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In 2005 heeft Politie en Wetenschap eerste studie uitgebracht naar de toe-
passingspraktijk van preventief fouilleren in gemeenten die daarmee voorop 
liepen (Politiewetenschap 27). Daarin worden de verschillende toepassings-
vormen en hun (meer-)opbrengsten op korte en lange termijn belicht en 
wordt ingegaan op lastige afwegingen die daarbij aan de orde zijn. 

In deze nieuwe studie wordt anno 2011 opnieuw de balans opgemaakt: in 
welke richting heeft de toepassingspraktijk van preventief fouilleren zich 
(verder) ontwikkeld? Op welke schaal en wijze wordt het middel nu toege-
past, hoe verloopt de discussie over het selectieve karakter en de mogelijke 
stigmatisering van gebieden en personen en is er ook meer zicht op beoogde 
en verkregen opbrengsten?

Controversieel instrument

Het middel blijkt nog steeds enigszins controversieel, zowel wat betreft zijn 
effectiviteit als (grenzen van) toelaatbaarheid. In de studie wordt dan ook 
stilgestaan bij een aantal algemene overwegingen en kanttekeningen rond 
de wettelijke theorie en praktijk. Expliciete aandacht is er daarbij voor het 
evenredigheidsbeginsel en het verbod op willekeur. Selecties van te contro-
leren individuen of groepen zijn binnen wettelijke grenzen mogelijk maar 
staan al snel op gespannen voet met het principe van non-discriminatoire 
toepassing.

Methode van onderzoek

In het onderzoek is gebruikgemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onder-
zoeksmethoden, zoals een literatuurstudie, het bestuderen van documenten 
en jurisprudentie, interviews met gemeente- en politievertegenwoordigers 
en  diverse observaties. Uiteindelijk levert dit een beeld op van de actuele 
stand van zaken rond preventief fouilleren en het krachtenveld waarbinnen 
dit instrument ingezet wordt.
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Belangrijkste resultaten

•	 Qua	uitvoering heeft preventief fouilleren zich ontwikkeld in de paar jaar 
dat het wordt ingezet. Mede vanwege de vaak schaarse politiecapaciteit is 
een actie dikwijls kleinschaliger van opzet geworden. 

•	 Actiemethoden	zijn	grofweg	veranderd	van	het	afzetten	van	hele	gebie-
den richting kleinschalige actiemethoden waarbij kleinere groepen agen-
ten fouilleren. Dit al dan niet in combinatie met algemene voertuigcontro-
les langs de weg, waarbij diverse opsporingsinstanties betrokken zijn.

•	 Preventief	fouilleren,	krijgt	steeds	meer	een	specifieker	karakter	omdat	
het wordt ingezet na onrust in een bepaalde wijk of vanwege een acuut 
veiligheidsprobleem. 

•	 Een	conceptwetswijziging	die	per	april	2011	is	ingediend,	wijst	erop	dat	
preventief fouilleren nog niet helemaal is uitontwikkeld. In de wetswijzi-
ging worden bijvoorbeeld een combinatie van preventief fouilleren en het 
uitvaardigen van een noodverordening geregeld.
Door de onderzoekers wordt gepleit voor twee strategieën. Aan de ene •	
kant een generieke strategie: iedereen controleren en dan zoveel mo-
gelijk aselect. Aan de andere kant een gerichte strategie, met een zeer 
selectieve toepassing ten aanzien van gebieden en personen, maar dan 
wel op basis van strikte, formele selectiecriteria. 
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