
plexer wordend geheel van uit te voeren voorschriften en 
regelingen. Als gevolg daarvan konden niet aIle vreem
delingendiensten optimaal functioneren, en werden ~an 
diverse zijden klachten gauit. Zo verscheen onlangs het 
zwartboek over de Amsterdamse vreemdel i ngendi enstOq. 
De diensten zelf -voaral in de grote steden- klaagden 
over tekort aan personeel. Oak bij het Departement van 
Justitie -1n het bijzonder bij de Directie Vreemdeling
enzaken en in de vergaderi ng van Procureurs-Generaal 
hield men zich reeds geruime tijd bezig met da vraag op 
welke wi jze verbeteri ngen konden aangebracht worden. 
Ook de Tweede Kamer wijdde aandacht aan deze materie en 
nam op 12" februari 1980 Qen moti evan het toenmali ge 
kamerlid Kappeyne van de Coppello aan, waarin gevraagd 
werd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van 
splitsing van administratieve en politiele taken, bij
voorbeeld door eerstgenoemde taken over tebrengen naar 
de Gemeentesecreta'ri een. Een en snder was voor da 
Staatssecretaris van Justitia aanleiding tot het 
instellen van een Stuurgroep Organisatia en Werkwijza 
Vreem~~lingendiensten die tot taak kreeg voorstellen te 
doen om te kamen tot een zo doelmatig mogelijke organisa
tie an taakuitaefening van de vreemdelingandiensten in 
de verschillende gemeenten. 
Tegelijkertijd werd in het kader van het eerste, interde
partementale onderzoekprogramma (1980) besloten het WODe 
een onderzoek te laten verrichten naar het functioneren 
van de vreemdel i ngendi ensten. T~nei nde een goede 
afstemming van de werkzaamheden van de Stuurgroep' en van 
het onderzoek te bevorderen werd de Stuurgroep verzocht 

(M)'Met de AmstQrdamsa vreemdelingendienst is toch ni~t 
te praten.' Werkgroep vreemdel i ngenpolit ie, z. p. , 
z. j. 

1 
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tevens de taak van bageleidingsccmmissie van het onder
zoek tip zich te nemen. Bovendien werd een van de 
onderzoekers tot 1 i d van de Stuurgroep benoemd. (De 
samenstell i ng van de stuurgroep is vermeld in bi j lage 
1.) 

1.2 Het onderzoek. Afbakening van de opdracht. 
Bij het nader formuleren van het onderzoek speelden twee 
factoren een belangri jke rol. Ten eerste was -VQor zover 
bekend- in Nederland nog niet eerder onderzoek bij de 
vreemdelingendiensten verricht. Daarbij kwam dat door de 
speci fi eke, en ook plaatsel i jk verschi 1lende, posi ti e 
die de diensten innemen (zie hoofdstuk 2), betrekkelijk 
weinig basisgegevens bekend waren. Ten tweede diende het 
onderzoek op korte termijn opgezet en te worden uitge
voerd, zodat de stuurgroep snel over de nodig~ gegevens 
kon beschikken. 
Besloten werd daarom het onderzoek breed op te z~tten, 
het een voornamelijk inventariserend beschr~jvend 
karakter te geven en een methode te kiezen die het moge
lijk maakte snel tot materiaalv~rzameling over te gaan. 

Het onderzoek naar het functioneren van de dien~ten werd 
vervolgens onderscheiden in een kwantitatief aspect en 
een kwalitatief aspect. Belangrijke vragen van kwantita
tieve aard zijn de vraag naar aantallen en soorten zaken 
die de diensten ter behandeling krijgen aangeboden, de 
werkzaamheden die daarmee zijn gemoeid en de tijd die dit 
alles kost. Het behoeft weinig betoog dat dit soort gege
vens vont'" een Stuurgroep, di e zi eh onder meer met de 
organisatie van de diensten moet bezig houden, van groot 
belang zijn. Belangrijke aspecten van kwalitatieve aard 
ZlJn de manier waarop de ambtenaar de vreemdelingen 
tegemoettreedt, zijn kennis van de vreemdelingen
wetgeving, zijn taakopvatting, de manier van samenwerken 
met andere i nstanti es. Voorts lag het voor de hand de 
ambtenaren te vragen welke knelpunten zij zelf ervaren 
en wat hun m~mi ng is over de in de genoemde Ilioti e 
gevraagde scheiding van taken. 

Tensiotte de vreemdeli ngen zeIf, om wi e het ailemaal 
begonnen is. Teneinde een goed beeld te krijgen van het 
functioneren van de diensten is het nodig ook de 
'klanten' naar hun ervaringen en meningen te vragen. Dit 
is des te belangrijker omdat in veel commentaar over de 
vreemdelingendiensten verwe~en wordt naar wat de vreem
del i ngen verondersteld worden daar te ervaren. En i 9 

-zelfs maar kleinschalig- onderzoek daaromtrent is ons 
echter niet bekend. 
Aldus werd besloten het onderzoek te ri chten op dri e 
onderwerpen: 

1.3 

• 

• 

• 

de tijdsbesteding en werkzaamheden van de diensten; 

het kwal i tati eve functi oneren en de ervaren knel
punten; 

de meningen en ervaringen van de vreemdelingen. 

Praktisch gezien viel het onderzoek daarmee in twee delen 
uiteen, te wet en een onderzoek bij de ambtenaren van de 
di ensten zel f (vragen 1 en 2) en een onderzoek onder 
vreemdel i ngan (vraag 3). Ten behoeve van di t laatste 
werden ca. 100 !IIi llel-teuri 9 gekozen vreemdel i ngen ver
sprei d over de randstad gei ntervi ewd. Hi erover is een 
apart deelrapport verschenen (*). Het laatste hoofdstuk 
van dit deelrapport, de slotbeschouwing, is als bijlage 
II in dit rapport opgenomen. Afgezien van een ~antal ver
wijzingen naar dit deelrapport, wordt in het thans 
voorliggende rapport aIleen verslag uitgebracht over het 
onderzoek bij de vreemdelingendiensten zelf. 

Methode van cnderzaek 
Voor het onderzoek onder de ambtenaren van de vreemde
lingendiensten werd gebruik gemaakt van halfgestructu
reerde vragenIijsten en van tijdschrijfformulieren. 
In de vragenlijsten werden vragen opgenomen over een aan
tal organisatorische aspecten van de diensten, over de 
ambtenaren zeIf, over hun taakopvatting, kennis en 
!'loudi ng, hun contacten met andere di ensten of groe
peringen, de door hen ervaren knelpunten, hun mening over 
me~rgenoemde motie en enkele andere aspecten. Alvorens 
de vragenlijsten op te stellen, orienteerden de onder
zoekers zi ch bi j een aantal vreemdel i.ngendi ensten en 
spraken Zl J met verschi llende deskundi gen. Een eerste 
versie van de Iijst werd bovendien aan een aantal deskun
digen voorgelegd. Aangezien de lijst tamelijk uitgebreid 
was, werd besloten deze in twee delen ui teen te doen 
vallen en op verschi llende momenten af te nemen. De 
volledige vragenlijst vindt men in bijlage III. Daarbij 
is tevens aangegeven hoe deze vragen zijn beantwoord door 
alIt:! respondenten samen. Bij het bezien van deze aan
tallen dient men zich eehter te realiserendat de 
steekproef een zeer specifieke opbouw heeft (zie hiertoe 
de volgende paragraaf). Wegens gebrek aan tijd is de uit
eindelijke vragenIijst aIleen uiterst marginaal 
uitgetest. Dit heeft zich gewroken bij een serie vragen, 
namelijk de voorgelegde 'gevallen' (deel 1, vraag 30 en 

(*) R.A.Cairo en P.W.N.Smink: "Ervaringen van vr~emde
lingen met vreemdelingendiensten", een onderzoek 
naar de ervaringen van Turken, Marokka;en en 
Surinamers met vreemdelingendiensten. WODe, 1982. 
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deol 2 vraag 13). Deze vragen werden door vele 
respondentsn als onduidelijk en multi-interpretabel 
gekwalificeerd. Op welke wijze met deze vragen in de ana
lyse is omgegaan word~ nader aangegeven in hoofdstuk V 
(kennis en houding). Voor het overige heeft de vragen
lijst goed gewerkt en geen bijzondere probleman opgele-

verd. 
Ten behoeve van het onderzoek naar de tijdsbesteding werd 
gebr~ik ge~~akt van tijdschrijfformulieren. Op deze for
mulieren waren de regelmatig yoorkomende werkzaamheden 
van de ambtenaren vreemdelingendiensten o~genomen, 
ondQrscheiden naar drie categorieen, te wet.en: 

• Administratieve taken; dit zijn al die werkzaamheden 
die samenhangen met het vel" 1 e.nen, vel" 1 engen, en 
intr-ekken van vergunnlngenJ inclusief het daarbij 
behor-ende onderzoek en de administr-atieve werkzaam-

1.~ 

heden. 

• Executieve taken; dit zijn werkzaamheden die samen
hangen met toezicht, controle, opsporing illegalen, 

uitzetting en bewarlng. 

• Algemena werkzaamheden waaronder vallen die activi
tei ten met be-cr-ekki ng tot vreemdeli ngenzaken di e 
niet onder 1 of 2 genoemd zijn zoals voorlichting, 
bestudering voorschriften en administratieve contro-

Ie. 

Voor de v01ledi ge tekst van het ti jdschrl jfformul i er zi j 
verwezen naar bijlage IV. Hat lag in de bedoeling 
gedurende 10 werkdagen tijd te schrijven. Om organisato
rische redenen werd dit 9 1/2 dag. De ambtenaren kregen 
een setje van 10 formulieren, voor elke dag een. Op deze 
formulieren vulden zij na afloop van elke activitelt op 
de corresponderende regel het aantal minuten in dat hier
aan besteed was. De i ndel i ng van de formul i eren heeft 
goed voldaan hetgeen af te lei den is uit het gering aan~ 
tal malen dat van de verschi llende regels 'anders, te 
weten •..•• ' gebruik is gemaakt. In het algemeen zijn de 
formulieren tamelijk nauwgezet ingevuld. Een aantal amb
tenaren hield zich niet aan de instructis en vulde 
bijvoorbeeld aantal uren in plaats van minuten in; dit 
moest dan worden omgezet in minuten. Enkele vulden echter 
zo grof en slordi gin dat hun formul i eren terzi jde 

moesten worden gelegd. 

populatie, steekprcef en respons 
De populati Q waar di t ond~rzoek zi ch op ri chtte bevat 
aIle ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de 
vreemdelingenwet en hiertoe een specifieke task hebben. 
Dit betekent dat ambtenaren uit andere takken van dienst 

(bijvoorbeeld surveillance-dienst, recherche) die op 
bepaalde moment en i~ hun werk weleens met de uitvoering 
van de vre.e~deli ngenwet te maken hebben, n i et in het 
onderzoek zlJnbetrokken. Dit geldt eveneens voor de amb
tenaren belast met grensbewaking. Voorts werden ambte
naren die een ondersteunende taak 'verrichten 
(bi jvoorbeeld . secr-etaresses, porti ers) evenmi n in het 
onderzoe~ betrokken. Ambtenaren di e belast zi jn met 
vre~m~ellngenzaken kunnen werkzaam zijn bij de gemeente
POllt~~, de rijkspolitie of bij de gemeentesecretarie. 
In vrl J we! aIle plaatsen waar'gemeentepolitie is, wordt 
de vo~l~dlge taak verricht door ambtenaren van de gemeen
tepolltle •. In plaatsen waar de rijkspolitie werkzaam is 
word~.in ee~ ~lein aantal gevallen de volledige taak doo~ 
~e rlJkspolltle verricht. In de meeste van deze plaatsen 
1 s evenwel een verdeli ng van taken aangebracht: daar 
voert de gemeentesecretaria de administratieve taken uit 
(verlenen van vergunningen e.d.) en de rijl(spolitfe de 
zogenaamde executi elve taken (bi jvoorbeeld in bewari n 
stellen). Het zal du~delijk zijn dat bij de trekking va~ 
de ,steekproef met deze verschillen rekening diende 
gehouden te worden~ Daarnaast werd rekening gehouden met 
~e con.centrati evan bui tenlanders. Ongeveer de hel ft van 
~e bUl ten landers woont in de grote steden. Ook zonder 
zwartboeken' kan worden aangenomen dat dit de diensten 

aldaar voor geheel andere problemen stelt dan in plaatsen 
met veel lagere concentraties. Rekening houdend met bei
de bovengenoemde aspecten, werd de populati e onder
scheiden in vijf groepen~ te weten: 

• 

• 

• 

• 

• 

Ambtenaren van de vreemdel i ngendi ensten ui t 
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Utrecht en Eindhoven) eM). 

de 5 
Haag, 

Ambtenaren van de vreemdelingendiensten van de ove~ 
riga plaatsen met gemeentepolitie. 

A~~tenaren van de gemeentp.secratari een di e belast 
ZlJn met het uitvoeren van het ~dministratieve deel 
van de vreemdelingenwet 

Ambtenaren van de rijkspolitie die belast zijn mat de 
u i tvoer i ng van het e.xecut i ave deel van de v reemde
lingenwet. 

A~btenaren van de rijkspolitie die zowel administra
tleve 81s executievQ taken verrichten. 

(M) Bij het trekken van de grens tussen groep 1 en 2 
ward aangesloten bij de werkwijze van de Direc
ti e .V~eemdel i ngenzaken van het Mi ni steri evan 
Jusbtle. 

5 
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De steekproef werd a-select gestrati fi ceerd getrokkerr. 
d t uit elk van bovengenoemde groep een Dit wi I zeggen a d k rd 

steekproef werd getrokken. Op deze wijze wer verze e _ 
dat elk der v~rschillende varianten vOldoende.vert:g~nt 
woordi gd zou 21 In, hetgeen tevens van bel~n.g 1 s me e 
oog op de motie Kappeyne van de Coppello. B1J het trekken 
van de steekproef is uitgegaan van gemeenten. Gemee~ten 

dan 5 vreemdelingen woonden werden bUl.te.n waar mi nder I t 
beschouwing gelaten. Omdat zowel bij dedgeme~~~epol;t;: 
als bij de gemeentesecretarieen en e rlJ spo 

I tsalijk wordt bapaald hoeveel ambtenaren belast 
p a~ t het uitvoeren van de vreemdelingenwet waren 
wor en me bekend over de totale grootte van onvoldoende gegevens h t d n 
elke groep ambtenaren. Deze moest daaro~ gesc a ~or e k 
Voorts werden de 5 grote steden aIle 1 n het ~n e~zoe 
betrokkeni in deze steden werd bi nnen de dl ens een 
steekproef getrokke". Voor de overige groepen geldt da~ 
tussen de gemeenten werd getrokken. Het streven was,on~e 

"t Ike groep te benaderen. Rakenlng veer 100 personan Ul e dOt 
houdend met een non-raspons van ca. lOY., WerdDgetP~~~ n~~t 

110 ambtenaren te trekken. a 1 elka groep ca. 
geheel gelukt is blijkt uit tabel 1. 

Tabel 1 Popu1atie steekproeffractie en aantal respondenten , 

aantal ambo aantal ambo aanta1 aantal ambo steekproef x steekproef feite1 ijk groep omschri j vi ng gemeenten gescha t fractie fractie in onderzoek 

1 5 grote steden 5 + 190 3 : 5 + 110 92 -

2 overi ge gemeen-
+ 270 2 : 5 + 110 125 ten met gem. 136 

I --po1itie 

gemeente- + 480 1 : 4 + 120 104 3 481 -secretarieen 

4 Rijkspo1 itie 
69 uits1uiteng 481 

executi ef 

5 Rijkspo1 itie 

1 1 + 90 57 
zowe1 admini- 93 + 93 : -stratief a1s -
executief 

~ Deze Rijkspo1itie ambtena,ren zijn gekoppe1d aan de ambtenaren van de gemeente gemeen
tesecretarieen in groep 3. 

t absl 1 staat vermeld hoe groot I de laatsta kolom van g 

n kan het volgende vermeld worden. de respons was. Hi erover 

rl 

I 
I 
I 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

In groep 1 was de medewerkingvan de betreffende per
sonen zeer goed te noemen. Dat het absolute aantal 
toch onder de honderd kwam te liggen heeft 2 redenen. 
Ten eerste was het santa 1 ambtenaren iets kleiner dan 
verwacht; ten tweede waren enkele ambtenaren langdu
rig afwezig. 

Van d~ 54 aang~schreven overige gemeenten met 
gemeentepol i ti e werkten 52 aan het onderzoek mee. 
Het gemiddeld aantal ambtenaren per vreemdelingen
dienst in. de gemeenten was groter dan verwacht 
namelijk bijna 2 1/2. 

Bij de gemeentesecretarieen klopt het verwachte 
gemiddeld aantal ambtenaren weI, namelijk een, en 
was de opkomst zeer redelijk. Enkele gemeenten 
Ii eten weten zelden met vreemdel i ngen te rna ken te 
hab.ben. 

Het verschi 1 tussen het verwachte aantal en het 
feitelijke aantal respondenten is in de vierde groep 
groat. Ten eerst~ lieten een aantal rijkspolitieamb
tenaren wet en nooit iets aan vreemdelingenzaken te 
doen (di t flantal was groter dan bi j groep 3). Ten 
tweede kwam het herhaaldelijk voor dat aen ambtenaar 
van de ri jkspoli ti e in verschillende gemeenten de 
executieve taken verrichtte. In een geval betrof dit 
zelfs zeven gemeenten. Hierdoor is het moeilijk 
exacte ci jfers Voor de non-respons te gaven. In 
totaal waren ca. 25 gemeenten door de rijkspolitie 
niet vertegenwoordigd. 

Met de laatste groep stuitten wij op een probleem. De 
gegevens op grond waarvan W1J dez~ populatie 
sch~tten dateerden uit 1978. Een tiental gemeenten 
bleek intussen het administratieve gedeelte aan de 
gemeentesecretarie te hebben overgedragen. Ook hier 
waren er ambtenaren di e de vr'eemdel i ngenzaken van 
meerdere gemeenten bi jhi elden. De non-respons 
bedr.oeg ca. 10 gemeenten. 

In hetalgemeen is de medewerking aan het onderzoek groat 
genoeg geweest am op grond daarvan uitspraken te kunnen 
doen. WeI moet worden aangetekend dat gemeenten die erg 
weinig vreemdelingenzaken behartigen ondervertegenwoor
digd zijn. Voorts dient te worden vermeld dat in een van 
de grate steden niet meegedaan is aan het onderdeel tijd
schrijven. In dit korps was onlangs door een,eigen 
afdeling een onderzoek bij de vreemdelingendienst Yer
richt, reden waarom men de ambtenaren niet te veel wilde 
belasten. 

