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Preventief fouilleren: 
ja of nee? 
Onlangs ging de Eindhovense SP akkoord met preventief fouilleren in de 
lichtstad. Ook de SP in Heerlen toonde zich voorstander van dit middel. 
En dat terwijl Jan de Wit het in een eerder stadium in de Kamer juist afw ees ... 
'Voorkomen moet worden dat 

de politie ten onrechte gebruik 
maakt van bevoegdheden die 
voor zeer bijzondere situaties 
geschapen zijn, zoals het aan
duiden van groepen mensen als 
' criminele organisatie', het 
bestuurlijk ophouden en het 
preventief fouilleren.' (Eerste 
weg links, hoofdstuk 11) 

'Ten grondslag aan dat stand
punt in ons door het congres 
goedgekeurde verkiezingspro
gramma ligt een principieel 
punt,' legt P-teammedewerker 
Luciën Stöpler uit. 'Waar het in 
grote lijnen op neerkomt, is dat 
wij vinden dat je voorzichtig 
moet zijn met het uitbreiden 
van politiebevoegdheden. 
Bij preventief fouilleren is het 
onontkoombaar dat ook 
onschuldige mensen aangehou-

den worden op wie geen enkele 
verdenking rust. Daar mag je 
niet lichtzinnig mee omgaan.' 
Los van het principiële stand
punt, heeft Stöpler tevens 
bedenkingen bij het nut van 
preventief fouilleren. 'Iemand 
die echt kwaad wil, kan ook 
van een bierglas een wapen 
maken. Bovendien blijkt er in 
de praktijk vaak sprake van een 
'waterbed' -effect. Als in de ene 
buurt gefouilleerd wordt, ver
plaatsen de problemen zich 
naar elders. Ook kun je je met 
recht afvragen of zo 'n foui l
leeractie die heel veel politie
inzet vergt wel de meest effec
tieve tijdsbesteding is. Politie
korpsen klagen immers - en 
terecht - over een gebrek aan 
agenten.' 
Niettemin beseft Stöpler dat 
onder bijzondere lokale om-

starreligheden in sommige plaat
sen- zoals Eindhoven en Heer
len - het preventief fouilleren 
een bijdrage kan leveren aan 
(het gevoel van) de veiligheid. 
'Als de situatie in een bepaalde 
wijk zodanig is, dat het onvei
lig is, dan is het inderdaad een 
optie. Als de politie aangeeft, 
dat ze het niet meer aan kan 
bijvoorbeeld. Of als wijkbewo
ners zich niet meer veilig voe
len. Er ligt dus een taak bij de 
afdelingen waar deze discussie 
speelt, om erachter te komen 
hoe het zi t met het veiligheids
gevoel in de wijken. Als het 
daarmee echt goed mi s is, kun 
je well icht aan preventi ef 
foui lleren gaan denken. Wordt 
het lokaal ingevoerd, dan is het 
wel zaak om goed op de hoede 
te zijn. Zo werd in Eindhoven 
bijvoorbeeld een antidiscrimi-

Actueel Kamernieuws vind je op www.sp.nl 
Wil je heel goed op de hoogte blijven van de SP-standpunten en - activiteiten in de Tweede Kamer? 
Kijk dan regelmatig op www.sp.nl voor het actuele nieuws. Een greep uit de recente nieuwsberichten, 
die razendsnel na het betreffende debat of de betreffende activiteit op de site gezet zijn: 

• Snel debat over GATS-onderhandelingen in Tweede Kamer 
• LPF en Nawijn spelen met mensen 
• Kant: 'PvdA opportunistisch in WAO-debat' 
• Van Bommel: 'Overheid slaat modderfiguur met beantwoording e-mail' 
• Irakezen mogen blijven 
• 'Minister laks in aanpak onnodige sterfte Intensive Care' 
• Jan de Wit: 'Uitzetting asielzoekers Ameland ongewenst' 
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natie-clausule aan de invoering 
verbonden.' 
In Heerlen is het preventief 
fouilleren gekoppeld aan 
'Operatie Hartslag' die de 
openbare orde moet herstellen 
in de stad . 'De drugsoverlast is 
té groot; ook vanuit Duitsland 
en België. We moéten het 
aanpakken,' aldus SP-wethou
der Riet de Wit onlangs in de 
Tribune. 
'Heerlen is natuurlijk een 
compleet ander verhaal dan 
Bloemendaa l of ' t Gooi,' zegt 
Stöpler. 'Maar zelfs áls dit 
middel lokaa l wordt ingevoerd, 
dan zeggen wij nog dat dat niet 
de meest wenselijke situatie is. 
Waar het aan ontbreekt, is de 
wijkagent. Dáár gaat het om. 
Surveilleren in de wijken is 
uiteindelijk altijd beter dan 
lukraak dit soort acties te gaan 
houden. De achterliggende 
gedachte moet echter altijd 
zijn dat de burgers beschermd 
moeten worden door de politie 
en niet het slachtoffer ervan 
moet worden. Want dan heb
ben we een po litiestaat. Tegen 
die achtergrond moet je het 
landelijke SP-standpunt zien. 
Het is zaak dat SP-raadsfrac
ties ook dat principiële punt in 
hun afwegingen meenemen -
wat dan uiteinde lijk hun be
slissing ook is.' 




