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Aanleiding
Dit document is opgemaakt op verzoek, dd. 24-10-2018, van het Informatieknooppunt Korpsleiding Nationale
Politie.
Er wordt verzocht samen te stellen:
1. Een totaaloverzicht van asielzoekers uit veilige landen en niet-veilige landen die in aanraking zijn geweest
met de politie over de periode 2017 – 31 mei 2018;
2. Het voorgaande, afgezet tegen het totaal aantal asielzoekers uit elk van de voorgenoemde landen
(Marokkanen, Albanezen, Algerijnen, Georgiërs en Libiërs);
3. Waar mogelijk opgesplitst in lichte en zware vergrijpen;

Methodiek
Voor de beantwoording van de vragen is uit de bij het NVIK beschikbare bronnen, een gegevensset
geëxtraheerd op basis van de volgende criteria:
Personen die een asielaanvraag indienden, welke door de Politie is vastgelegd in PSHV (Politie Suite
Handhaving Vreemdelingen), in de periode tussen 01-07-2015 en 30-09-2018.
De gegevens over asielverzoeken bevatten onder andere de kwalificatie “veilig land van herkomst” op basis
van de actuele lijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Deze gegenereerde verzameling personen is vervolgens vergeleken met de gegevens in de Basis
Voorziening Handhaving Politie (BVH, via BlueSpotMonitor). Daaruit zijn personen geselecteerd die de rol
verdachte hebben gekregen in een registratie die werd vastgelegd tussen 01-01-2017 en 30-05-2018.
Het criterium of een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst is gebaseerd op de, in PSHV,
geregistreerde nationaliteit.
Op basis van deze gegevensverzameling zijn de in deze rapportage getoonde overzichten samengesteld.
Een verbijzondering naar zware- of lichte vergrijpen is niet mogelijk op basis van de brongegevens zoals die
bij het NVIK beschikbaar zijn, omdat deze categorieën niet worden geregistreerd in BVH.
Asielaanvragen welke door de Koninklijke Marechaussee zijn vastgelegd zijn hierin niet meegenomen: daar
beschikt NVIK niet over.
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Aantallen en samenstelling van de asielpopulatie 1 van (aangehouden) verdachten
van een strafbaar feit (nationaliteit i.r.t.: veilig/onveilig land van herkomst, geslacht
en leeftijd)
Van de 80594 in PSHV geregistreerde vreemdelingen, waarvan een proces identiteitsonderzoek met als
reden “aanvraag asiel” is vastgelegd, tussen 1 juli 2015 2 en 30 september 2018, zijn tussen 01-01-2017 en
30-05-2018 3888 unieke personen als verdachte aangemerkt 3 in 5076 unieke geregistreerde gebeurtenissen
(235 vrouwen en 3653 mannen). (Er zijn dus personen die meerdere malen als verdachte zijn aangemerkt.)
Fig. 1
Onderstaand figuur geeft als verdachte aangemerkte asielzoekers weer, met verbijzondering naar
veilig/onveilig land van herkomst.
Voor de kwalificatie veilige/onveilige landen is de actuele lijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
aangehouden als bron.
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Fig. 2
Onderverdeling naar geslacht van het aantal als verdachte aangemerkte asielzoekers.
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Het betreft hier alleen bij de politie geregistreerde asielzoekers
Start verhoogde instroom
Een persoon wordt in de Basis Voorziening Handhaving minstens één rol vastgelegd. Voor deze dataverzameling zijn personen
geselecteerd die in elk geval de rol “verdachte” hebben gekregen in genoemde periode. Geselecteerde personen zijn dus verdacht van een
strafbaar feit en nog niet veroordeeld.
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Fig. 3
Onderverdeling naar leeftijdscategorie van het aantal als verdachte aangemerkte asielzoekers.
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Fig. 4
Top 20 van als verdachte aangemerkte asielzoekers, als percentage van het totaal aantal asielzoekers van
dezelfde nationaliteit.
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Voor het samenstellen van Fig. 4 is van de verzameling “als verdachte aangemerkte asielzoekers” een Top 20
gegenereerd: de 20 nationaliteiten die getalsmatig het meest vertegenwoordigd zijn in deze verzameling.
Deze aantallen zijn vervolgens gerelateerd aan het totaal aantal asielzoekers van elke onderscheidenlijke
nationaliteit (in de genoemde periode tussen 1 juli 2015 4 en 30 september 2018) zodat inzichtelijk is welk deel
van het totaal aantal asielzoekers van die nationaliteit in de periode tussen 01-01-2017 en 30-05-2018 als
verdachte is aangemerkt. Te zien is dus dat van de asielzoekers van Libische nationaliteit 24,8% als
verdachte aangemerkte asielzoekers is.
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Fig. 5
Als verdachte aangemerkte asielzoeker, als percentage van het totaal aantal verdachte asielzoekers,
afkomstig uit een veilig land.
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Voor het samenstellen van Fig. 5 is binnen de deelverzameling “als verdachte aangemerkte asielzoekers uit
een veilig land” inzichtelijk gemaakt hoe deze op basis van nationaliteit verhoudingsgewijs is verdeeld.
Te zien is dus dat van de als verdachte aangemerkte asielzoekers uit een veilig land 35,23% van Algerijnse
nationaliteit is.
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Fig. 6
Als verdachte aangemerkte asielzoeker, als percentage van het totaal aantal verdachte asielzoekers,
afkomstig uit een onveilig land.
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Voor het samenstellen van Fig. 6 is binnen de deelverzameling “als verdachte aangemerkte asielzoekers uit
een onveilig land” inzichtelijk gemaakt hoe deze op basis van nationaliteit verhoudingsgewijs is verdeeld.
Te zien is dus dat van de als verdachte aangemerkte asielzoekers uit een onveilig land 29,36% van Syrische
nationaliteit is.
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