7 
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wfjze van dataverzameling. 
De dataverzameling yond plaats in de eerste maan~en ~an 
1981. Daarbi5 is voor de vijf grate stede~een enlgsZlnS 
andere procedure gevolgd dan voor de overlge gemee~~en. 
In de grote steden zijn medewerkers van het WODe blJ de 
"t t Aldaar werd de steekproef voor de dlens en gewees • 

betreffende dienst getrokken. In overleg met de chef van 
de vreemdelingendienst werd een aan~al groepen gevormd: 
Elke groep' kreeg daarna een korte ultleg van het onder 
zoek en het .yerzoek persoonlijk het eerste ~~el va~"de 

1
"" t in te vullen Tevens werd het tlJdschrlJf-

vragen 1 J S .. d d de 9 
formulier uitgelegd. Deze formulieren wer en 9 ure~ 
1/2 werkdag bijgehouden. Daarna volgde een n~euwe 

b ~" k mst tijdens w,lke de tijdschrijfformulleren 
1 J een 0 • 1"' t d i nge

werden ingeleverd en deel 2 van de vragen lJS ~er 
vuld. In afwijking van aIle andere gemeenten. werd ~oor 
de chef van de dienst geen tijdgeschreven. Voor hen w~s. 
het formulier ongeschikt. Voorts werd -eveneens In 
afwijking van aIle andere gemeenten- een deel van vra-

1
" t 1 (vragen 11 tot en met 26) aIleen door de chef 

gen 1 J S "t 1" k 
ingevuld. Dit deel van de vragenlijst bevatte fel e '~ e 

d"" d"l enst (bi jvoorbeeld aantal aanweZl ge vrag(an over ... . t 
krachten). Het leek weinig zinvol dit dee 1 d?or a~~en ~ 
laten invullen; bovendien gaf dit Systeem enlge tlJdsb~" 

, d- toch al zwaar belaste ambtenaren. (Bl) 
sparlng voor .::: "t I" 'k 
het coderen zijn deze door de chefs ingevulde f~l e 1J e 

b "l J' de door de ambtenaren 1 ngevulde 
vragen opgenomen , 

D"t is g~daan om bij eventuele krulstabellen 
gegevens. 1 ~ " d t b t -
voor de hele steekproef over gelijkwaardlge a a es an 
den te kun~en beschikken). " . . 
Bij de overige gemeenten zijn de dlensten nlet bezocht. 
omdat dit te tijdrovend geweest zou zijn. Deze gemeen~en 
lagen versprei dover het hele land en waren ook n1 et 
ltijd even gemakkelijk te bereiken. Daarom werd beslo

;en. in analogie met de voorlichtingsbijeenko~st~~ van 
de Directie Vreemdelingenzaken. een aantal !e~10bl)een
komsten te houden. Ambtenaren in plaatsen dIe In elkaars 
nabijheid lagen werden verzocht naar een cent~aal gele-' 

t d t komen Aldaar werd dezelfde procedure gevolgd 
gen s a e • b" " k t w rd 
als boven beschreven. Tijdens de eerste lJeen oms ,~ 
deel 1 van de vragenl1 j st i ngevuld en werden de t 1] d
schrijfformulieren uitgedeeld. De vragenlijsten werden 
n~ invulling aan de medewerker van het WODe geg~ven; ~e 
tijdschrijflijsten werden mee genomen en g~du~ende 9 ~ ,2 
dag bijgehouden. De tijdschrijfformulieren werden tlJ
dens een tweede bijeenkomst (14 ~~gen later)" ,doo~ 
dezelfde medewerker weer ingenomen; tlJdens ~~ze ~lJeen 
komst vulde men het 2~ dee 1 van de vragenllJst In. In 
een aantal gevallen. bijvoorbeeld wanneer een ambte~aar 
niet aanwezig kon zijn. werden -eventueel na telefonlsch 
overleg- de lijsten per post toegezonden. 

1.6 

I 
I 
\ 

Analyse en presentatie 
Bij de analyse van de gegevens is esn sterk accent gelegd 
op de beschri jvi ng van en vergel i jki ng tussen de vi jf 
beschreven groepen di e in het vervolg korthei dshalve 
Wgrote steden'. 'overige gemeentepolitie'. 'gemeentese
cretarieen'. 'rijkspolitie' en 'rijkspolitie adm.& ex.' 
c*> zullen ~orden genoemd. Dit is gedaan om verschillende 
redenen. In de eerste plaats zi jn er nu eenmaal grC)te 
verschillen in de omstandigheden waarin deverschillende 
groepen hun werk doen. Het lijkt niet zinnig een ambte
naar ter gemeentesecretarie. die af en toe een 
vreemdeling voor zich krijgt voor een vergunning. zonder 
me~r gelijk te stelle~ aan aen politieman uit een grote 
stade In de tweeds plaats kan door vergelijking wellicht 
worden nagegaan onder welke omstandigheden diensten 
beter dan weI mi nder goed funct i oneren. In de Q~rde 
plaats dient gewezen te worden op de motie Kappeyne van 
de Coppello. Aangezien in een aantal plaatsen met rijks
politie administratiave en executieve taken in een hand 
ZlJn. t~rwijl deze t~ken in andere plaatsen ZlJn 
gesplitst en de motie juist 8en onderzoek naar de moge-
11 jkheden van een dergeli jke sp11 tsi ng vraagt. kunnen 
door vergelijking wellicht aanwijzingen gevonden worden 
over de effect en van een dergelijke 5plitsing. 
Hoewel in de analyse -en daarm~e in de presentatie- dus 
een sterk accent op vergelijking tussen de vijf groepen 
zal liggen, zal dit achterwege worden gelaten indien er 
weinig verschillen zijn. Een enkele keer zullen ook 
andere vergelijkingen gemaakt of verbanden gelegd 
worden. Hoewel di t onderzoek sterk beschri j vend van 
karakter is, zal niet al het cijfermateriaal gepresen
teerd worden. Niet gepresenteerde cijfers kunnen daarom 
bij het WODC worden opgevraagd. Tenslotte dient nog te 
worden opgemerkt dat afgezien is van toetsing op 
significantie. Door de wijze van steekproef trekken zou 
dit negal wat complicaties met zich meebrengen. terwijl 
-als gevolg van de grote steekproeffracties verwacht mag 
worden dat aIleen erg kle~ne verschillen wellicht niet 
significant zullen zijn. 

De i ndeli ng van het verdere rapport is als voIgt. In 
hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden 
vermeld. Daarna komt het accent meer op de ambtenaren te 
liggen. Hoofdstuk 3 handelt over de taakopvatting, 
hoofdstuk 4 over de werkzaamheden. hoofdstuk 5 over ken
ni s en ho.udi ng, hoofdstuk 6 over de ervaren knelpunten en 
hoofdsbtk ~ over de men i ng van de ambtenaren over de 
mot i e \{cttlpeyne van de Coppello. In ho.ofdstuk 8, 
tenslotte, volgt een samenvatting en slotbeschouwing. 

c*> Rijkspolitie die zowel administratieve als 
executieve taken verricht. 

9 
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2 ORGANISATIE VAN DE DIENSTEN 

2.1 De diensten 
In het voorgaande is het verschil tussen grote en kleine 
diensten reeds_ enige malen ter sprllke gekomen. In het 
onderstaande voIgt eerst een korte schets van de diensten 
en de onderscheiden groepen. Deze gegevens zijn groten
deels untleend aan de antwoorden op de eerste serie vra
gen van deel 1 van de vragenlijst. Een samenvatting vindt 
men in tabel 2. 

Groep 1: De grote steden. 
In de grote steden, met een inwoneraantal oplopend tot 
bijna een miljoen# is bijna lOX vreemdeling. In deze ste
den ZlJn dan ook grote vreemdelingendiensten, met een 
personeelsbestand van ca. 10 tot ca. 75. In Eindhoven en 
Ut.recht -de relatief kleinere diensten- be staat het 
merendeel uit politiepersoneel, en een klein aantal 
burgerambtenaren. Politieambtenaren behandelen zowel 
administratieve als executieve zaken. In de drie 
grootste steden zijn ten behoeve van de administratieve 
werkzaamheden vrij veel burgerambtenaren in dienst. Bij 
deze .di ensten is dan ook een verdel i ng gemaakt tussen 
degenen die de administratieve taken behandelen en 
degenen die de executieve taken verrichten. Ook verder 
treedt veelal nog specialisatie op, bijvoorbeeld voor de 
behandel i ng van naturall sati es, asi el-verzoeken, ~ee

lieden etc. Gemiddeld komen (volgens eigen opgave) bij 
de grote steden per week ongeveer 385 administratieve en 
65 executieve zakenin behandeling. Men ervaart dit ~ls 
te veel. De chefs vragen om meer personeel (gemi ddeld 
zelfs 8 man extra), de 11mbtenaren hebben het gevoel oVer
belast te zone De administratieve verwerking van de 
gegevens geschiedt vDak via tamelijk ouderwetse 
systemen, men is hi er maar mati g tevreden over en de 
chefs' vragen .-om automati seri ng. In hat verleden ded~n 
zich op een aantal plalltsen nogal chaotische toestandcn 
voor als lange ri jen vreemdel i ngen stonden te wachten 
voor de opening van de dienst; sinds Rotterdam en Amster
dam een afsprakensysteem hebben ingevoerd, is dit 
aanzienlijk beter geworden. De wachttijd is thans o~ge-

11 



14 

12 

-

Tabel 2. 

overige Gemeente- RiJ'ks- Ri j kspo:
litie + 

ex. 
grote t r ta gemeen e sec e - politie 

________ ~--------------~-s-t-ed-e-n--~p~O~l~it~l~·e~_1-r-i-ee-·n----_t---------t------~ 
Diensten 1) 
Gemiddeld aantal inwoners 
stad/regio 
Gemiddeld aantal ambtenaren 
per dienst 

Gemiddeld aantal zaker per 
week adm. 

ex. 
Openingsuren 

Wachtruimte 
Meest voorkomende wacht
tijd 
Spreekkamer(s) 
Ce 11 en aanta 1 

beoordeling 
Plaats in HvB 

Adm.verwerking gegevens 

Ambtenaren 
Ervar;ngsjaren vr.z. 
Perc.werk gekozen 
Perc .. werk prettig 
Gevoel overbelast 
Beslissingen(accenten) 
Pers.verdeling adm.-ex. 

Prioriteiten 

Anon. tips 

100.000 + 75.000 + 10.000 + 14.000 ~ 13.000 

36 

+ 385 
+ 65 
alle werkd. 
ochtend + 
middag 

2.4 

+ 100 
17 

alle werkd. 
50% alleen 
's ochtends 
soms zater-
dagochtend 

voldoende matig 

1 
meestal 
part-time 

4 

1 
meestal 
part-time 

- + 
alle werkd. 
70% 's och
tends 

1 
meestal 
part-time 

~ 4 
~. 2 
a11e werk. 
veelal 
zaterdags 

voldoende voldoende voldoende 

+ 30 min. O 15 'n 0 - 15 min. 0 - 15 min.O - 15 min. - ml. 

Ja 
matig 
varieert 

soms 

matig 

meestal 
redel ijk 
vari e~rt 
soms/ 
meestal 
redelijk 

5 4 

60% 41 % 
82% 86% 

vaak soms 

HPP/Chef HPP/Chef 
VD VD 
Chef VD Chef VO/ 

personeel 
Pers ./Chef Che'f /Pers. 

Ja meestal 
redel ijk 
varieert 
soms/ 
meestal 

meestal 
redel ijk 
varieert 
soms/ 
meestal 

behoorlijk goed redel ijk 

7 

4% 
38% 
nee 

Burg/HPP 

Burg/HPP 
Chef/pers. 

2 2 

16% 21% 
62% 70% 

nee nee 

Burg/HPP Pers./Chef/ 
HPP 

- id. Pers./Chef 

Pers/Chef Pers/Chef 

1) Volgens opgaven van de ambtenaren. c.q. chefs grote steden. 

veer een half uur en ar ZlJn behoorlijke wechtruimten. 
WeI ondervindt men nog vaak problemen met celruimte. 
Het aantal cellen OP de politiebureaus is onvoldoende en 
de kwaliteit varierend. Tevens ondervindt men nogal eens 
problemen doordat de Huizen van Dewaring gee':l ruimte 
hebben. De ambtenaren hebben een ervaring van gemjddeld 5 
jaar; in veel gavallen kazen zij zelf voor dit werk en 
zij vinden het, ondanks de overbelasting, prettig werk. 
De leiding van de d;enst 11gt vooral bij de chef van de 
dienst, gedeQltelijk in overleg met het hoofd van 
plaatselijke politie of het personeel. " . 

Groep 2: Overige pleatsen met gemeentepolitie. 
De grootte van deze plaatsen kan varieren van minder dan 
25.000 inwoners tot meer dan 100.000. Het aantal perso
neelsleden varieert van 1 of 2 to't ruim 10. 
De meeste ambtenaren verri chten zowel admi ni strati eve 
als executieve taken en zijn dus politiefunctionarissen. 
Volgens eigen opgave komen gemiddeld 100 administratieve 
en ca.17 executieve zaken per week in behandeling. Ver
geleken met de gegevens van het tijdsbestedingsonderzoek 
(zie hoofdst,lIk 4) lijken daze schattingen omtrent het 
aantal zaken echter aan de hoge kant. De overbelasting 
is veel minder sterk dan in de grote steden; met gemid
deld 1 man extra zou men tevreden zijn. Ook klachten over 
de administratieve verwerking van de gegevens zijn min
der. De omstandigheden waaronder vreemdelingen ontvangen 
worden laten nog weI wat te wensen over. Hoewel de wacht
tijd als regel niet langer dan een kwartier is, wordt de 
wachtruimte vaak als "matig" beoardeeld. Spreekkamers, 
om een speciaal geval even apart te kunnen behandelen, 
ontbreken nogal eens. Meestal zijn er voldoende cellen, 
de kwaliteit daarvan varieert. Ook hier stuit men op 
plaatsgebrek in de Huizen van Bewaring, doch dit treedt 
minder frequent op dan in de grote steden. De ambtenaren 
hebben een gemiddelde werkervaring van 4 jaar; 41X heeft 
zelf voor dit werk gekozen, 86X vindt het prettig werk. 
De leiding berust ook hier bij de chef vreemdelingen
di enst, in over leg met het hoofd van de plaatsel i jke 
politie en met iets meer beslissingsruimte voor en 
in~praak door het personeel. 

Groep 3: De gemeentesecretarieen 
Zoals vermeld, wordt in een groo~ aa.ntal klei nere 
plaatsen de behandel i ng van de adm in i strat i eve taken 
verricht op de gemeentesecretarie. Gemiddeld komen bij 
deze secretarieen 4 zaken per week v~~r. In ca. 90Xvan 
deze plaatsen is dan ook slechts een ambtenaar belast met 
dit soort zaken. In ongeveer 20 a 25X van de gemeenten is 
dit een full-time baan. In andere gevallen wordt het werk 
part-time, naastandere werkzaamheden, verricht. In 
enkele plaatsen houden 2 ambtenaren zich part-time met 
dit werk bezig. Bij zulke geringe aantallen te behandelen 
zakenzijn weinig problemen van organisatorische aard te 
verwachten. De wachttijden voor vreemdeling~n ZlJn 
gering, er zijn erg weinig klachten over overbelasting of 
te weinig mankracht~ de administratieve verwerking van 
de gegevens levert wei n; 9 problemen 'op en er zi j'n vol
doende spreekkamers. De ambtenaren hebben gemiddeld 7 
jaar ervaring, 4X heeft zelf voor dit werk gekozen (het
geen voor de hand ligt, aangezien men hier bij de 
gemeente als ambtenaar zal solliciteren); opvallend is 
dat een veel klei ner percentage dan ,bi j" de pol i ti e, 

, ~ . 
namelijk 38X het werk prettig vindt. Bij h~t nemen van 
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beslissingen over verdeling van personeel en vaststellen 
van prioriteiten speelt de burgemeester een belangrijker 
rol dan bij de vorige twee groepen. 

Groee 4: De rijkseolitie 
Deze groep is complemental r aan de zojui st genoemde 
groep; daar waar de gemeentesecretari e de admi ni stra
tieve taken verricht, verricht de rijkspolitie de 
executieve taken. Omdat groepen van de rijkspolitie 
veelal meer dan een gemeente bestrijken, is de gemiddelde 
regia voor de rijkspolitie groter dan voor de gemeenten. 
Gemiddeld krijgen de ambtenaren van de rijkspolitie met 1 
zaak per week te maken. De organistatie van dit werk is 
plaatsel i jk nogal ver!ichi llend. In de meeste gevallen 
houden een of twee ambtenaren per groep zich (als regel 
part-time) met dit werk bezig, in sommige gevallen is dit 
werk opgen,omen in het gewone pol i ti ewerk en verri cht 
iedereen in voorkomende gevallen de werkzaamheden. Ook 
in dezegroep zijn er weinig probleman met betrekking tot 
personeelstekorten, administratieve verwerking, wacht
ti jden of spreekkamers. WeI komt men af en toe cellen 
tekort, vindt men de kwaliteit daarvan soms onvoldoende, 
en kampt men met plaatstekort in de Huizen van Bewaring. 
De ambtenaren van de rijkspolitie hebben gemiddeld 2 jaar 
ervari ng met het vreemdel i ngenwerk. Zel f gekozen voor 
dit werk heeft 16X en 62X vindt het werk prettig. Bij 
het nemen van beslissingen over personeelsverdelingen en 
pri ori tei ten speel took hi er de burgemeester naast de 
groepscommandant een role 

Groep ~: Riik!ipolitie, edministratief + executief. 
Deze groep ri jkspol i ti e-ambtenaren, di e dus zowel de 
administratieve als de executieve taken verrichten, ver
schilt weinig van de vorige groep. Ook hier wordt het 
meeste werk part-time (dus naast andere werkzaamheden) 
verricht en ook hier is het aantal zaken waar men mee te 
maken krijgt erg gering. WeI valt op dat een wat groter 
santal (26") vi ndt dat er meer mankracht zou moeten 
komen. Een gevoel van echte overbelasting is evenwel niet 
geconstateerd. De afhandeling van zaken kan meestal vlot 
verlopen, maar !ioms heeft men gebrek aan (goede) cel
ruimten of aan mogelijkheden iemand naar het Huis van 
Bewaring te zenden. Ook de rijkspolitiefunctionarissen 
hebben een gemiddelde werk~rvaring van 2 jaar; 21" heeft 
het werk zelf gekozen en 70X vindt het werk prettig. Vol
gens ei gen opgave heeft het personeel een wat grotere 
beslissingsvrijheid dan bij de andere.4 groepen. 
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2.2 ~~tJ. i Vhtette i. ten Ivlan de d i str i ctsbUI"eaU5 van de I" t jksPoli t t e 
. lnvu en van de v 1· . . 

di str'; ctsbureaus . ~agen 1 J sten 1 s gebleken dat de 
• 1 n somm 1 ge gev 11 

rol spelen in het hele vreemdel. a en een zeer actieve 
daarom belang ··k k lngengebeuren. Het leek 

rlJ 00 van de kant va d d· t . 
informatie hierover t k .. nelS rlcten enige 
een schri jven aan all: ~~:t~; ~~e~. Daartoe is mi ddels 
deze informatie en weI s . 1 s oofden gevraagd naar peClaa naar 

• de taakverdel i ng met betrekl( i ng tot 
zaken tussen het district vreemdelingen-
groepen, en en de verschillende 

• aa~d en hoeveelheid van de zaken 
tr t b di e door het di s-

lC s ureau worden afgehandeld. 

Uit de antwoorden op daze vr b .. 
het district veel I agen 11Jkt dat de taak van 
begeleidende en som: v;an a~v~serende, coordinerende, 
een beperkt aantal male n kass1 sh erende aard is. Slechts 
de zaken zelfstandig af;er~a: et ~oor d~t het district 
verleend . b· . . . . . ASSl stent 1 e wordt veelal 
m ·1··k lJ verwlJderlngSerocedures, advisering b·· 

oel, lJ e gevallen en aan a bt. lJ 
meld wordt niet d m enaren dIe, zoals vaak ver-
vreemdeling~nwet D goe op de hoogte ZlJn van de 

. aarom wordt ook It· . voorlichting cursus vee lJd be steed aan 
, sen en vergaderingen. 

Herhaaldelijk komt het Voor dat d . . 
in hun brief sch .. d . e dlstrlctscommandanten 

rlJven at slnds d k t . 
naar op het districtsbur .. e oms van een ambte-
met vreemdelingenzaken d:a~i~~:t~lCh spe~iaa~.bezighoudt 
ten goede heeft genome E t 1e ge~eldellJk een keer 
interesse in het vreem~·l.r on staat 1n de groepen meer 
cretarieen worden de z:k1ng:n~erk en op de gemeentese
punten opgelost. en e er afgehandeld en knel-

Er zijn overigens ook een aar d· . 
geen acti vi tei ten Plaatsvi~d . lstrl cten waa.r wei ni 9 of 
danten l·S d t d ten, volgens SOmm1ge comman-

a om a de ambt d· 
wordt met di t werk enaar 1 e speci aal belast 

nog moet worden aangetrokken. 
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3 WETGEVXNG, BELEXD EN TAAKOPVATTING VAN DE AMBTENAREN 

3.1 wetgevtng en beleid 
Als uitgangspunt van het toalatingsbeleid staat een 
restrictief beleid cantreal waarbij rekening. wordt 
gehoudenmet humanitaire aspecten. Dit uitgangspunt van 
da regering werd verwoord in de notitie vreemdelingen
belaid (Tweede Kamer,zitting 1978-1979, 15649). 
Wat vi nden de ambtenaren vreemdeli ngendi enst van di't 
restri cti eva belei d en wat mi sschi en nog belangri jker 
is, hoe zien zij een toekomstig beleid? In da eerste vra
genlijst werd hen de volgenda vraag voorgelegd: vindt U 
dat in de toekomst het ~ccent meer op restrictief of meer 
op' humaan moat Ijggen? Van da respondent en koos 77~ voor 
een restrictief beleid in de toekomst. De groepen ver~ 
schillen hierin wel: bij de gemeentepolitie scoort ca. 
84~ restric~ief, bij da rijkspolitie ca. 75~ terwijl dat 
bij de gemeentesecretarie ca. 66X is (tabel 3). 

Tabel 3. "Vindt u dat in de toekomst het accent meer op restrictief of meer op 
humaan moet liggen?" 

Humaan 
Restrictief 
Beide 

Aantal resp 

grote steden overige gemeente R.P. R.P.adm. totaal 
gem. po. secr. + ex. resp~ 

13.0 13.3 31.6 21.5 25.5 20.2 
87.0 80.8 66.3 75.4 74.5 77.2 
0.0 5.8 2.0 3.1 0.0 2.6 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

92 120 98 65 55 430 

Daze cijfers tonen aan dat de.meerderheid van de ambte
nare~~chter hat uit~ang5Punt van het beleid staat en het 
ook voor de toekomst als beleid voorstaat. Dit wil niet 
zeggen d~t het tiele; d daarmea voor da ambtenaren ook 
duidelijk is. Integendeal, 71% vindt dat de wetgeving (K) 

(de leatste jeren nogal.onduid'a,lijk en ondoorzichtig is 
geworden, en slechts32" i 5 het (zeer") eens met de 
stallin~ dat het balaid oyer het algemeen wei duideltjk ..... 

Pre,~eding p'age blank 17 
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i!5 (zie voor deze en volgenda uitspraken bijlage III, 
vragenlijst dee I 2, vraag nr' II; wij geven aIleen de 
totaal-ci jfers omdat de verschi lIen tussen de groepen 
klein zijn). Deze onduidelijkheid wordt waarschijnlijk 
ni et veroorzaakt door een te ui tgebrei d takenpakket, 
want di tis bi j sl.echts 26X van de respondenten een 
klacht. Snelle veranderi ngan doen zi ch waarschi jnli jk 
meer gelden, want 36" vi ndt dat het belei d met de dag 
verandert en 43" is het (zeer) eens met de stelling dat 
de wetgeving teveel beheerst wordt door paniek en 
incidenten. De kroon spant evenwel de complexiteit van de 
wetgeving: 66X vindt de wetgeving te complex. De vreemde
lingencirculaire (waarin voorschriften en aanwijzingen 
zijn opgenomen) biedt deze ambtenaren aokweinig 
soelaas: 64X van de respondenten vindt deze matig 
bru i kbaar of rondu it onbru i kbaar. Hoewel de Di rect i e 
Vreemdel i ngenzaken probeert dui del i jkhei d te geven en 
daartoe cursussen en bijeenkomsten organiseert, die zeer 
positief beoordeeld worden (zie bijlage III, vragenlijst 
deel 2, vragen nr' 5 t/m 8), dringt zich hier toch het 
beeld op van 'dweilen met de kraan cpen'. In de contacten 
tussen de ambtenaren en de directie komt een soortgelijk 
beeld naar voren. Hoewel de ambtenaren van de diensten 
zeker niet negatief staan tegenover de directie (vragen
lijst deel 2, vraag nr. 3) is toch 71" het (zeer) eens 
met de stelling dat als men iets schriftelijk aan de 
directie voorlegt men geen antwoord krijgt voor er een 
half jaar voorbij is; 64" is het daarbij (zeer) eens met 
de stell i ng dat men het bi j de di recti e ook ni et kan 
helpen dat er altijd zoveel te doen is. 

De wetgeving wordt dus door velen als ondoorzichtig en 
complex gekenschetst, het belei d wordt door wei n i gen 
(32~O als duidelijk aangemerkt. Het wekt daarom ver
bazing dat toch nog 65" van de respondenten zegt over het 
algemeen weI te weten wat er van hen verwacht wordt en 
dat slechts 20X van de respondenten de steillng bevestigt 
dat de taken van de vreemdeli ngendi ensten ondui del i jk 
zijn (vragenlijst deel 2, vraag nr. 2). Kennelijk heeft 
men een soort algemeen beeld van wat ongeveer bedoeld 
wordt en waurschijnlijk vult men dit zelf verder in. 
Over deze taakopvatting handelt de volgende paragraaf. 

3.2 Taakopvatting 
In het onderzoek werden aan de ambtenaren negen mogelijke 
taken van de vreemdelingendienst voorgelegd. De ambte-

(*) Strict genomen is hier niet zozeer de wet geving ter 
sprake al swel de regel gev i ng. Aangezi en de term 
'wetgeving' in de vragenlijsten is gehanteerd, hand
haven wij ook hier de term. 
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naren werden gevraagd aan te " 
taken als taken van d geven 1 n hoeverre zi j deze 
d e vreemdelingendi t 

eZe negen taken waren e d" ens zagen. Van 
h t r rle die het acc t 1 e aspect van de hulpv 1 " en egden op 
taken die neutraal er enlng aan de vreemdeling, drie 
b waren en het ui tv 
ehelsdeli, en drie tak d" oeren van de wet 

beperkcm van het aantaet 1 e meer de nadruk legden op het 
tabel 4). vreemdelingen in Nederland (zia 

Tabel 4. 
Percentage ambt. dat het( Z2er) eens is met de stell in . 
De vreemdelingendiensten hebben tot taak: g. 

, 
grote overi ge gem. steden gem. po. seer. R.P. 

Z?~ee1 mogelijk behulpzaam 
-

te 
ZlJn voor vreemdelingen 77.8 89.6 91. 3 
D: .vreemdelingen steeds te 

89.7 

w1J~:n op hun rechten en mo-
ge 11 J khe'den 

88.9 88.8 87.5 82.4 
Te Zo:gen voor een advocaat 
Voor 1ngesloten vreemde1ingen 68.1 77 .4 56 .. 4 73.5 
A~le verzoeken van vreemde-
11ngen in behande1ing te nemen 72.2 81.6 92.3 
De regels van het vreemdelingen-

91.0 

recht toe te pass en 100.0 98.4 98.1 95.6 
Het beleid van Justitie naar 
de letter uit te voeren 56.6 58.0' 59.2 
loveel mogelijk mensen te 

48.6 

selecteren die voor de 
Neder~~ndse samenleving van 
nut ZlJn 

43.2 18.0 14.7 14.7 
lo~eel mogelijk vreemdelingen 
bU1ten Nederland houden 44.9 23.1 36.3 41.2 
loveel mogelijk illegalen 
op te sporen 

77.n 66.9 60.6 73.5 
Gemiddeld aantal resp. 89 124 103 68 

De drie hulpverleningstaken 
geformuleerd: waren 

De vreemdelingendiensten hebben tot taak: 

• 

R.P ex totaa1 
+ adm. resp. 

76.8 86.0 

84 .. 2 87.0 

76.0 69.9 

82.5 83.8 

93.0 97.6 

59.7 56.8 

24.5 22.6 

36.9 35.3 

68.4 68.8 

57 441 

als voIgt 

Zoveel mogelijk behulpzaam te 
en; zi jn voor vreemdeli og-

• de vreemdelingen t 
mogelijkheden; seeds tewijzen op hun rechten en 
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• te zorgen v~or een advocaat voor ingesloten vreem
delingen. 

Deze di enstverlenende taken war.den in rui me mate door de 
ambtenaren van de vreemdelingendiensten onderschreven. 
Voor de twee eerstgenoemde taken geldt dit in nog ster
kere mate. In bijna aIle groepen vindt tenminste 80~ van 
de respondenten dat het hun taak is behulpzaam te zijn 
voor de vreemdel i ngen en hen steeds te wi jzen op hun 
rechten en plichten. Dit wijst erop dat de vreemdelin
gendiensten bemand worden met mensen die het 
di enstverleni ngsaspect ten behoeve van de vreemdel i ng 
belangrijk vinden. 8ij de vraag of het zorgen voor een 
advocaat voor een ingesloten vreemdeling een taak is van 
de vreemdelingendiensten gaf 70~ (zeer) mee eens ten ant
woordi aIleen de ambtenaren van de gemeentesecretarieen 
vonden dit minder een taak voor de diensten (*). 

De drie neutrale taken waren: 

• aIle verzoeken van vreemdelingen in behandeling 
nemen; 

• de regels van het vreemdelingenrecht toe te passen; 

• het beleid van Justitia naar de letter uit te voeren. 

Algemeen is men van mening dat het de taak van de vreem
delingendiensten is de regels van het vreemdelingenrecht 
toe te pa·ssen. lets mi nder eenstemmi 9 is men over de 
vraag of het een taak van de vreemdelingendienst is aIle 
verzoeken in behandeling te nemen. In de kleinere 
plaatsen zijn bijna allen deze mening toegedaan, bij de 
gemeentl'~~politie (in grate en kleinere plaatsen) vindt 
ongeveei' 77~ di teen taak. Hi erbi j kan worden aangetekend 
dat hat in behandeling nemen van verzoeken, die'aan de 
voorschri ften voldoen, is voorgeschreven. 'Het belei d 
van Justitie naar de letter uit te veeren' vindt 57% een. 
taak voor de vreemdelingendiensten. Gezien het feit dat 
men praktisch unaniem van menlng is dat de regels van het 
vreemdelingenrecht moeten worden toegepast, is dit een 
merkwaardig laag percentage. Het is mogelijk dat men de 
in deze uitspraak de zinsnede 'naar de letter' gelezen 
he eft als tegenovergestelde van 'naar de geest', en om 
die reden minder positiaf heeft gereageerd. Gezien dat
gene wat in de vori ge ~aragraaf ward vermeld, ondoor-

(*) Overigens bl~ek de beantwoording van deze vraag een 
goede samenhang *e vertonen met de beantwoording van 
vraag l-g-2 uit vragenlijst deel 2, waarblj gevraagd 
werd of men in geval van inbewaringstelling een advo
caat waarschuwt. 

-: 

zichtigheid van wetgevin en t h . 
verwacht wordt, ligt 'ee: d oc wei e.en beeld van wat 

::t w~~" ~~:y~:::~d ~a~ ~U:;iti"" :~:~l~~~~dY;;:c~:. h=:~ 
niet altijd worde' ~t de voorschriften inderdaad lang 
stuk 4.3. n Ul gevoerd, zal nog blijken in hoofd-

De dri e beperkenda 
gevraagd, luidden: 

taken waarovel'" een ui tspraak werd 

• 

• 

• 

zoveel mogel i jk mensen te selecteren 
NederlandsQ samenleving van nut zijn; 

die voor de 

zoveel mogel i j k vreemdelingen buiten Nederland houden; 

. zoveel mogelijk illegalen op te sporen. 

Van deze beperkende taken yond d 
instemming: 69% van d e laatste de meeste 

. . a respondenten Yond dit t 
voor de vreemdelingendiensten' '0 een aak 
lingen buiten Nederland houd ' z?veel ~OgellJk vreemde
het selecteren van mensen dO en zlet 354 als een taak en 
levi ng van nut 0 ole voor de Nederlandse samen-

Z! In wordt slechts' dO~ 23" 1 
aangemerkt. De verschillen tu dr. a s taak 
erg groot; aIleen de ambtenare:soend Q groepen zijn niet 

h o. 1 n e grote steden ond sc rl Jv.en de beperkende tak 0 er-en In grotere getale. 

Samenvattend kan worden t 
restrictief bel 'd ges eld dat de ambtenaren een 
dui del i jk accentel1eg;::r:taa~ en, tegel i jkerti jd een 
vreemdelingen I ,P e dlenstverlening aan de 
belai d onders~hr~ j~:~~ zlI~ k:~e~O~den gesteld dat zi j het 
gangspunt is men het h' rla en als algemeen uit-

o· 1 ermee eens en wi 1 men dO t k 
Ultvoeren. Door de ondoorzichti' 1 00 weI 
de wetgeving is het bele'd ht ghe~d en complexiteit van 

1 ec er nlet erg duid I' Ok 
wetgevi ng wordt nogal ' e 1 J • De 
door paniek en incid ~ens geZlen als teveel beheerst 
blijkt (waarsChijnlijke~ en'dde vreemdelingencirculaire 
zigingen) n' t oar ,e vale aanpassingen en wij-

le erg brulkbaar en de D' 

bVree~delingenZaken' ;s door overbalas'tirlg lrectie 
erelken. vaak niet te 

In deze situatie kan ' , 
de praktijk va 'd een nelglng ontstaan het beleid in 

n 1e ere dag dan maar zelf' t . 
zich niet al ta letterlijk aan d 1 1n e vullen en 

e rege s te houden. 

21 

I. 



.u. 

o 

\ 
\, 

, DE WERKZAAHHEDEN VAH DE VREEHDELINGENDIENSTEN 

Om een i nzi cht te kri jgQn in de werkzaamheden van de 
vreemdelingendiensten is onder andere gekozen voor een 
zogenaamd tijdsbestedingsonderzoek. Aan aIle in hat 
onderzoek betrokken ambtenaren werd gevraagd gedurende 9 
1/2 werkdag -de periode tussen hetinvullen van de eerste 
en de tweede vragenlijst- op tijdschrijfformulieren bij 
te houden welke van ~e aangegeven activiteiten men ver
richtte en hoeveel ti jd daaraan per handel i ng besteed 
werd. AIle ambtenaren kregen een set van 10 formulieren; 
voor iedere werkdag diende men een afzonderlijk formu
lier t9 gebruiken. Voor het tijdsbestedingsformulier zie 
bijlage IV (iE) ff 
Vergeleken met het andere onderde~~ van het onderzoek 
~het invullen van de vragenlijsten- is de respons op het 
ti jdsbestedi ngsonderzoek wat geri nger geweest. In de 
eerste plaats kan dit worden toegeschreven aah het feit 
dat een van de vijf vreemdelingendiensten .in de grote 
steden niet aan hat onderzoek meewerkte vanwege een eer
der intern onderzoek. In de tweede plaats word~n in het 
onderzoekdie dagengemist waarop ambtenaren door ziekte 
of andere redenen niet aanwezig waren. 

Na afloop van de ondarzoekperiode is voorts een onder
s~heid gemaakt tussen voor de analyse bruikbare en niet 
bruikbare formulieren. Formulieren waarop de tijds
eenheden ta ~rof over (een serie van) werkzaamheden waren 
verdeeld of die zeer slordig waren ingevuld werden uit 
hat bestand verwijderd. 

In totaalwaren de formul i eren van 394 ambtanaren ten
slotte bru~)kbaar voor het onderzoek'

l 

Bij da beschrijving van de resultaten ~al zowel aandacht 
( ~ 

worden geschonken aan d~ tijd die wordt besteed aan de 
di verse handeli ngen ais aan de frequenti e waari n de~e 
voorlcomen. Bij de beschrijving wordt een onder-scheid 
gema·akt tU5sen de zogenaamde admi n i strat i eve werk-
zaamheden en de executieve werkzaamheden, respectivelijk 

(.iE) In deze bi jlage i!S bovendi e,,: de procentuele ti jdsver-
" r'(" 

deling voor de vijfonderzochta groepen aangegeven. 
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werkzaamheden samenhang~:.md met de vergunn i ngen en de 
werkzaamheden di e samenhangen met i:oezi cht, controle, 
etc. Czie ook hoofdstuk 1.3.). Enigszins verwarrend is 
dat voor beide soorten werkzaamheden nadere administra
tieve afwikkeling nodig kan zijn, bijvoorbeeld het maken 
van aantekeningen voor het dossier. Teneinde misverstand 
ui t te slu; ten wordt daze laatste soort werkzaamheden 
steeds gekoppeld aan net begrip correspondentie en aan
geduid als administratie/correspondentie. 
In het onderstaande zal dus onderscheid worden gemaakt 
tussen administratieve werkzaamheden (plu~ nader onder
zoek en adm; ni strati e/correspondenti e), executi eve 'werk
zaamheden (plus nader onderzoek en admi ni strati e/cor
respondentie) en algemene werkzaamheden. 

~.1 De tt jdsbesteding 
Ui tgaande van een full-ti me werkweek van aIle in het 
onderzoak betrokken ambtenaren zou men mogen verwachten 
dat ongeveer 30.000 ure~ op de formulieren verantwoord 
zouden zijn. Er werden echter 10.400 uren op de formu
lieren geregistreerd. Het zal duidelijk zijn dat dit aan
zienlijke verschil met name toegeschreven dient te 
worden aan de part-time werkzaamheden met betrekking tot 
vreemdelingenzaken, zowel bij de rijkspolitie ais bij de 
gemeent.esecretari een. Bovendi en was het doel van het 
onderzoek niet een beeld te krijgen van de totals werk
ti jd van de ambtenaren i nclus; ef bi jvoorbeeld pauzes, 
persoonlijke verzorging en dergelijke, maar van de acti
viteiten met betrekking tot vreemdelingenzaken sec. Hat 
blijkt dan ook uit de cijfers dat, gebaseerd op een 
full-time werkweek, de grote steden en de overige 
gemeentepol i ti ekorpsen ongeveer 70~ op de formul i eren 
verantwoord hebben, terwijl dat veor de rest Crijkspoli
tie en gemeentesecratarieen) op ongeveer 10~ ligt. 

Administratief-, executief-, algemeen 

De verdel i ng van de t i j dover adm in i st rat i eve, 
execut·j eve en algemene werkzaamheden op basi 5 van de 
totale tijd die geschreven is, is aangegeven in tabel 5. 

Uit deze tabel blijkt dat in het algemeenmeer tijd wordt 
besteed aan administratieve werkzaamheden dan aan 
executieve werkzaamheden. AIleen bij de rijkspolitie 
ligt de verhouding -uiteraard- andersom. Opvallend is 
voorts dat de gemeentesecretarieen een aantal executieve 
werkzaamheden hebben vermeld an de rijkspolitie aen aan
tal adminish'atieve werkzaamheden. Volgens de 
taakverdeling zou dit niet kunnen. WeI is het mogelijk 
dat men bij de werkzaamheden van de ander betrokken wordt 

. in verband met nader onderzoek en admi ni strati a/corres
pondentie. 

I 
. .1 

Tabel 5 T"d b . lJ esteed dan vreemdelingenzaken: Totaal b t d 
es e e tijd over 9! dag in uren en verdeling in percentages 

1. Administratieve werk
zaamheden aan de balie 

,a. Nader onderzoek 
adm./correspondentie 

2. Executieve werkzaam
heden 

2.a. Nader onderzoek 
adrn./correspondentie 

3. A 1 gerreen 

Totaal 

grote 
steden gem.po. secr. R.P. R.P. totaal Gem.secr.+ 

overigeGemeente I 
r----r---4----r--~~ili;~~~-::-lr~_ta-d~m~·~+re~x:·~I~~re~s~p.~~~~R~.:P~.~~ 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
abs. % abs. % 

737 24.0 1172 20 .. 4 169 23.7 36 8.9 113 23.3 2228 21.4 205 18.3 

772 25.0 2050 35.7 287 40.3 67 1.6.5 
31. 7 

130 26.7 3305 31. 7 354 

724 23.6 665 11.6 44 6.2 107 26.4 93 19.1 1633 15.7 151 13.5 

578 18.8 733 12.8 45 6.3 83 20.5 
11.4 

33 6.8 1473 14.1 128 
262 8.5 1128 19.6 168 23.6 112 27.6 117 24.1 1788 17.1 280 25.0 

3073 99.9 5748 100.1 713 100.1 405 99 9 486 
=======_======_======~===== ====__ ______ '. 100 10427 100 1118 99.9 
~ sa -~'-------======-======"'======,======-======,=====-=======,,====== 

mengevoegde gegevens van gemeente secretatieen en Rijkspolitie 

Aan~e~om~n moat worden dat aen aantal ambtenaren deze 
actlVltelten ten onrechta onder de catftgo . z h d . . ~ rle van werk-

aam e en In aanwezigheid van batrokkana heeft ingevuld. 
?m da g~gevens geen geweid aan te doen, is hiervoor niet 

gec.orrl geard'CH). Het gaat hier ovarl'gftnS 
kl ~ om een zeer 

eln gedeelta van de gaschreven tijd. 

Voorts.blijkt uit de tabel dat de grote steden een tijds
bestedlngSpatroon hebben dat afwijkt van de andere 
groepen: deze diensten besteden meer tijd aan executieve 
werkzaamhaden en minder tijd aan algemene werkzaamheden. 

De administratieva werkzaamheden 

Da administratieva werkzaamheden zijn. verdeeld in twes 
hoofdcateg~riean. De eerste categoria bestaat uit werk-
zaamheden In aanwezigheid van d ft b-t kk . 

~ ~ ro en vreemdelln-
gen, zogenaamda baliewerkzaamhedan D- tw d t . b t· .• ~ ee a ca egorla 
es.aat Ult werkzaamheden ter afhandeling van deze 

ballewerkzaamheden en botreffan nader onderzoek avenals 

(H) I~.een enke~ geval kan men ook van san taakverdeling 
ZIJn afgeweken. Overigens komt hat hoogst zald 
V~~r dat een ambtenaar dar gemeentesecretaria ov:; 
bevoeg~heden baschi kt di a hat mogel i jk makan 
axacutlaVQ taken ta varrichten. 
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administratie/correspondentie. In de grote steden en 
bij rijkspolitie administratief/executief nemen de werk
zaamheden aan de balie ongeveer evenveel tijd in beslag 
als de werkzaamheden di e ter afhandel i ng worden 
verricht. Bij de overige gemeentepolitie en de 
gemeentesecretarieen wordt echter aanzienlijk meer tijd 
besteed aan nader onderzoek en administratie/correspon
dentie dan aan de baljewerkzaamheden. 

Verhoudingsgewijs besteden de ambtenaren van de vreemde
lingendiensten de meeste tijd die zij doorbrengen aan de 
bal i e aan de verbl i jfsvergunni ngen. Di t houdt in het 
verlenen, verlengen, weigeren of intrekken van een ver
gunning tot verblijf. Dat de verblijfsvergunningen een 
aanzienlijk dee I van de tijd (38~) aan de balie voor hun 
rekening nemen geldt voar aIle onderscheiden groepen. 
Drie andere belangrijke activiteiten aan de balie zijn: 
het opnemen van mutaties, naturalisatie-aanvragen en 
vestigingsvergunningen. AIle overige activiteiten in de 
vergunningensfe~r zoals visumaanvragen, machtigingen tot 
voorlopig verblijf, EEG-kaarten, vluchteling- of asiel
aanvragen, en adopti es, nemen over het geheel gezi en 
minder tijd in beslag. 

Zoals al eerder is aangegeven nemen werkzaamheden tgr 
afhandel i ng van de bal i ewerkzaamheden een belangri jke 
plaats in. Voor de grote steden en de rijkspolitie (admi
nistratief en executief) lag de verhouding op ongeveer 
fi fty-f.i fty; voor de overi ge groepen namen de onder
steunende werkzaamheden in verhouding meer tijd in 
beslag dan de directe baliewerkzaamheden. Voor alIa 
groepen geldt dat meer dan dri ekwart van de onder
steunende werkzaamheden gaat zitten in puur administra
tief werk: het bijhouden van dossiers, correspondentia 
etc .• De overige tijd besteden de ambtenaren aan het ver
richten van nader onderzoek. Twee groepen besteden 
hieraan relat.ief weinig tijd: de grote staden en da 
rijkspolitie Cexecutief). 

De executieve werkzaamheden 

Voor aIle vreemdelingendiensten tezamen gold een tijds
besteding van om en nabij de 30~ voor executieve taken. 
Dpvallend was hat hoge percentage voor executieve taken 
in de grote steden. 
Evenals de adm; ni strati eve werkzaamheden zi jn ook de 
executieve verdeeld in twee hoofdcategorieen. De eerste 
categorie bestaat ook hier uit werkzaamheden waarbij de 
vreemdelingen zelf direct betrokken (kunnen) zijn, zoals 
controles, uitzettingen en dergelijke. De tweede catego
rie be staat uit afhandeling van de genoemde activiteiten 
en ook hi er bestaan ze ui t nader onderzoek en adm; ni
strati e/correspondenti e. 

I 
,.I 

De til'd b t . es. e.ed . aan de di rect op de vreemdel i ngen 
gerlchte actlvltelten is iets meer dan de tijd besteed 
aan de daartoe ondersteunende activiteiten. Dit geldt in 
veel sterkere mate voor de rijkspolitie adm. & ex .. Bij 
de plaatsen met overige gemeentepolitie is de tijd 
besteed aan ondersteunende activiteiten, ongeveer gelijk 
aan de directe activiteiten. 
Binnen de categor;e van executieve activiteiten die 
direct zijri gericht op de vreemdelingen nemen er vier een 
belangrijke plaats in in de tijdsbesteding. Dat zijn 
a~gemene controles di e bi jvoorbeeld op straat plaats
v~nd~n, het overnemen van vreemdelingen van andere poli
tled~ensten, gerichte controles, bijvoorbeeld in 
penSl0ns en tenslotte het uitzetten van vreemdelingen. 
Voorzover van toepassung (gemeentesecretarieen nemen 
o~der meer geen vreemdel i ngen over van 'andere' pol i
tleonderdelen) spelen deze vier activiteiten voor iedere 
groep een belangri jka rol, zi j het met verschi llende 
accenten. In de grote steden en bij de rijkspolitie adm. 
& ex. wordt relatief veel tijd besteed aan hat overnemen 
van zaken van andere politieonderdelen en aan algemena 
controles~ Bij de overige gemeentepolitie nemen gerichte 
controles en uitzettingen een belangrijke plaats in. De 
ambtenaren va~ de gemeentesecretarieen vermelden vooral 
d~. uitzettingen (aangenomen moet worden dat het hier om 
bllkomende administratieve handelingen gaat), en de amb
tenaren van de rijkspolitie vooral de diverse vormen van 
controle. 

Voor aIle respondenten samen nam de ondersteuning in de 
v?rm ~~n nader onderzoek en administratie/t:orresponden_ 
tle blJna de helft van de executieve tijd in beslag. Een 
d~i~elijkQ uitzondering hierop vormde de groep rijkspo-
11tlS (adm. & ex.) die minder tijd daarin steekt. 

Voor aIle grOepen galdt dat meer tijd wordt besteed aan 
a~ministratie/correspondentie dan aan nadar onderzoek. 
Dlt geldt het sterkst v~~r de grote steden. 

De algemene werkzaamheden 

De tijd besteed aan de meer algemene werkzaamheden vari
e~rt van 9~ in de grote steden tot 28~ bij de rijksPoli~ 
t,e (executief). Bij de andere groepen ligt het 
percentage op ongeveer 20. 

Een belangrijk onderdeel van de algemene werkzaamheden 
vormt de categorie vergaderen, voorlichting en bestu
daring van voorschriften en dergelijke. 
Voorts vormt de administratieve controle een belangrijke 
categorie binnen de algemene werkzaamheden. 
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\ '1.2 Frequenties van de acttvitetten 
In de Yorige paragraaf is be!Schreven hoe de tijd die 
wordt besteed aan vreemdelingenzaken is verdeeld over de 
verschillende werkzaamheden. Een dergelijke beschrijving 
l~at het niet toe c~nclusies te trekken over de frequen
ti e waari n di verse handell ngen bi j de vreemdell ngen
diensteil voorkomen. Ter illustratie een voorbeeld: veel 
ti jd di e wordt besteed aan verbl i jfsvergunni ngen kan 
verkl~ard worden door een hoge frequentie van aanvrage.n 
gekoppeld aan een korte tijdsduur voor de afzonderlijke 
aanvrageni het is echter ook mogelijk te veronderstell

en 

dat veel tijd per behandeling gestoken wordt in relatief 
weinig aanvragen. Daarom wordt hier ook een beschrijving 
gegeven van de frequenti es van de di verse handel i ngen 
waarbij deze dan tevens gerelateerd worden aan de resul
taten uit de vorige paragraaf. Ook zal worden aangegeven 
hoeveel tijd een handeling gemiddeld kost. 

i , 

Tabel 6. 
Administratieve en executieve handelingen verricht t.b.v. vreemdelingenzaken: totaal aantal direct op de vreem

deling gerichte handelingen over 9! dag en verdeling in percentages. 

1. Administratieve werk-
zaamheden aan de bal ie 

2. Executieve werkzaam-
heden 

Totaal 

28 

I grote overi ge Gem.secr. R.P. 
R.P. totaal Gem.secr.+ 

! steden Gem.po. 
adm. + ex. resp. R.P. .) 

I abs. -% abs. ~ aDs. ~ aDs. % abs. % abs. % aDS. % 

i 6670 83.6 620 80.5 

12030 81.2 3650 85.7 530 93.0 90 45.0 370 82.2 

I 

470 18.8 610 14.3 40 7.0 110 55.0 80 17.8 1310 16.4 150 19.5 

200 100 450 100 7980 100 770 100 

2500 100 4260 100 570 100 
6======-======-=============-=====-=======-=====-=======-======-~======-======-====== 

======-===== 

.) samengevoegde gegevens van gemeentesecretarieen en Rijkspolitie 

In tabel 6 1S een overzicht gegeven van de gedurende het 
onderzoek verr i chte adm in 1 strat i eve en execut i eve han
delingen, voorzover deze een direct contact met de vreem
delingen impliceren. In deze tabel zijn de werkzaamheden 
ter afhandeling (nader onderzoek en administratie/cor
respondentie) en de algemene tijd niet opgenomen, omdat 
bij het tijdschrijven hierbij meestal niet gedifferenti-

eerd 1S naar het aantal zaken. 
In de vorige paragraaf werd vermeld dat meer tijd werd 
besteed aan admini strati eve zaken dan aan executieve 
handelingen. In tabel 6 komt dit beeld terug, maar dan in 
veel sterkere mate: 84" van a lIe vermeide handel i ngen 
betreffen administratieve zakQn, 16" executieve han
del i ngen. Een admi nj strati eve handel i ng kost dan ook 
minder tijd dan een executieve handel1ng, namelijk 20 

minuten tegen vijf kwartier. 

Veel van de administratieve activiteiten aan de baUe 
worden dan ook binnen een kwartier tot twintig minuten 

~.3 

,} 
II 

afgedaan. We noemen in d gunn i ngen en de vest" ? eerste plaats de verbl i j fsver-
" 19lngSVergunni . 

Ul tgeven van EEG-kaart.... "b" ngen, maar ook het ""n 1 5 1 nnen tw" t" " 
werkt. Deze Iaatste at" "t " 1 n 1 9 ml nuten afge-
weinig v~~r. Tussen d~ ~:~n~~t k~mt overigens relatief 
duren activiteiten l"n v b dIg mlnuten en een half uur er an met ad t" " 
ge, en machtiging tot - 1" op Ie, Vlsumaanvra-
B l" voor OPI 9 verbli jf 

a lewerkzaamheden in verband . 
in verhouding meer tiled' " met naturalisaties kosten 

t
" " . . geml ddeld onge d " 
ler, terwl)l vluchtelin _ " veer rle kwar-

tijd kosten: ongeveer 9 of aSlelaanvragen het meeste 
komen vri jwel u i tslu it eden uur ."- Deze laatste aanvragen 

d
" en voor In de 9 t t 

e overlge gemeentepoll"t" k ro e s eden en bij Ie orpsen. 

B"" d 1 J e execut i eva werkzaamheden d" " " 
vreemdel i ngen bl i JOke d h " 1 e ZI)n geri cht op de 

. " n e andell ngen Zl)n over verschillen~ k .meer verdeeld te ue wer zaamheden V""f d 
nen als belangrijk wo d • 1) aarvan kun-
vreemdel i ngen van and;r:np::i":"eme"rkt: het overnemen van 
grote steden), gerichte c t ;e~lensten (met name in de 
politie), algemena cont on 1 ro es (met name bij de rijks-

t" ro es, controles " van 1 ps en tenslotte "t t" naar aaniel di ng 
stedi ngsresul taten war Ul

d 
ze t 1 ngen. B i j de t i jdsbe-

van tips minder belangr~~k eh ~ontroles naar aanleiding 
het feit dat zi)" l"n d k' e geen te verklaren is door 

e ree s van 5 d" h" 
gemi ~deld per handeli ng de m i nste '? 1 er nu genoemd is 
houdl ng worden in d t tJ)d kosten. In ver
controles gehouden e gro e steden het mi nst geri chte 

Signalering als' of verklaring t t 
vreemdel i ng" controle!! naar "" 0 ongewenste 
bewaringstelling van- vreemdel::nleld~~g van tips en in 
meen activiteiten dl" b" gen Zl)n over het alge-e lnnen een uur d-
uur tot anderhalf uur k t wor en verricht. Een 
executi eve werkzaamhed os en gemi ddeld aIle andere 

en, maar hierop k 
grote steden een uitzond " ma en met name de 1 erlng. Zowel 9 . ht 
a s algemena controles koste" . erIC e controles 
deld ruim twee uur. n 1n de grote steden gemid-

De deel-handelingen 
In het bovenstaande 15 een over" 
zaamheden die vreemdel" " zlcht gegeven van de werk-
tijdsbestedingSonderzo~;gendl~nsten ve~richten. Bij het 
gel i jk om de aangegeven W t?s" t e~ prakb sch gezi en onmo-

f
" ac lVl elten n d 
lceren naar deelhandeli " 09 ver er te speci-

te krijgen in de mate ng~n. Tenelnde toch enig inzicht 
verricht wordt is, aan:~~~~:n~e~a~antal ~~el-handelingen 
zoek gevraagd d d het tJ )dschri jfonder-

eze eel-hand I" 
specificeren. Bi)" d'-A " e lngen nader te 

~ vraagsteillng w d "t 
verwezen naar de t""d h"" er Ul drukkelijk 
d " " 1) sc rl)fperiode at lndlen men een bepaalde act"" "en" werd aangegeven 
ccrresponderende vragen n" t IV!telt nlet v~rrichtte ~e 

1 e dl enden te worden beant-
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woord (vragenlijst dee I 2, vraag 1). Het aantel 
respondent en bij dez~ vragan is daarom relatief gering. 

Tabe1 7. Percentage respondenten dat aangeeft de beschreven dee1-hande1ingen meestal of altijd te (laten) verrichten. 

totaal 
grote overi ge Gem.seer. R.P. R.P. totaal aantal 
steden Gem.po. aom.+ ex. resp. respond. 

N 

a. i ngeva 1 van maehtiging tot voorlo-
pig verblijf: 
a 1. nagaan in opspori ngs regi ster 35.3 58.4 17.0 38.1 54.3 43.9 244 
a2. anteeedenten formulier laten 

74.7 64.9 20.0 75.8 63.7 234 invullen 45.5 
47.1 58.8 240 a3. onderzoek referenties 70.6 77.3 40.0 20.0 

b. ingeval van vergunning tot verblijf 
62.3 23.8 39.1 56.8 48.4 283 bl. nagaan in opsporingsregister 46.8 

72.7 289 81.7 68.1 28.6 76.2 b2. onderzoek middelen van bestaan 75.0 
287 64.6 77 .1 63.2 23.8 73.2 67.2 b3. onderzoek huisvesting 

e. ingeval E.E.G.-kaart: 
el. nagaan in opsporingsregister 38.1 63.4 21.8 36.4 55.6 46.9 256 
e2. onderzoek middelen van bestaan 68.8 69.7 64.4 20.0 50.0 61.9 257 
e3. onderzoek huisvesting 29.3 55.7 53.4 15.0 57.6 47.8 249 

d. ingeval vestigingsvergunning: 
59.5 62.0 28.1 30.4 45.7 49.0 257 dl. nagaan opsporingsregister 

d2. nagaan duurzame middelen van 
bestaan 80.4 85.1 67.2 25.0 77 .1 74.6 . 260 

d3. nagaan 5 jaar in Nederland 80.4 88.1 81.0 25.0 90.9 80.6 258 

e. ingeval vluehteling/asiel : 
64.7 57.9 178 71.0 74.3 23.5 31.8 el. nagaan opsporingsregister 

66.7 67.1 43.8 33.3 56.3 57.6 172 e2. eontrale anteeedenten 
e3. garantie verklaring/waarborg-

som 30.0 56.9 37.5 35.0 43.8 44.7 170 

f. ingeval naturalisatie: 
73.3 87.8 33.3 51.9 82.4 70.8 209 fl. anteeedenten-onderzoek 

f2. onderzoek beheersing 
Nederlandse taal 79.3 37.8 35.5 40.0 65.6 68.8 199 

f3. onderzoek voldoende middelen 
van bestaan 69.0 73.1 35.5 40.0 56.3 59.5 195 

g. ingeval in bewa~ing ,tel1en: 
79.2 71.8 206 

h. 

75.0 84.8 30.8 57.1 gl. verhoren van de vreemdeling 
58.5 200 55.3 75.3 16.7 46.2 56.5 g2. advoeaat waarsehuwen 

53.1 69.0 32.0 33.3 65.2 56.5 191 g3. verzoek opneming 

i ngeva 1 van ui tzetti ng: 
67.6 79.8 34.4 46.4 60.0 64.3 213 hl. overleg parket politie 
36.4 65.2 18.5 37.0 33.3 45.9 205 h2. familie waarsehuwen 

h3. bericht van verwijdering aan 
Ministerie van Justitie 71.4 93.6 53.3 53.8 73.9 76.9 208 

In tabel 7 zi jn da percentages respondenten dlj a ant
woordden dat een bepaalde deelhandeling meestal of 
altijd werd verricht, opgenomen. Daarbij dient te worden 
aangetekend dat, op een enkele na (bi jvoorbeeld g2 en 
h2), deze deelhandelingen zijn voorgeschreven .. Het 
eerste dat opvalt is dat de voorgeschreven handellngen 
lang niet altijd worden verricht; in de hele tabel komt 
100~ niet voor en meer dan 90Y. slechts 2x. 
Deelhandel i ngen di e weI zeer frequent worden verri cht 
zijn: het controleren van 5-jarige aanwezigheid ingeval 
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van aanvraag voor vergunning tot vestiging, bericht van 
verwijdering aan Ministuria van Justitia zenden, het 
verhoren van da in bewad ng gestelda vreemdeli n9, het 
nagaan van middelen van bestean en het antecedentenon
derzoek. Met betrekking tot de onderscheiden groepen kan 
ellereerst worden geconstateerd dat de ambtenaren van de 
overige gemeentepolitie over de hele linie de deelhan
delingen het meest verrichten, zeker vaker dan hun 
collega's in de grota steden. Ook de ambtenaren van da 
rijkspolitie (administratief + executief) verrichten de 
voorgeschreven handelingen veker dan het gemlddelde van 
alIa di ensten samen an zektar vaker dan bi j de 
gemeentesecretarieen ~n rijkspolitie. 
Indien men bedenkt dat in grote steden administratieve en 
executi eve werkzaamheden veelal in aparte afdel i ngen 
worden verricht, voIgt hieruit dat het nader onderzoek 
frequenter wordt verricht daar waar administratieve en 
executieva taken in een hand zijn. Opvallend is oVeri
gens dat hethier geconstateerde versch;l tussen grote 
steden en overige ~emeentepolitie correspondeert met de 
tijdsbestedingsgegevens, maar dat dit niet geldt voor 
het verschil tussen gemeentesecretarieen en rijkspolitie 
enerzijds en rijkspolitie adm. & ex. anderzijds.· Bij de 
overige gemeentepolitie bleek immers relatief meer tijd 
te worden besteed aan nader onderzoek en 
administratie/correspondentie dan in de gr~te steden 
(tabel 5) en de oved ge gemeentepoli t i a verd cht ook 
vaker de voorgeschreven dee!-handelingen dan de ambte
naren in de grote steden. In de kleinere plaatsen ziet 
men echter dat gemeentesecretarieen en rijkspolitie 
samen relatief meer tijd besteden aan nader onderzoek en 
ad minis~ratie/correspondentie dan de rijkspolitie adm. 
& ex., maar dat de voorgeschreven deelhandelingen door 
hen juist minder vaak worden verricht. Wellicht speelt 
hi er het verschi 1 in geografi sche afstand en bere; k
baarheid een rol? 

~. ~ samenvatting 
Concluder'Emd kan alliereckst worden gesteld dat de 'adm;
nistratieve werkzaamheden een veel groter beslag op de 
tijd leggen dan de executieve werkzaamheden. Voorts werd 
duidelijk dat de werkzaamheden ter afhandeling (onder
zoek en correspondentie/administratie) erg veel tijd in 
beslag nemen. 
Vergelijken wij de ~rote steden met de ov~rige plaatsen 
met gemeentepolitie dan springen twee verschillen in het 
oog. In de eerste plaats besteden de grote steden 
duidelijk meer tijd aan de executieve ~erkzaamheden d~n 
de overi ge plaatsen met gemeentepoli ti e.Di t ui t zi ch 
niet aIleen in zaken die de diensten als het ware "opge
drongen" kri jgen (bi jvoorbeeld overnemen van een zaak 
van andere pol;tieonderdelen), maar ook in zak.n waar men 
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zekere keuzevrijheid heeft, zoa!s de con~roles. 
zel~ee~:eede plaats valt OP dat de oVer1ge plaatsen met 
In tepol.1tie meer tijd besteden aan nader onderzoek 
gemeen d t .. d voorge
en admi ni strati e/correspondenti e en ~ 2:1 J ~. . s 

h deelhandelingen vaker verr1chten. n1gsZ1n 
:~l:;~::rend zou men kunnen stellen ~at de gro~e st:de~ 
meer hooi op de york nemen, maar slordlge~ ~fwe~ en~ er. 
wijl de overige plaatsen met gemeentepol1tle mlnder hOOl 
op de york nemen, maar netter afwerken. t d 

. ook een vergel i jki ng te maken ussen e 
G~~~:::~~~ie1~adm. & ex.) enerzijds en de com~i.natie van 
~~~eentesecretar1 een en ri jkspol.i ti e andberzl Jdd1.se·n ~::: 

. . ht veel klelner en oven 
vterSchilltenldzlJV:1ge:nse~abel 5 besteedt de rijkspolit~e 

egenges e • . k r 1 n 
d & ) wat meer tijd aan executleve za en maa 

~:b:i 6 ~~~ndelingen) komt dit verschil niet ~erug. WeI 
is duidelijk geworden dat de gemeentesecretarleen en de 

. .. t· . d besteden aan nader onderzoek en 
riJkspol1t1e meer 1J snover dat 
admi ni strati e/correspondenti e.. Daar staat :eg d lh de
de rijkspolitie (adm. & ex.) frequenter e ee an 

lingen uitvoert. 

j , .. 

5 KENNIS EN HOUDING 

5.1 Inleiding 
Teneind~ de kennis en de houding na te gaan waren, naast 
enkele andere vragen die nog ter sprake komen, een groot 
aantal gevallen omschreven. Daarbij werd een denkbeel
di ge ambtenaar geconfronteerd met een omschreven zaak 
waar hi j vervolgens een besl i 5si ng over neemt. Aan de 
respondenten . werd gevraagd deze besl i ssi ng te beoor
delen. Twee voorbeelden 'van dergelijke gevallen zijn: 
'esn Engelse jongen wil werk zoeken in Nederland; hi j 
~rijgt een stempel vaor drie maanden' en 'een Marokkaans 
stel komt ~lak voor sluitingstijd binnen en wordt wegge
stuurd omdat het anders te lang gaat duren' (zie voorts 
bijlage III, deel 1, vraag 30 en dee I 2, vraag 13). Zoals 
uit deze voorbeslden valt op te maken waren bij deze 
gevallen zowel kennis- als houdingselementen opg~nomen. 
Di t werd gedaan om de respondenten ni et hQt gevoel te 
geven een examen af te moeten leggen. De bedoeling was 
d~ze v~agen na beantwoording te splitsen in kennis- en 
houdi ngsvragen en daarna met behulp van stati sti sche 
techni eken (factor-analyse) na te gaan of ,bi nnen elke 
serie nog nadera dimensies te onderscheiden waren. Hoe
weI de gevallen tevoren waren besproken met een aantal 
deskundigen, werd toch tijdens de bijeenkomsten waarbij 
de vr-agenlijsten werden ingevuld een aantal malen prop 
test tegen deze vragen eangetekend. De bezwaren 
behelsden of een gebrek aan voldoende informatie over het 
gevel of de mogelijkheid van meerdere interpretaties. Ne 
afloop van de dataverzameling zijn daarom aIle gevallen 
opnieuw aan vier deskundigen voorgelegdi hen werd 
gevraagd of de beslissing van de denkbeeldige ambtenaar 
juridisch juist was, dan weI of dit niet te beoordelen 
was, dan wel of van een juridisch ja of nee geen sprake 
was (houdi ngsvragen, bi jvoorbeeld wegsturen). De ant
woorden van deze deskundi gen echter bleken over een 
santa I gevallen uiteen te lopeno Hoewel di~ -als bnbe
doeld neveneffect- aardi 9 de problemen van de 
vreemdeli ngenwetgevi rIg illustreert, was di t voor het 
onderzoek erg oragelukkig en konden wij niet anders con
cluderen dan dat de protesten uit het veld 
gerechtvaardigd waren. Aangezi~n men moeilijk van ambte
naren kan verwachten dat zij uitspraken doen over zaken 
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die door deskundigen als multi-interpretabel wor:~n 
beschouwd, we~d besloten in eerste aanleg aIleen" 1 e 
gevallen te selecteren waarvan aIle vier de deskundl~en 
aangaven dat zij duidelijk waren en over de beantwoordlng 

lIe Vl"er de deskundigen het volstrekt eens waarvan a " 
waren. Dit resulteerde in 8 kennisvragen en 6 ~OUdlngS
vragen. Als tweede toetsing werd voor beide serles apart 
een factoranalyse uitgevoerd; dit werd geclaan o~ t~ con
troleren of bedoelde vragen inderdaad een kennls-~ c.q. 
houdingdimensie vertegenwoordigen. Van de 8 kennlsv~~
gen bleken er vi er goed op een eerste factor te Zl In 
vertegenwoordigd; van de 6 houdingsvragen bleken even
eens vier vragen voldoende op een eerste factor te laden. 
Uiteindelijk zijn daarom aIleen deze acht" gevallen 
gebruikt, Yi~r voor kennis en vier voor houd,ng. AIle 
andere gevallen zijn buiten de analyse gelaten. 

5 .. 2 Kennis d t 
De vier gevellen die tenslotte werden geselecteer s aan 
vermeld in tabel 8. 

Tabe1 8. Percentage juiste antwoorden op de kennisvragen en verde1ing van de kennisscores 

grote overi ge gem. R.P. R.P. adm. lotaal 
steden aem.po. secr. + ex resp. 

Een Dui tser di e geen gel di ge verb 1 i j fstite 1 
18.8 15.6 22.8 24.8 heeft, en door de Duitse juscitie gezocht 14.9 42.6 wordt, wordt op last van het hoofd van de 

p1aatse1ijke.po~itie overgedragen aan de 
Dui tse autorl tel ten ' 

. (Hande1wijze is onjuist) 
Een Marokkaans echtpaar verb~ijft met zoon 
1egaa1 in Neder1a0d. De man lS houder van 

49.1 40.2 
vestigingsvergunnlng, vrouw en zoon hebben 

35.5 43.4 51. 7 verb1ijf voor onbepaa~de ?uur. De zoon 29.3 
trouwt en gaat het hU1S Ult. H.P:~. ver-
k1aart bij beschikking het verb11Jf voor 
onbepaa1de duur verva11en 

(Hande1wijze is onjuist) 
Een 16-jarige zoon en 15-jarige dochter van 
een hier 1egaal verb1ijvend Marokka~ns 
echtpaar komen in het kader van gezlnsher-

78.8 72.7 54.1 37.7 40.7 60.6 eniging bij de vreemde1ingendie~st met ~en 
verzoek om een verb1ijfsvergunmng; er lS 
geen vo1doende huisv~sting. De ambtenaar 
weigert deze ver~unn~ng: . 

(Hande1wiJze 15 JU1St) 
Een Fransman me1dt zi7h voor een E.E.G.-
kaart. Hij b1ijkt geslgna1eerd te s~aan 
a1s ongewenst vreemde1ing. (signa1enng OVR). 

85.7 91.6 65.6 68.3 83.0 79.8 Op grond hiervan wordt tegen hem ~~oces-
verbaa1 opgemaakt; daarna wordt hlJ heen-
gezonden. ~ 

(Hande1wijze is on.iuist 
kennis is goed 38.6 61.5 34.0 27.7 35.1 41.8 

Kenni sscore: kennis is matig 48.9 27.9 36.9 46.2 50.9 40.0 
kennis is slecht 12.5 10.6 29.1 26.1 14.0 18.2 

WO% 100% 100% 100% 100% 100% 
Aanta1 respondenten 88 122 103 65 57 435 
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Aangetekend kan nog worden dat deze gevallen noch extreem 
gemakkel i jk noch extreem moei 1 i jk te beoordelen zi jn; 
twee gevallen betreffen een admi ni strati eve handel i ng, 
een geval een executieve handeling en het la~tste geval 
(Fransman) heeft zowel een administratieve als een 
executieve kant. Van de vier vragen is een schaal 
gemaakt, zodat aan elke respondent een kennisscore kon 
worden toegekend. De kenni s werd als 'goed' beschouwd 
i ndi en 3 of 4 vragen goed werden beantwoord, 'mati g' 
i ndi en 2 vragen goed werden beantwoord, en "slecht" 
indien 0 of 1 vraag goed werd beantwoord. Op deze wijze 
beoordeeld, blijkt minder dan de helft van de ambtenaren 
over een goede kennis te beschikken. Vergelijking tussen 
de groepen leert dat de kennis bij de ambtenaren van de 
groep overige gemeentepolitie het beste is. Alvorens 
hier verder op in te gaan is eerst nog gecontroleerd in 
hceverre de kennisscore van de groepen 1, 3 en 4 bein
vloed is door de taakverdeling. Het is immers denkbaar 
dat zij die uitsluitend administratieve werkzaamheden 
verrichten dat deel van het vreemdelingenrecht weI 
kennen, maar geen verstand hebben van executieve zaken, 
en andersom. Uit de resultaten blijkt echter dat de taak
verdeling geen invloed heeft op de manier waarop men de 
vragen heeft beantwoord. De zuiver executieve vraag werd 
het best beantwoord door ambtenaren die administratieve 
taken verrichten en door de ambtenaren die zowel admi
nistratieve als executieve taken doen; een van de twee 
zuiver administratieve vragen werd het best beantwoord 
door ambtenaren die executieve taken verrichten (M). 

Indien de gemeentegrootte in de analyse wordt betrokken, 
blijkt dat hoe ~t~ter de gemeente is, hoe groter de ken
n is van de ambtel.~13ar is. Di t gaat op tot gemeenten met 
minder dan 100.00~ inwoners. Wordt het aantal inwoners 
meer dan 100.000· dan wijzigt dit verband zich: bij 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners blijkt de kennis 
minder goed bij groter inwonertel. 

Ge~raagd is ook in hoeverre de ambtenaren zelf het gevoel 
hebben me'estal di rect te weten wat de voorschri ften en 
regels zijn (deel 2 van de vragenlijst, vraag 9). Ruim 
de helft van de respondenten antwoordt dit (bijna) altijd 
of vaak te weten (zie tabel 9). 

(M) Deze wat merkwaardig lijkende verhouding kan wel'
licht worden verklaard uit het feit dat men -en dit 
gold voer de hale vragenlijst- de vragen die 
betrekking haddan op situaties waar men nooit mee te 
maken had mocht doorhalen. Welli cht is hi ervan vaker 
gebruik gemaakt indien men het antwoord niet.wist. 
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Da endera hel ft ervaert kennali j k regelmet i 9 problemen 
en dient dan nadere informatie in te winnen. Blijkens de 
antwoorden op deal 2 ven vraag 10 van de vragenl i j st 
zoekt men dan vo~ral in de vreemdelingencirculaire (die 

Tabe 1 9: In hoeverre ~ebben ambtena ren het gevoe 1 ze 1f te weten wa t re~e 1 s en voorschriften 
zijn (in percentages). 

voorschri Hen 
bekend 

voorschri ften 
vaak bekend 

soms well 
soms niet 

voorschri ften 
vaak onbekend 

yoorschri ften 
heel vaak 
Ol1bekend 

Totaa1 

grote overi ge gem. R.P. R.P.adm. totaa1 
steden groep seer. + ex. resp. 

31.5 13,'] 4.9 7.2 1.8 12.7 

52.7 71.8 29.4 27.5 36.8 46.7 

12.4 8.9 33.3 20.4 33.3 20.2 

3.4 5.6 20.6 24.6 22.8 13.8 

0.0 0.0 11.8 20.3 5.3 6.6 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

niet zo erg bruikbaar is, zia hoofdstuk 3) en andere 
documentatie ofvraagt men advi es aan collega's. In de 
gratere plaatsen wendt men zich ook wei tot de chefs, in 
kleinere plaatsen informeert men bij naburige gemeenten. 
Sommigen doen tenslotte nog een beroep op bijvoorbeeld 
districtcoordinator, bureau van de Procureur-Generaal, 
of (da consulent van) het Ministerie. 

Constateerden wij op grohd van de kennisscore, dat nog 
ni et de hel ft van de ambtenaren een goede -parate- ken
nis heeft, ook volgens eigen opgaye hebben veel ambte
naren lang niet altijd de benudigde kennis. Dit geldt 
vooral in de kleinera plaatsen. Bij beide groepen van de 
gemeentepolitie heeft ongeveer 85~ volgens eigen zeggen 
de benodigde kennis weI vaak paraat. Opvallend is daarbij 
dat men Z1 ch in de grote steden zekerder van zi chzel f 
yoel t dan in de oved ga plaats~n linet gemeentepoli ti e, 
terwijl volg~ns onze kenniss~ore dit juist andersom zou 
zijn (vergelijk da tabelle" 8 en 9). 

5.3 Houding 
Zoals vermeld in de inleidende paragraef van dit hoofd
stuk werden tenslotte vier geve~len geselecteerd om te 
dienen als indicatoren van d~ werkhouding van da embte
naren ten opzichte van vreemdelingen. Daarnaast zijn ook 
een aantal vragen over de algemene -persoonlijke-

'.I 

houdi ng te " h n OPZ1C te yan Yraemdelingen 
vragen worden aan het einda ~ voorgelegd. Deze 
Een over;zi cht Yan d" an deze paragraaf besproken 

. a Vler gevall" .. 
met· da,arbiJ" de p t en vlndt men in tabel 10 

ercen ages bev t" d 
Yoor da vreemdaling uitYall d es 19@n e, dus negatief 

en a, antwoorden. 

Tabel 10. Percentage bevestigende antwo ·d or: en op de houdingsvragen. 
grate OVElrlge gem. 

Een Marokkaans stel ko t 1 k' 
steden gem. po. secr. R.P. K.P.adm. totaa. 

tingstijd b' m v a voor slln- + ex. resp. 
·dat het and~~e~ e~ wordt weggestuurd arn-

e ang .gaat duren 37.2 27.0 Een Italiaan die hier 5 jaar woont is 16.0 27." 
werkloos en wil een vesti' . , 

24.5 26.3 

Hij ~ordt weggestuurd omdaf1~fjv;;~~n~~~fjn 
van ans maakt. 

!:~h~!~;g~~~ :~fj~ ~~f~:ti~~;~l~:~nW~~d~f-
20.2 18.9 12.9 18.0 21.4 17.9 

gezeg dat h1J een advocaat kan kr" maar dat h" b 1Jgen hi' d 1J er eter vanaf kan zien omdat I 

J an nog langer zitten moet 
21.2 10.8 Een Turk met verbl' 'f 13.1 10.8 bi' de ' 1J ~vergunning mel dt zi ch 7,1 12.9 

zi~n v~~e~~~~~aZOd1e~stlmet het verzo~k 
, h t loen eaten overkomen 
1n e kader va~ gezinshereniging. De amb-
~naar vreemdel1ngendienst verwijst de 
wo;~~~~~~ ~~a~e~e~uf~~r~~~dse vertegen-

15.9 6.7 4.0 1.7 11.1 7.7 , 

Houdi ngsscore: houding is positief 34.1 56.6 houding is neutraal 64.7 56.1 
houding is negatief 34.1 27.0 24,5 64.3 54.8 

31.8 16.4 10.8 
30.3 23,2 27.9 13.6 12.5 17.3 

100% 100% 100% 100% 
Aantal respondenten 

100% 100% 
88 122 102 66 56 434 

Ook in dit geval werdan tota 1 
van 3 of 4 bevesti gend t a scores genlaakt. In geval 
tief genoemd, in geyal :a:n2~orden" werd de houding nega
traal en in geval van 0 of 1 bevest~gende antwoorden neu
de werkhouding als posit" f eYestlgende antw~orden werd 

d ie aangemerkt R' d van e ambtenaren blijkt d . U1m e hel"ft 
merkte werkhoudi ng teen" oor ons als posi ti ef .aange
hebben. In de kle" en Opzlchta van vreemdelingen te 
h d " 1 nere gemeenten ko t d ou lng yaker Yoor " d m e positieve 
geldt ook voor de :y' n " e grotesteden veel mi nder. Di t 
b" erlga plaatsen met 1 nnen deze groep is d h" gemeentepol i ti e: 
inwonertal. D e Oudlng positiever bij kleine 

eze gegevens over d r 
overeen met de concl "d e werkhouding stemmen 

d US1 es i a werden t 
on erzoek onder de vi d I" ge rokken uit het 
De ondervraagda Turke~em Me 1 r~~en zel f (zi e hoofdstuk 1). 
ve~lal dat zij red I" "k' aro anen en Surinamers vonden 
d" a 1J en correct b h d I 

1 eta maken hadden met vreemd ". . e" an e d waren; zi j 
steden beoGrdeelden d b hell nge~dl ensten in de grote 

e e andellng negatiever dan 
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degenen di 12 Z1 ch in klai nera plaatsen tot da di ensten 

wendden. 

De L.Jerkhoudi ng van de ambtenaren zal ten dele worden 
bepaald door hun ~lgemene houding ten opzichte van vreem
delingen. Daar uit diverse onderzoeken (*) is gebleken 
da.t: de Hederlandse bevolking wei degelijk discrimine
rende tendenzen ten opzichte van vreemdelingen vertoont, 
kan gevoeglijk worden aangenomen dat dit ook bij ambte
naren van de vreemdel i ngendi ensten zal voorkomen. 
Belangrijk is -in dit verband- daarom n;et de vraag of 
ZlJ discimineren maar de vraag of zij dat in gelijke mate 
als aile andere Nederlanders doen. Aangezien wij een aan
tal discriminatievragen hadden doen opnemen in een 
Nipo-enquete onder de Nederlandse bevolking (**), beslo
ten wi j dezel fde vragen op te nemen 1 n de vragenli j st 
voor de arnbtenaren van de vreemdelingendiensten. Goede 
bijkomstigheid daarbij was dat de materiaalverzamel1ng 
van de Nipo-enquete en van het onderzoek vreemdelingen
diensten in dezelfde peri ode vielen. Alvorens de 
resulaten te bespreken dient te worden opgemerkt dat bij 
het invullen van de lijsten een aantal malen werd opge
merkt dat 'ambtenaren van vreemdelingendiensten niet 
discrimineren'. Enerzijds blijkt hieruit dat de moraal 
hoog wordt gehouden, anderzijds kan deze officiale 
moraal de invulling hebben beinvloed. (Ook bij de 
invulling van de Nipo-enquete kan overigens een sociale 
wenselijkheid hebben meegespeeld.) In tabsl 11 worden de 
belangrljkste gegevens van deze vergelijking 

gepresenteerd. 

Bestudering van tabel 11 leert dat er onderscheid dient 
te worden gemaakt tussen de eerste dri 12 vragen en de 
laatste twee. De eerste dri~ vragen richten zich op een 
gelijke behandeling van Nederlanders en ahderen. De amb
tenaren van de vreemdelingendiensten vinden 1n sterkere 
mate dan de N~derlandse bevolking dat deze gelijke beha
ndel i ng er di ent te zi jn. In de grote steden is men 
minder sterk geporteerd voor deze gelijke behandeling, 
zowel bi j de vreemdel i ngendi ensten Bis bi j da totale 
bevolking. De vierde en vijfde vraag betrekken het 
prive-Ieven van de respondenten in de kwestie. Nu blijkt 

(*) cf. Bovenkerk, F. (red.), Omdat zij enders ZlJn, 
Patronen van rassendiscriminatie in Nederland. 
Boom, Meppel, 1978. 
Sociaal en cultureel rapport 1980, Sociaal en Cultu-
reel Planbureau, Staatsuitgeverij, 1980. 
Lagendijk, Opinieonderzoek, Publieke meningen over 
nieuwe landgenoten,i.o. v • AVRO, juni 1980. 

C**) Dr. M.J.M.Brand-Koolen: Discriminatie in de grote 
steden, in: Justitiale Verkenningen, 1981, nr. 9. 

I 
Tabel 11: Discriminatie Vreemdelingendiensten en Nederlandse bevolking. 

1. Veronderste 1 dat er twee wk' . . overigens op alle andere ~~t~~mers.~lJn! .dle op een punt verschillen, rna 
worden omdat het bedrijf ~lecht geltlJk ~lJn. Als een van hen ontslagen mo , gaa , Wle zou dat dan vol gens u moeten zi 
a) een gastarbeider of een Nederlander? 

% mag geen verschil maken 
b) een Surinamer of een Nederlander? 

% mag geen verschil maken 

2. Verollderstel nu weer eens dat er twee werknemers zi'n . 
~:~~c~!~l~~~ ~a?~ ov~rigens op.alle andere punten g~lij~l~ij~.e~~sp~~t 
dat dan moetene~ij~?ln aanmerklng kan komen voor promotie, wie zou 

a) een gastarbeider of een Nederlander? 
% mag geen verschil maken 

b) een Surin,amer of een Nederlander? 
% mag geen verschil maken 

3. En stel nu.~ens .~oor dat er twee gezinnen zijn die op alle andere 
w~nten 9~11Jhk ~lJn en die beide in aanmerking komen voor een huis 
le zou at U1S dan vol gens u moe ten krijgen? . 

a) een gastarbeider of een Nederlander? 
% mag geen verschil maken 

b) een Surinamer of een Nederlander? 
% mag geen verschil maken 

4. HgaOestZaOrbu u1'dhet vindekn als in uw straat een aantal gezinnen van 
e ers zou omen wonen? 

geen bezwaar 
geen bezwaar, wel gereserveerd 
geen bezwaar, toch niet prettig 

5. ~~z~~~e~o~o~ ~~I~e~i~~~~n;! sin uw straat een aantal Suri naamse 

geen bezwaar 
geen bezwaar, wel gereserveerd 
geen bezwaar, toch niet prettig 

Aantal respondenten 

ar 
et 
jn? 

I 

Vreemdelingendiensten Nipo-enquHe 

5 grote overig e gem • R. P. R.P 
to-

• taa 1 to- 5 
steden gem.po : sec r. adm . res p taal gr. 

+ex ned.bev steden 

59.6 76.7 70. 6 58. 2 70. 2 68.1 63.1 59.9 

62.9 79.8 77. 5 64. 2 71.9 72.4 65.7 63.0 

76.1 85.4 80.4 83. 6 86.0 82.2 71.4 69.S 

79.5 85.4 81.4 80.6 82.5 82.2 72.3 70.9 

56.3 78.9 77.5 70.1 71.4 71.7 59.b 54.3 

58.0 81.3 79.4 68.7 73.2 73.2 61.9 58.1 

11.4 13.9 23.5 29.4 28.6 20.0 33.8 31.0 

33.0 43.4 41.2 27.9 42.9 38.3 24.6 25.2 
47.7 31.1 23.5 27.9 23.2 31.2 22.5 22.6 

13.5 10.7 20.6 21.2 28.6 1 7.5 33.4 29.9 

29.2 41.8 39.2 3 O. 37.5 3 6.5 24.5 23.9 

48.3 36.9 27.5 3 I.E 25.0 3 4.7 22.0 24.1 

88 123 102 67 57 437 4652 824 

een tegen~estel~~ tendens: de houding van de Nederland
se bevolklng bllJkt positiever dan die van de ambt 
van de vreemdelingendiensten. Ais algemene typeri~;a::: 
kunnen gelden: "correct, doch koel" D' . • • 12 menl ng van somml-
gen 1 n den. lan~e. dat door de vreemdeli ngendi ensten ernsti 9 
wordt gedlscrlmlneerd, wordt echt'er n' t b t· d 112 eves 1 9 . 
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6 KNELPUNTEN 

In voriga hoofdstukken is .reeds o~ verschillende Wllzen 
een aantal knell;)unten gesi gnaleerd. In di t hoofdstuk 
behandelen wij vooral de knelpunten zoals deze door de 
ambtenaren zelf gesignaleerd werden. Hiertoe dient 
vooral vraag 38 uit het eerste dee I vaM de vragenlijst 
(zie bijlage III), In' deze vraag werd een groot aantal 
personen, inst~llingen of andere zaken genoemd; aan de 
ambtenaren werd gevraagd of deze ols bevorderend, of als 
belemmerend worden ervaren. 

De.eige" dienst wordt door de meeste ambtenaren a1s rede
lijk goed ervaren. WeI signaleert men ook bij deze vraag 
een tekort aan mankracht, maar over de taakverdel i ng 
heeft. men weinig klachten, terwijl de chef vreemdelin
gendienst en het hoofd van de plaatselijke politie als 
neutraal of bevorderend voor het werk worden gezi en. 
AIleen de burgemeester -voor de meesten de hoogste chef
ondervindt in de grote steden wat minder waardering: 22~ 
van de ambtenaren in de grote steden vindt dat.hij een 
bel~mmerende invloed op het werk heeft. 

Met betrekkin9 tot verschil1ende justitie-aspecten komt 
ook bij deze vraag een positieve houding ten opziehte van 
de Directie Vreemdelingenzaken naar voren; de 
(on)duidelijkheid van het beleid wordt echter door velen 
als belemmerend ervaren. Over de v~eemdelingencirculaire 
zegt uiteindelijk toch 40X van de respondenten dat deze 
een bevorderf1!nde invloed heeft. Over de relaties met 
andere vreemdelingendienstQn wo~dt zeer positief geoor
deeld. Waarderi ng ondervi ndt ook de Koni nkli jke' 
Marechaussee. De disrictcoordinator en het bureau van de 
Procureur-Generaal worden, voor zover daar contact mee 
is, eveneens als bevorderende factoren ervaren. Oi t 
geldt eveneens voor ambassades en consulaten. De capaci
teit in de Huizen van Bewaring wordt ook bij deze vraag 
als belemmerend vermeld. 

A~btenaren van de vreemdelingendiensten hebben ook 
regelrna~ig contact met andereoverheidsdiensten. Over 
het·algemeen worden de contacten met deze diensten als 
neutra~l of als bevorderendaang~merkt. Een uitzondering 
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hierop vormen dQ ambtenaren van de grote ste~en ~ie de 
relaties met Gemeentelijke Sociale Dienst en, 1n m1ndere 
mate, het bureau huisvesting sIs belemmerende factoren 
ervaren. liefst 46~ v~n de ambtenaren in de grote steden 
schrijft de G.S.D. een belemmerende invloed ~~e. 

Gevraagd naar de samenwerking met de G.S.D. (vragen~'J5t 

deel 1, vraag 37j.) antwoordt 6~ van de ambtenaren '~ de 
grate steden. dat samenwerking niet nodig is. Voorts v1ndt 
ongeveer 30~ de samenwerk i ng goed en ongeveer 30~ de 
samenwerking 'matig' of 'slecht', terwijl de overigen 
aangeven dat samenwerking n;et is toegestaan, in een aan
tal gevallen vanwege een verbod van B & W. Eenzelfde 
-maar minder sterk- beeld vertoont de samenwerking met 
de bJr~au's huisvesting in de grote steden: 20~ van de 
ambtenaren van de vreemdelingendiensten in de grote ste
den vi ndt di teen belemmerende factor en. eveneens 20~ 
vindt de samenwerking matig of slecht, terwijl 8~ ver
mel dt dat samenwerk i ng n i et is' toegestaan. Met 
uitzondering van deze twee knelpunten in de grote steden 
is de samenwerking tussen vreemdelingendiensten en 
diverse andere overheidsdiensten goed. 

In het patroon van het werk van de vreemdelingendiensten 
spelen ook advocaten, tolken en belangenverenigingen een 
rol, met di en verstande dat deze rol in de klei nere 
gem~enten nogal beperkt is. De rol van advocaten wordt, 
evenals die van de belangenverenigingen, in een aantal 
gevallen (ca 20%) als belemmerend gezien (over de tolken 
zi jn helaas geen gegevens). Acti egroepen worden veel 
sterker als een belemmerende factor ervaren, vooral door 
de ambtenaren in de grote steden (54~) en in de overige 
plaatsen met gemeentepolitie (35%). 

Tenslotte degenen die het werk van de diensten op afstand 
volgen: de politieke partijen. de media. de publieke 
opi ni...!1tL en, 'last but not least', de hC?udi ng van de 
plaatseli j ke bevolk i ng ten opzi chte van vreemdeli ngen. 
Om ~C1et di t laatste te begi nnen: van de houdi ng van de 
plaatselijke bevolking gaat nauwelijks invloed uit. Dit 
geldt· iets minder wanneer naar de invloed van de "pu
blieke opinie" wordt gevraagd; ongeveer 25~ van de 
respondenten vindt dat hier een belemmerende werk~ng van 
uit gaat. Dit hangt waarschijnlijk samen met de 1nvloed 
van de media, die aen ongeveer gelijke .invloed uit zouden 
oefenen. Een negatieve beoordeling krijgen de politieke 
partijen: 30~ van de respondenten vi~dt dat van h~n e~n 
belemmerende invloed uitgaati in de grote steden 1S d1t 
zelfs 45~, en in de overige plaatsen met gemeentepolitie 
37~. 

Twee andere indicatoren voor knelpunten dienen nog nader 
te worden toegelicht, namelijk de overbelasting en de 
taalproblemen. In het voorgaande is regelmat;g de over-
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belssting -vooral in de grote steden- genoemd. Nu kan 
overbelasting worden bestreden door meer mankracht (al 
twi jfelen tegenloJoordi 9 velen aan di t 'meer van 
hetzelfde' recept), maar evenzeer en wellicht beter do~r 
andere maatregelen. In dit verband is reeds de automati
sering van de administratie genoemd. Aan de ambtenaren is 
voorts gevr~agd aan welke taken zij naar hun mening beter 
minder tijd zouden kunnen besteden. Voorts werd gevraagd 
welke taken thans noodgedwongen worden verwaardloosd 
(vragen 34 en 35, vragenlijst deel 1). Dit waren zoge
naamde 'open' vragen, hetgeen inhoudt dat de respondent 
kon opschrijven hetgeen hij nuttig vond. 
Allereerst valt op dat.vDornamelijk de ambtenaren van de 
gemeentepoli ti e taken opgeven waaraan mi nder ti jd' zou 
moeten w~rden besteed. Op hun antwoorden zullen We ons 
dan ook concentreren. In de eerste plaats worden de admi
nistratieve taken als to tijdrovend naar voren 
geschoven. In de tweede plaats wordt aan verzoeken'van 
of aan het Ministerie van Justitie te veel tijd besteed. 
Hierbij moet dan worden gedacht aan een heel scala van 
antwoorden waarin het MinisterSe van Justitie met name 
werd genoemd, ui tgaande van het 'opscharrelen van de 
behandelend ambtenaar van hat Ministerie van Justitie' 
tot het 'beantwoorden van verzoeken om advies door het 
Ministerie van Ju~titie in verband met herzieningsver
~oeken' toe. Als derde worden de naturalisatieprocedures 
genoemd. Ze zi jn volgens bepaalde ambtenaren te om
slachtig en tijdrovend. De rest van de antwoorden is niet 
meer in bepaalde categorieen of klassen te vatten. Het is 
een veelvoud van antwoorden dat waarschijnlijk allemaal 
de speci fi eke procedure van een bepaalde di enst 
weerspiegelt maar die niet representatief zijn voor 
andere diensten. We noemen, om een idee te geven, dr~e 
willekeurige antwoorden: 'beroepszaken', 'formulieren 
bijhouden ten behoeve van Procureur-Generaal'# en 'het 
eindeloos zoeken naar celruimte alsmede het uren rei zen 
Voor het halen van 'illegale' arrestanten uit cellen in 
de verre omtrek' • 

Ook op de vraag naar de taken die noodgedwongen worden 
verwaarloosd, geven ambtenaren van de gemeentepol i ti e 
het meest frequent antwoord. In de eerste plaats willen 
ze meer controle en toezi cht ui toefenen, in de tweede 
plaats wordt hat controleren en opsporen van il1egalen 
genoemd. In enkele gevallen wordt oak het contact met de 
vreemdelingen en het verdiepen in achtergrondinformatie 
genoemd. Evenalsbij de taken waaraan minder tijd, kan 
worden besteed vi ndt men ook hi er aen br~ed scala van 
antwoorden. Wederom drie willekeurige voorbeelden: 
'verdi epen in de vreemdel i ngenwet' • 'contact met 
bedrijven en instellingen' en 'controle in particuliere 
pensi ons' • 
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Tenslotte de taalproblemen. Volgens de ambtenaren geeft 
het taalprobleem niet al te veel moeilijkheden. Slechts 
7% meldt, ondanks eventueel ingeroepen hulp, erg vaak met 
taalmoeilijkheden te kampen te hebben (vragenlijst deel 
2, vraag 12), 33% ~verkomt dit soms, en de overigen zel
den of nooit. Als men deze moeilijkheden ervaart, komt 
dit meestal doordat de vreemdeling een speciaal dialect 
spreekt. De vreemdelingen evenwel ~rvaren deze.probleman 
veel sterker (~ie bijlage II). Aangenomen mag worden dat 
de perceptie van beide kanten nogal verschilt, me de omdat 
men een andere rol aan het gesprek toedenkt. De ambtenaar 
is veelal tevreden wanneer hij de gegevens krijgt die hij 
nodig heeft, de vreem~eling daarentegen heeft er ~ogal 
eens behoafte aan zijn positie duidelijk uiteen te 
zei:ten. 
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7 MOTIE KAPPEYNE VAN DE COPPEllO 

7.1 Inleiding 
Op 12 februari 1980 werd in de 2e kamer de motie van het 
toenmalig kamerlid Keppeyne van de Coppello aangenomen. 
In daze motie werd verzocht een onderzoek in te stellen 
naar de mogeli jkhei d van spl i tsi rag van de di enstver
lenende en administratieve taken enerzijds en executieve 
taken anderzijds. 
Zoals vermeld in de inleiding is aan de respondenten de 
gelagenheid gegeven hierover hun mening kenbaar te maken 
(vragenlljst deel 1, vragen 39 t/m 41). De eerste vraag 
betrof een standpuntbepal i ng i nzake de schei di ng van 
taken. Vervolgens kwamen er 21 argumenten aan de orde, 
pro en contra schei di ng door elkaar, di evan te voren 
waren vernomen in het land. Mochten er nog andere argu
menten leven dan konden deze hierna word~o genoteerd. Tot 
slot werden aan 3 deelgroepen aparta vragen gesteld: Die 
3 groepen zijn: 

• ambtenaren gemeentepolitie alsmede ambtenaren rijks
politie administratief + executiefi 

• ambtenaren van gemeentesacretarieeni 

• ambtenaren rijkspolitie uitsluitend executief. 

Daze vragen vindt men in vragenlijst deel 2, vragen 19 
t/m 43. 

7.2 Het standpunt vaar of tegl!n de scheiding 
Van al~e respondenten samen bl i jkt 15% sterk yoor de 
motie te zijn, 22% voor de motie, totaal dus 37%~ Deze 
respondenten zijn dus voor een scheiding van taken. Niet 
voor en njet tegen was 17%, en hat totale percentage 
tegen de motie was 46% (21% tegen, 25% sterk tegen). 
Over de totale groeprespondanten bezien lijken de ant
woorden niet to wijzen op een duidelijke voorke~r van de 
ambtenaren. Deze indruk verdwijnt onrniddellijk wanneer 
de antwoorden worden uitgesplitst naar groep. De dui-de
lijksta voorkeur wordt uitgesproken qoor de.gemeentepo
Ii ti e in de overi ge plaatsen. In deze graep zi jn de 
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taken niet gescheiden en dat wi! men ook niet: 76" is 
tegen de motie, 17" 15 voor. Eveneens tamelijk duidelijk 
is de mening bij de gemeentesecret~rieen en de rijkspcli
tie. Hier zijn de taken weI gescheiden en zo wil men het 
ook: in bei de groepen is 59" voar ui tvoeri ng van de 
mDtie. 
"aar aanleiding van deze cijfers zou men ook in de grote 
steden en bij de rijkspolitie adm. & ex. een afwijzing 
van de motie verwachteni lOok bij deze groepen zijn immers 
administratiev6 en executieve taken in een hand. Nu is 
deze vDorkeur wei aanwezig maar veel minder sterk dan bij 
de overige gemeentepolitie. Dit zou veroorzaakt kunnen 
zijn door twee omstandigheden die voor elk van deze twee 
graepen verschillen. In de grootste steden is' een 
dergelijke taakverdeling reeds intern aangebracht; men 
beschouwt dit in een aantal gevallen als een reeds uitge
voerde scheiding (M). Voort~~as bij de rijkspolitie adm. 
& ex. reeds ten tijde van het onderzoek sprake van een 
afscheiding van de administratieve taken naar de gemeen
tesecretarie. 
Met het argument van de indienster van de motie dat het 
samengaan van 'dienstverlenende en administratieve 
taken' en 'uitvoerende' taken een minder gewen~te combi
natie van verantwoordelijkheden kan opleveren, was 
aIleen bij de gemeentesecretarieen een zeer krappe meer
derheid het eens; bij de rijkspolitie kon iets minder dan 
50~ dit argument onderschrijven, bij de overige groepen 
was men het er ni et nlee eens. 
De meeste ambtenaren waren het eens met het argument dat 
door de scheiding de drukte naar de gemeentesecretarie 
zou worden verlegd, met dien verstande dat in elke groep 
ongeveer 20~ dit argument niet onderschreef. 

De overi ge argumenten Zl In gespl i tst naar argumenten 
voor de scheiding en argumenten tegen de scheiding. Voor 
zover additionele gegevens bekend zijn, zullen deze bij 
de bespreking van de ~rgumenten gegeven worden. 

7.3 Argumenten vaar de scheiding. 
De ambtenaren van de geml2entesecretari e zouden beter 
geschoold zijn vaor dit werki voor dit argument is aIleen 
bij de rijkspolitie eenkroappe meerderheid te vinden, 
terwijl men het bij de gemeentepolitie duidelijk niet met 
deze stelling eens is. Opvallend is dat van de ambtenaren 
van de gemeentesecretarieen zelf niet meer dan 40~ dit 
argument onderschrijft. Ook het argument dat de admi-

(M) zie hiertoe ook da reportage over de vreemdelingen
dienst in Utrecht, in Vrij Nederland van 4/7/81: De 
vreemdelingenpolitie. 

nistratie bij de gemeentesecretarie beter zou zijn 
georgani seerd wordt ni et onderschreven. De angst dat 
ambtenaren bij de gemeentesecretarieen het niet zo snel 
zullen merken als er i ets mi 5 is met een vreemdel i ng 
wordt vooral onderschreven door de gemeentepolitie. 
Dat de politie meer tijd zou krijgen voor de executieve 
taken wordt door de meerderheid weI onderschreven, maar 
dat de poli ti e de executi eve taken ook beter zal ui t
voeren wordt lang niet door allen verwacht. Van degenen 
di e momenteel aIleen executi eve taken verri chten, de 
rijkspolitie, verwacht 48" een verbetering. Dat er door 
de schei di ng van taken mi nder i llegalen zouden komen, 
gelooft nog geen 10" van de respondenten. Een volgend 
argument betreft de veronderstelde drempelvrees: vreem
del i ngen zouden er mi nder tegenop zi en naar de 
gemeentesecretarie te gaan dan naar het politiebureau. 
Dit argument wordt door ongeveer 50" van de respondenten 
onderschreven. Bij de ambtenaren van de gemeentesecre
tarieen ligt dit percentage aanzienlijk hoger (77") en 
bij de overige gemeentepolitie aanzienlijk lager, 
namelijk 22". Aan de vreemdelingen zelf ;5 ook gevraagd 
wat men van een scheiding van taken zou vinden. Op deze 
vraag zijn echter weinig antwoorden gekomen, waar
schijnlijk omdat men te weinig zicht op de situatie had. 
Van een extreem hoge drempelvrees is echter weinig 
gebleken (zie bijlage II). De laatste twee argumenten 
voor de schei di ng, nameli jk dat hi erdoor besli ssi ngen 
zDuden worden bespoedigd en dat door een scheiding van 
taken het aantal interpretaties van de vreemdelingenwet 
zou verminderen, werden in het algemeen slechts zelden 
onderschreven. (Hierbij dient te worden aangetekend dat 
deze laatste argument en in de gesprekken in het veld 
anders waren opgetekend. A15. argument en tegen de 
scheiding werd namelijk vertraging an hat vermeerderen 
van het aantal interpretaties genOemdi aangezien er 
echter veel meer argumenten tegen de motie werden 
vernDmen dan voor, zijn deze beide argumenten Dpnieuw 
gefDrmule~rd. Dit werd gedaan 10m DngeWenste bein
vlDeding te voorkomen). 

7. 4 Argumenten tegen de sche i ding 
In de laatste paragraaf bleek dat vDlgens de resPDndenten 
van een schei di ng van taken geen besPDedi gi ng van he'\: 
werk mag wDrden verwacht, noch een grotere eenheid bij 
het interpreteren van de vreemdelingenwet. In dezelfde 
lijn ligt het argument dat doorscheiding van taken en de 
daarmee gepaard gaande schei di ng van bevoegdheden en 
verantwDordelijkheden, verwarring zal Dnstaan. De helft 
van de respondenten is het eens met deze stell i ng. 
Opvallend is dat de respondenten bij de gemeentesecre
tarieen en bij de rijkspolitia dit argument veel minder 
onderschrijven. Zij bestrijden dan ook in veei grotere 
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getale (40 a 45") dan de overi ge groepen dat door de 
scheiding communicetieproblemen zullen onstaan. lij 
spreken uit ~rvaring. Uit de beantwoording van vraag 11, 
I en m (vragenlijst deel 2) blijkt dat 8SX van de ambte
naren rijkspolitie zegt weinig of geen cornmunicatiepro
blemen te hebben met hun collega's van de 
gemeentesecretari ei andersom is di t 83X. Hat argument 
dat door de schei di ng verwarri n-g tussen de mi ni steri es 
van Binnenlandse laken en Justitia zal optreden wordt 
door 31X van aIle respondenten onderschreven, maar 
wederom veel Minder door gemeentesecretarieen en rijks
politie. Daarentegen zijn velen (61X) van mening dat het 
vaker zal voorkomen dat vreemdelingen langere tijd-door 
de politie worden vastgehouden omdat buiten de kantoor
uren ni emand op de gemeentesecretari e berei kbaar is. 
AIleen de ambtenaren van de gemeentesecretari een zel f 
zien dit risico Minder sterk (36X). Voorts is 46X van 
mening dat directe overdracht van zaken van administra
tieve naar executieve dienst onmogelijk wordt. Bij de 
gemeentepolitie is dAze angst veel sterker. Van belang is 
daarbi j in hoeverre dergel i jke zaken veelvuldi 9 voor
komen. Aan de ambtenaren van de geme~ntepolitie en aan 
die van de rijkspolitie adm. & ex. is de vraag voorge
legd (vra9;anl i j st dee 1 2, vraag 22 ) hoe vaak hat 
voorkomt dat in een zaak administratieve en executieve 
elementen zijn vermengd. In de grote steden antwoordt S2X 
regelmatig, bij de overige gemeentepolitie is dit zelfs 
63X en bij de rijkspolitie adm. & ex. 30X. Bij dezelfde 
ambtenaren heerst ook de vrees dat door de scheiding de 
mogelijkheden van controle (bijvoorbeeld raadplegen van 
opsporingsregister) vervallen. Opvallend is dat dit 
argument ook door 48" van de ambtenaren van de 
gemeentesecretari een wordt onderschreven. Inderdaad 
blijkt uit hoofdstuk 4 dat de rijkspolitie adm. & ex. de 
voorgeschreven handelingen vaker verricht dan de rijks
politie/gemeentesecretarieen en dat de gemeentepolitie 
in de overi ge plaatsen di t meer doet dan in de grote 
steden (waar intern veelal een taakverdeling is aange
bracht>. Het argument dat de poHtieman "zijn" 
buitenlanders niet meer kent wordt onderschreven: weder
om zi jn het de ambtenaren di e bei de taken in een hand 
hebben die dit argument het sterste onde~schrljven. Kent 
men de vreemdelingen ook van gezicht (vragenlijst deel 2, 
v~agen 21 en 40)1 In de grote steden kent men sommigen, 
bij de overige gemeentepolitie de meesten, bil de rijks
politie kent SOX allen of velen en bij de rijkspolitie 
adm. & ex. is dit 80X. Hog enkele consequenties voer de 
politie: 47X van de respondenten onderschrijft de 
stelling dat de politie bij scheiding van taken 
beslissingen zal moeten uitvoeren waar men het niet mee 
eens is; slechts 18X (bij de overige gemeentepolitie 32X) 
meent dat de pol i ti e daardoor meer tegenzi n bi j ui t
zetti ngen en dergeH jke kri jgt. Tenslotte eeh laatste 

h
cotnsequentie voor de gemeentesecretarie: 37" vindt dat 

e teveel gevraagd . d 
tarie om neast d lS van e ambtenaren gemeentesecre-

e gewone zaken ook het vreemdelingenrecht 
te moeten beheersen. Herinnerd zij daarbij aan het b . 
~an paragraaf 7.3 waarin vermeld werd dat slechts 40X

eg1n 

b e
t 

ambtenaren gemeentesecretari evan meni ng is datO v~~ 
e er geschoold zijn v~~r dit w~rk. ZlJ 

Samenvattend kan worden gesteld dat d b d' e eoor el1ng van de 
aang~voerde argumenten sterk afhangt van de pleats d' 
men 1 nneernt li' d' th 1 e . . . J 1e ens de taken in een hand hebben 
:; ~z:: ;::~~lhedb~ argumen:en vo~r ee~ schei di ng af en ~i j 
sch . . en gespl1 tst Zl en m1 nder bezwaren in een 

e1d1ng. Enkele tegenargumenten met betrekking tot het 
vervullen van de executi eve taken k " 
meer algelTlene steun. r1Jgen evenwel wat 
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a SLOTBESCHOUWING 

In het yoorgaande is gepoogd een beschrijYing te geyen 
van het functi oneren yan dB! yreemdel i ngendi ensten i il 
Nederland. Daarbij is naast een 'aantal positieYe 
bevindingen ook een aantal knelpunten naar Yoren 
gekomen. Omdat het doel van dit onderzoek is een bijdrage 
ta leyeren aan het verbateren van hat functioneren yan de 
vreemdelingendiensten zal in deze slotbeschouwing yooral 
op de knelpunten worden ingegaan. 

Een aantal van de geconstatearde knelpunten zi jn Yan 
algemene aard. "Deze hangen in hat algemeen nlet sam en met 
deorganisatie van de diansten, maar komen als het ware 
van bu i ten af. N i ettem in hebben z i j weI belangr i j ke 
gevolgen voar de diensten. We constateerden de volgende 
algemene knelpunten: 

• De wetgeving wordt door yelen als complex en ondoor
zichtig ervaren. Dit is waarschijnlijk grotendeels 
een geyolg van de yoortdurende wijzigingen die naar 
aanleiding van yeranderde internationale Yer
houdingen of als geyolg Yan incidenten zijn en worden 
aangebracht. Geyolg hieryan is dat de'kennis yan de 
Yoorschriften op een aantal punten t. wensen over
laat. Het lijkt daarom van belang te pogen zOYeel 
mogelijk incidentela aanpassingen te Yermijden. Aan
gezien.het zich evenwel laat aanzien dat dit -Yooral 
als gevol~ van i nternati onale ontLoJi kkel i ngen- maar 
beperkt mogelijk zal zijn, zal daarnaast moeten 
worden gezocht naar een zo duidelijk mogelijk infor
matiesysteem waarin wijzigingen gemakkelijk ZlJn in 
te passen. Wellicht kan hier automatisering Ctekst
verwerking) uitkomst brengen? 

Waarschijnlijk om dezelfde redenen als tiierboven 
aangegeven, is voor velen hat beleid niet erg 
duidelijk. In grote lijnen heeft men w~l een idee wat 
de bedoeling is, maar in de praktijk moet men dit 
zelf invullen. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor 
de uitvoering van· hetbeleid in de dagelijkse gang 
yan zaken ete) grote yerschi lien k'an verton~m. 

Preceding page blank 
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Een derde knelpunt vormt de administratieve onder
steuning. Hieraan wordt veel tijd besteed, naar de 
mening van velen te veel tijd. Veel diensten werken 
nog met complexe registratiesystemen die geheel met 
de hand worden bijgehouden. Ook het formulie~enbe
stand zou wellicht vereenvoudigd en gesystematlseerd 
kunnen wo rden . 

Over het gehele land wordt -in zwakkere of ste~kere 
mate- geldaagd over gebrek aan cellen voor 1 n ~e 
sluiten vreemdelingen. Dit geldt zowel voor de POll
tiebureau's als voor de Huizen van Bewaring. Tevens 

" laat de kwaliteit Van de cellen op de politiebureau's 
soms te wensen over. 

Door de vreemdel i ngen worden de taalproblemen als 
knelpunt naar voren "gebracht. De voor de ,hand 
liggende gedachte is dan te pleiten voor meer ~olken. 
De vraag is evenwel of dit een echte OplOSSlng kan 
zijn daar wij nogal eens de indruk ~ebben gekregen 
dat ni et aIle tolkcm door vreemdel1 ngen vertrouwd 
worden. 

Eveneens door de vreemdelingen 
behoefte aan informatie naar voren 

word een grote 
gebracht. Men wil 

informatie over bijna letterlijk alles: ove~ ver-
gunningen en voorwaarden, over rechten en pllch:~n 
en over velerlei aspecten van het maatschappell JI< 
leven. Het komt ons voor dat aan deze behoefte ten
minste tegemoet zou kunnen worden gekomen, door het 
ontwerpen van di verse folders in de meest voor
komende talen. Wellicht zou daarmee tevens een deel 
van de taalproblemen ondervangen kunnen ~ord~n. 
Daarnaast zal echter ook aan mondelinge voorllchtlng 
aandacht gegeven moeten worden. 

Tussen de vreemdelingendiensten onderling blijken gro~~ 
hl'llen te bestaan. Voor twee groepen geldt dat blJ versc b' . 

hen naast bovengenoemde algemene knelpunten nog lJzon-
dere problemen werden gesignaleerd, te weten: de grote 
steden en de kleine plaatsen. 

• De grote staden . 
In ~e grote steden kampt men met een aantal (extra) 
problemen. Allereerst is daar het probleem van de 
overbelasting. Ongeveer 40~ van de allochtonen woont 
in de grote steden, on als gevolg hiervan behan~elen 
de vijf grote steden ook ongeveer 40X van aIle vreem
delingenzakon. Beziat men tabel 1, dan kan men, onder 
aanname van en i ge veronderstall; ngen (*) een 
schatting maken van het aandeel van de grote ~teden 
in hot totale personeolsbestand. Volgens dezo 
schatting zouden de grote steden ongeveer 30X van hot 

• 

totale personeelsbestand omvatten. Helemaal zuiver 
i s deze schatt i ng evenwel n i et, omdat in de grote 
steden naar verhoudi ng meer ondersteunende ambte
naren (typi sten, secretaresses, porti ers en 
dergelijke) aanwezig zijn dan in de andere plaatsen. 
Deze zijn in ons onderzoek niet meegeteld. Niettomin 
kan worden verondersteld dat de overbelasting in de 
grote steden inder-daad groter is. De ambtenaren 
voelen zi ch ook overbelast. Voorts werd" geconsta
teerd dat hun houdi ng ten opzi chte van de 
vreemdelingen minder positief is dan in de andere 
gemeenten en dat hun kenni 5 mi nder is dan men op 
grond van hun dagelijksa ervaring zou verwachten. De 
samenwerk i ng met andere overhei dsdi ensten, in het 
bijzonder de G.S.D., blijkt soms ta haperen, actie
groepen en politieke partijen worden als 
'stoorzenders' ervaren. Aangenomen mag worden dat 
deze factoren elkaar versterken: het con stante 
gevoel van overbelasting verhindert dat men de tijd 
neemt zich eens goed op de hoogte te stellen van de 
voorschri ften en de constante stroom van vreemde
lingen maakt de contacten niet vriendelijker. 
Wellicht komt hier nog bij Cdoch dit is een veronder
~tell i ng) dat het klei ne aantal malafi de 
vreemdelingen dat ons land kent, bij voorkeur 
onderduikt in de grate steden, zodat het juist deze 
ambtenaren zi jn di e met deze groep geconfronteerd 
worden. Tenslotte moet opgemerkt worden dat het op 
grond van ons materi aal ni et mogeli jk is vast te 
stellen of de geconstateerde problemen e~n gevolg 
zijn van de overbelasting of van de massaliteit; niet 
onwaarschijnlijk lijkt een combinatie van beide fac
toren. 

De kleine plaatsen • 
De speci fi eke problemen in de plaatsen met 
gemeentesecretarieen en/of rijkspolitie ZlJn in 
zekere zin het tegendeel van die van de grote steden: 
zijn er in de grote steden naar verhouding erg veel 
vreemdelingen, in de kleine plaatsen zijn er te wei
nig. Bij het tijdsbestedingsonderzoek bleek dat in 
deze plaatsen slechts 10~ van de werktijd als bestQed 

C*) Op grond van de laatste kolom in tabel 1 is aan
genomen dat het aantal rijkspolitie-ambtenaren 
zich verhoudt tot het aantal ambtenaren bij de 
gemeentesecretarieen als 7 : 10". Voort~ zijn op 
grond van de geschrever'! ti jd C hoofdstuk 4) de 
ambtenaren bi j de gemeentesecretari een, bi j de 
rijkspolitia en bij de rijkspolitie adm. & ex. 
geteld als part-timers en wel voor 1/7 van de 
werktijd. 
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aan de vreemdelingenzaken is ingevuld. Zelfs al zou 
dit het dubbele zijn, dan nog is dit erg weinig. Het 
wekt dan ook weinig ~erwondering dat de kennis van 
deze ambtenaren tamelijk gering is. Gezien de ;nge
wikkeldheid van de materie, lijkt het ook niet erg 
effi ci ent zoveel ambtenaren te scholen en te her
scholen voor een dergelijk kleine deeltaak. 

Uit he~bovenstaande voIgt dat de mi ddengroep, " de overige 
gemeenten met gemeentepolitie, het minste met problemen 
te kampen hebben. Ondanks het feit dat ook voor hen de 
bovengE\"aoemde algemene problemen gelden, bl i jken zi j 
toch vrij gQad te functioneren: de kennis is betel'" dan 
in andere plaatsen, de houdlng vrij positief, de samen
werking met andere overheidsdiensten meestal goed en de 
voorgeschreven deelhandel i ngen worden hi erhet vaakst 
uitgevoerd. 

De conclusi e dri ngt zi en op dat to· grote en to klet nl2 
diensten nadelige effecten opraepen. De vraag doet zich 
dan voor welke grootte optimaal zal zijn. Aangezien de 
plaatselijke omstandigheden sterk verschillen en er nu 
eenmaal geen grote diensten in kleine plaatsen bestaan en 
evenmin kleine diensten in de grate steden, is dit niet 
met zekerheid te zeggen. Hiettemin menen wij op grond van 
de hier gepresenteerde gegevens dat een vreemdelingen
dienst het beste kan functioneren indien het aantal 
ambtenaren ongeveer ti en bedraagt (en het werkaanbod 
daaraan is aangepast). Dit zou dus pleiten voor een vorm 
van central i sati e in de klei nere pI aatscm en voor een 
vorm van decentralisatie in de grote stede~. 

Tenslotte nog aen enkele opmerking over de motie Kappeyne 
van de Coppello. In hoofdstuk 7 is gebleken dat de 
mee.ste ambtenaren de situatie hat beste vinden zoals zij 
die uii: aigen ervaring kennen. De 'weerstand tegen v~ran
der;ngen' speelt kennelijk een belangrijke 1"'01. 

Met betrekking tot de scheiding van taken kan nog worden 
opgemerkt dat de ambtenaren zich weI zorgen maken over 
de positie die het ex~cutieve we.rk dan zal innemen . Op 
grond van hoofdstuk 4 verwachtQn wij dat bij een eventu
ele scheiding enerzijds meer tijd zal (kunnen) worden 
be steed aan executi eve werkzaamhedent maar dat ander
zijds het verrichten van de voorgeschreven 
deelhandelingen problematisch ken worden. Met betrekking 
tot de gemeentesecretari een kan nog wordent opgemerkt 
dat de hel ft van de daar werkende ambtenaren Z1 chzel f 
niet 2:0 goed toegerust vindt voor dit wark en dat ecm 
opvallend laa9 percentage van hen vermeldde het werk 
prettig te vinclan (tabel 2). 
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nErvari ngan van vreemd .... ll· ng""'n t ~ - me vreemdelingen-
diensten" 

door: 
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BIJLAGE I 

Samenstelling StuurgrQep Organisatieen Werkwijze Vreem
delingendiensten, tevens begeleidingscommissie van het 

onderzoek. 

dr. C. Boerti en, voorzi tter, tevens 11 d van de 
stuurgroep, Commissaris van de Koningin in de Provincie 

Zeeland. 

mr. H.P.A. Nawijn, secretaris, tevens lid van de Stuur
groep, Hoofd van de Afdeling Asielzaken van de directie 
Vreemdelingenzaken van hat Ministerie van Justitie. 

mevrouW mr. P. van den Berg, adj. secretari s van de 
Stuurgr.oep, hoofdambtenaar toegevoegd aan het hoofd van 
Directie Vreemdelingenzaken van het Ministerie van 

Justitie. 

A. J. van Aartsen, hoofd van de Hoofdafdel1 ng Toezi cht 
Vreemdelingen van de Di~ectie Vreemdelingenzaken van het 

Ministerie van Justitie; 

mr. w. Blanken, 8urgemeester van lopik; 

mevrouW dr. M.J .M. Brand-Koolen, Raadadvi seur bi j het 
WODC van hat Ministerie van Justitie; 

mr. A.W.H. Docters-van Leeuwen, plv. hoofd van de Direc
tie politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
per 1 juli 1981 vervangen door R.W. Jansen, Hoofd van het 
Bureau Recherchezaken van de Di recti e Pol i ti e yan het 
Mjnjsterie van Binnenlandse zaken. 

mr. H. C. ," Fraa i j, hoofd van de Di rect i e Vreemdeli ngen
zaken van het Ministerie yan Justitie; 

drs. M.E.M. van Gils, hoofd van het Stafbureau Organisa
tie en Efficiency vanhet Ministerie van Justitie; 

mr. G.J. de Graaf, 
Organisatie yan hat 

medewerker afdel i ng Bestuurl i jka 
Directoraat-Generaal Binnenlands 

I 

::;~::~ c. de Jongh, Hoofdinspecteur van Politie te Rot-

J.J. Jorritsma, Hoofd d 
D

" van e Inspectie Uitvoerend~ 
lensten van de Algemene I ~ litie; nspectie van het Korps Rijkspo-

mr J N" " " : "lclSlse, raadadviseur bij de Stafafdel" 
Harmon1 satl e Wetgevi ng van het M" "t " 1 ng 1n1s er1e van Justitie; 

mr. A.D. Peiffer, ply. hoofd 
h t M 

van de Dj recti e Poli ti evan 
e inisterie van Justitie; 

mevrouw S.A. de Putter, chef van de Afdeling Bevolking 
c.a. op de Gemeentesecratarleta Axel; 

drs. W.A. Roebroeks, Commissaris der Rijkspolitie 1e 
bij het Parket kl. van de Procureur-Generaal te 
's-Hertogenboschi 

Tj. de'Vries, Hoofdcomm" " l!5SarlS van Politie te Tilblfrg. 
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BI"LAGE II 

5 SlOTBESCHOUWIHG 

5.1. Het onderzoek 

Ten behoeve van dit onderzoek ZlJn 36 Turken,. 33 
Marokkanen en 27 Surinamers geinterviewd. De gesprekken 
waren vrij open en bevatten vragen ov~r de persoon zelf, 
de waardering over Hederland, de cont~cten met de vreem
delingendienst, de mening van de ambtenaar en,de dienst 
en de motie K~ppeyne van de Coppello. 
De gesprekken met Tvrken en Marokkanen werden gevoerd m~t 
behulp van tolken; de i nterv i ews werden afgenomen in 
buurtcentra, . koffie- en theehuizen, cafe's, pensions, 
woonhuizen, tijdens 5preekuren van hulpverleningsin
stellirigen en op een huW~lijksfeest. 
In het algemeen waren de gevraagde Turken en Marokkanen 
zeer bereidwillig aan het onderzoek deel te nemen, van de 
Suri namers toonden enkelen echter eni ge reserve. Het 
onderzoek is beperkt tot de randstad, met een spreiding 
naar gemeentegrootte. In deze slotbeschouwing zullen we 
trachten enige overeenkomsten en verschillen die uit het 
onderzoek naar voren komen te omlijnen. 
Tenslotte geven we enige aanbevelingen. 

5.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de drie groepen 

Rechtspositie 

Turken, Marokkanen en Suri namers hebben voor een ver
blijf van langer dan drie maanden in Hederland naast een 
geldig pasp~ort ook een visum nodig voor het verkrijgen 
van toegang tot Hederland. Voo~ Surinamers is deze vi sum
pi i cht, na het aflopen van cie overeenkomst i nzake het 
verbli jf en de vesti gi ng van wederzi jdse onderdanen, 
i ngesteld op 25 november 1980. Voor di e datum gold 
genoemde overeenkomst die resulteerde in een aan
merkelijk betere rechtspositia yoor Surinamers dan voor 
Turken en Marokkanen. 
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Omdat Suri namers in het Vreemdel i ngenrecht lange ti jd 
Qen bevoorrechte groep zijn geweest konden hun bezoeken 
aan de vreemdelingendienst lange tijd het karakter van 
het vervullen van enige formaliteiten behouden. De 
Surinaamse respondenten behoorden in het overgrote deel 
tot .di e groep, di e onder de "oude" gunsti ge reg:d i ng. 
viel. 
Op Turken en ~l\arokkanen wordt het Vreemdel i ngenrecht 
onverkort toegepast. Een gunsti ge naturali sat; e 
regeling, zoals voor Surinamers bestaat, ontbreekt. 

De werkgelegenheidssituatie in Hederland is op dit 
moment slecht te noemen. Het vi nden van werk is voor 
iedereen een probleem, zo ook voor Turken, Marokkanen en 
Surinamers. V~~r hen echter kan het niet vinden van werk 
grote gevolgen hebben v~~r hun verblijfs~echtelijke 
positie. Turken en Marokkanen hebben meestal een lagere 
op!eiding. Dit gegeven, gekoppeld aan een vaak slechte 
beheersing van de Nederlandse taal, draagt er toe bij dat 
men hen meestal in laaggekwalificeerde banen tegenkomt. 
Uit het ond~rzoek komt naar voren, dat men weinig kens 
ziet om eer. betere, prettiger werkkring te verwerven. Zij 
zijn juist voor laaggekwalificeerd werk aangenomen. Op 
promotie is weinig kans. 
Surinamers hebben een hoger opleidingsniveau, 5preken 
veelal goed Nederlands en komen ui teen land waar de 
maatschappijinrichting grote overeenkomsten met de on~e 
vertoont. 
Men treft hen dan ook aan in de wat betere banen. Een 
probleem voor hen is vaak weI dat hun oplei di ng en 
ervari ng in Suri name lager gewaardeerd worden dan een 
soortgelijke opleiding en ervaring in Nederland. Hier
door is men genoodzaakt werk aan te nemen dat een lagere 
status heeft dan dat wat men in Surin~me deed. Hun kansen 
op promotie lijken echter gunstiger dan die van Turken en 
Marokkanen. Het onderwijs in Nederland sluit voor 
Surinamers aan op de scholing zoals die in Suriname g2ge
ven wordt. Alles in aanmerking gonomen resulteert dit in 
eeo gunsti ger toekomstperspect i ai voor bl i jvende ves
tiging van Surinamers dan Voor Turken en Marokkanen. 

Hu i !!Vest i n9 

Ook het vinden van pas~ende huisvesting, voaral in hat 
kader van gezinshereniging, is v~~r Turken en Marokkanen 
een groter probleem. Voor hen spelen de taalachterstand, 
de onbekendhei d met de i nri chti n9 van de Nederlandse 
samenleving an de meestal niet al te noge salariering een 
grote role De door hen gezochte (grote) huizen, tegen een 
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relatief lage huur zijn op da Nederlandse woningmarkt dun 
bezaaid. 
Bijkome~de problemen op dit gebied voor aile groepen zijn 
di scri mi natt e door hui sei genaren, regels waaraan door 
bui tenlanders moeil i jker is te voldoen dan door 
Nederlanders (woningbouwvergunningen, woonruimteveran
deringen) en de invulling van het begrip passende huis
vesting in het Vreemdelingenrecht. 
De Turkse en Marokkaanse respondenten waren zeer 
spraakzaam over dit onderwerp, het was vaak moeilijk de 
respondenten weer op het onderwerp vreemdelingendiensten 
te laten doorpraten. 
Surinamers weidden minder uit over huisvestingproblemen. 
Vele von den in betrekkelijk korte tijd ~elfstandige 

woonru i mte, na veelal eerst door fami Ii eleden te zi jn 
opgevangen. 
De Marokkaanse respondenten voelden zich in deze 
duidelijk achtergesteld ten opzichfe van Nederlanders. 
Uit het onderzoek is ons gebleken dat Marokkanen in het 
algemeen achterstellingsgevoelens hebben. Hiervan geven 
de Marokkaanse respondenten op vele gebieden blijk. 

Integratie en acceetatiq 

De Marokkaanse respondenten voelen zich door 
Nederlanders sterk gediscrimineerd. Men uit deze gevoe
lens bi j elk onderwerp, dat ter sprake komt.· B i j onze 
vragen over hu i svesti ng werder. deze gevoelens met de 
meeste klem naar voren gebracht. De Marokkan~n hebben 
over het algemeen een negatief beeld van Nederland en de 
Nederlanders. Bij de geinterviewde Turken is dit in veel 
mindere mate het geval, discriminatie werd meer als een 
bijkomend probleem gezien. De felheid, die de Marokkanen 
bi j de besprek i ng van di t onderwerp ten toon sprei den 
ontbreekt veelal bij de Turkse respondenten. 
Surinaamse respondenten voelen zich het meest geaccep
teerd. AIle drie groepen signaleren een verslechterende 
verhouding tussen Nederlanders en buitenlanders in het 
algemeen, men wi jt di t veelal aan de slechtere econo
mische vooruitzichten en de toename van de ~~erkloosheid. 
Vele Nederlanders laten buitenlanders merken dat ze hier 
njet langer welkom zijn. 

5.3. De ervaringen met de vreemdelingendiensten 

Wachtproblemen 

In de grote plaatsen vonden we dat het wachten voordat 
men geholpen ward voor aIle nationaliteiten een probleem 
was. Door i nvoer i ng van afspraakregel i ngen is hi er de 
laatste tijd snel y.erbetering in gekomen. 
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Taalproblemen 

Twee-derde van de Turken hebben taalproblemen. Door 
Marokkanen' de werden deze taalproblemen in mindere mate 
dan door de Turkse respondenten, genoemd. Het klei ner 
aantal respondenten met taalproblemen is te verklaren 
uit het feit, dat de Marokkaanse respondenten gemiddeld 
langer dan de Turkse respondenten in Nederland ver
bl i jven en dat zi j daardoor waarschi jnl i jk over een 
grot ere taalvaardigheid in het Nederlands beschikken. 
Vanzelfsprekend ondervinden de Surinamers praktisch geen 
taalproblemen. Wij hebben de indruk dat deze problemen 
een grote i nvloed hebben op het contact tussen 
vreemdeling en ambtenaar vreemdelingendienst. 

Ambtenaar vreemdelingendiens1 

Drie-kwart van de Turken, ruim de helft van de Marokkanen 
en vier-vijfde van de Surinamers is tevreden over gedrag, 
houding en behandeling door de ambtenaar vreemdelingen
dienst. In de kleinere plaatsen Cminder dan 150.000 inwo
ners) zijn Turken en Marokkanen aanmerkelijk positiever; 
de Surinaamse respondenten zijn daar onverdeeld 
positief. 
Hoewel de Marokkaanse respondenten verhoudingsgewijs 
langer in Nederland verblijven en het aantal houders van 
een vestingingsvergunningen onder hen groter is Cwaar
door men sterkere verblijfsrechten bezit) resulteert dit 
niet in een grot ere tevredenheid dan bij de Turken. Onze 
onderzoeksgegevens steunen de veronderstell i ng dat men 
naarmate men hier langer is de vergunning niet meer als 
aen gunst ziet, maar als een (verkregen) recht, waardoor 
men de ambtenaar "strenger" goat beoordelen en negatieve 
beslissingen niet gelaten over zich heen laat komen. De 
onder Marokkanen algemeen levende achterstallingsgevoa
lens ~einvloeden het contact met de ambtenaar 
vreemdelingandienst waarschijnlijk ook. 
De Surinamers zijn d~ meest tevreden groep in het onder
zoek. Gewezen moet worden op de tot voor kort bevoor
rechte status van deze groep in het Vr@emdelingenrecht, 
in samenhang met de relatief gunstiri'A uitgangsposltie 
die ze in Nederland hebben. 
Turkse respondenten ondervinden regelmatig problemen met 
betrekking tot het terugsturen door de ambtenaar vreem-, 
del i ngendi e'nst. B i j de Marol<kaanse respondenten over
heersen verhalen over en zijn de betogen doorspekt mat 
reacties over willekeur door de ambtenaar vreemdelingen
dienst bij het toepassen van het Vreemdelingenrecht. 
Turken en Marokkanen metpositieve ervaringen zijn voor
al zij, die werk hebben. Dij Surinamers is dit verband 
minder, duidelijk. Ook zij die geen werk hebben en als 
gevolg daarvan het door hen gevraagde nlet kunnen ver-

61 



I 
I 

a 

62 

• 

kr.i jgen, beoordelen hun contact met de ambtenaar vaak 
positief. Wij hebben de indruk, dat de Surinamers door 
het goed spreken van de taal en de uitleg van de ambte
naar (di,!! bij Turken en Marokkanen ais gevolg van de 
taalbarriere wellicht veelal achterwege blijft) 
begrijpen waarom het gevraegde niet kan worden verleend. 
Hierdoor wordt een eventuele weigering minder vaak als 
een" de am~tenaar persoonlijk aan te rekenen daad aang~
merkt. Ons inziens leidt dit tot een grotere tevredenheid 
over gedrag, houdi ng en behandel i ng door de ambtenaar. 

Instituut vreemdelingendienst 

Uit de door vele respondenten gestelde vragen tijdens de 
interviews en de gegeven antwoorden op onze vragen is een 
groot gebrek aan kennis over de meest elementaire voor
schriften uit het Vreemdelingenrecht te destilleren. Men 
weet veelal niet meer dan dat men naar de vreemdel,ngen
dienst moet voor het halen van de benodigde stempels, die 
belangrijk zijn voor een verblijf hier te lande. 
Meerdere respondenten zi en de vreemdel i ngendi enst als 
hulp- en informatie-instituut. Volgens velen schist de 
vreemdelingeridienst hierin tekort. Men krijgt geen 
informatie of vraagt er, op het moment dat hiervoor gele
genheid voor zou moeten zijn, niet naar. Men kan dit niet 
door taalproblemen of men durft het nlet uit angst als 
lastig te worden gezien. Tolken ontbreken veelal. 
Slechts in uiterste noodzaak worden zij door de vreemde
lingendienst ingeschakeld. Sommige Marokkanen klagen 
bovendi en over de parti jdi ghei d van de tolken van de 
vreemdelingendienst. Surinamers vragen meer, wij hebben 
de indruk dat de ambtenaar hen in iets meerdere mate dan 
de Turken en Marokkanen uitleg gee~t. De vree~delingen
dienst wordt door Turken en Marokkanen geaccepteerd voor 
zolang het administratieve taken betreft. 8ij de 
executieve taken ligt dat moeilijker. Turkse 
respondenten klagen regelmatig over de onbeschofte wijze 
waarop huiscontroles worden uitgevoerd. De Mafokkaanse 
respondenten leggen in deze de nadruk op 
5·~raatcontrole~.; 

Motie Kappeyne van de Coppello 

8ij de Turkse respondenten geeft tWee-vijfde geen voor
keur op voor een eventuele scheiding van de administra
t i eve en execut i eve taken van de vreemdel i ngendi enst. 
Vele respondent en gaven op deze vraag geen antwoord of 
beargumenteer.den hun antwoord niet. 
I)e Marokkanen spreken zi ch in meerderhei d ui t voor de 
5cheiding. Ook hier werd deze keuze weinig beargumen-
',.;-eerd. 
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~an zow~l Turken ~1!5 Marokkanen hadden WI J vaak de 
Indruk, dat men geen raad wist met deze vraag. De vraag 
was voor hen waarschijnlijk te abstract. Surinamers 
beantwoordden deze vraag beter- De hel ft kt 
voorkeur ui t voor . • spree een een scheiding. Slechts enige 
respondenten hebben een voorkeur voor de politie. De rest 
heeft geen voorkeur. 

~!:l di.t onderz~ek .bI i jkt dat het overwegend negati eve 
d In de medIa nlet cvereenkomt met de werkelijkheid 

Hoewel er ongetwi jfeld een aantal . 
problemen geconstateerd zijn, moet ook opgemerkt worden 

dat veel ~reemdel i ngen zi ch correct behandeld voelen 
~pvallend IS de bevinding dat ontevredenheid vaak samen: 
angt ~et het niet voldoen aan de voorwaarden voor het 

gevra~~de. In di t verband moet opgemerkt worden dat 
degell Jke problemen zi ch ook bi j ande"e d' ' t 

d 1
· '. ' lens en dan 

vreem e lngendlensten kunnen voordoen. 

5.4 Aanbevelingen 

Op grond van de result~ten van ons onderzoek geven wi' 
eniga aanbevelingen. J 

• Er zou veel meer aandacht be steed moeten worden aan 
het vers~rekken van informatie (brochures etc) over 
het Vreemdel i ngenrecht en het funct i oneren ·van d 
~r-eemdel! ngendi en.st. Voorts zouden aIle geschreve~ 
lnformatle en ultgaande stukken in een voor de 
vreemdeling begrijpelijke taal gesteld 
worden. moeten 

Om de vreem,del i ng di rect, t~r2ake in te 11' ht h" d c en, zou 
lJ . e ~~rste keer bij de v~eemdelingendienst 

schrlftellJk op de hoogte gesteld moeten worden van 
d~. voar h.e~ relevante gegevens· met betrekking tot 
ZIJn verbllJfs rechtelijke positie 
~ij stellen ons hierbij aen formuiier voor dat zowel 
In het Nederlands als in de desbetreffende taal aIle 
voorwaarden voor toegang en verblijf vermeldt. Hier~ 
op kan de ambtenaar aankrui sen welke gegevens en 
bescheiden hij van de desbetreffende persoon nodig 
heeft. Volgens ons versnelt deze procedure de afhan
deling en schept naar twee kanten duidelijkheid 
Tevens lost dit a1 een deel van de taal- (en uitle ; 
problemen Ope 9 

~ij.weiger~n of intrekken van een vergunning zouden, 
vndlen nodlQ, betrouwbare tolken moeten worden inge
schakeld. Hierdoor zou de vreemdeling altijd' d 
gele, genhei d worden gesteld, zi jn ei gen t ~ n t

e 

nader toe te lichten. s an pun 
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Bovenstaande 5uggesties zouden zonder veelproblemen 
en financiele offers, gerealiseerd kunnen worden. 

Vele klachten over willekeur in de beslissing~n van 
de ambtenDar zouden kunnen worden ondervangen door 
de vreemdeling bij zijn eerste contact, door middel 
van bo·vengenoemd aankru i sformul i er, in te 1 i chten 
over ~ door hem te vervullen voorwaarden. 

• Het verdient aanbeveling, de klacht~n over straat
en huiscontroles aan een nader onderzoek te onder-
werpen. 
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