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Samenvatting en aanbevelingen

A.  Samenvatting

Sinds de aanslagen van 9 september 2001 in de Verenigde Staten meldt 32 procent 

van Britse moslims dat zij worden gediscrimineerd op luchthavens. In Duitse mos-

keeën heeft de politie met machinegeweren identiteitscontroles verricht bij elfjarigen. 

Marokkaanse immigranten zijn “moro de mierda” (“Arabisch stront”) genoemd door de 

Spaanse politie. De persoonsgegevens van 8,3 miljoen mensen werden nagezocht in 

een groots opgezet project in Duitsland met ondermeer als doel gegevens te achterha-

len van mensen die moslim zijn. De zoekactie heeft geen enkele terrorist aan het licht 

gebracht.

Dit zijn voorbeelden van “etnisch profileren” (ethnic profiling) door politie in 

Europa – een algemene, al lang bestaande praktijk die in de laatste jaren alleen maar 

intensiever is geworden. Er is bewijsmateriaal uit verschillende landen van de Europese 

Unie waarin aangetoond wordt dat de politie stelselmatig generaliseert met betrekking 

tot zaken als afkomst, godsdienst, ras of nationaliteit als het gaat om de beslissing welke 

personen worden staande gehouden voor identiteitscontroles, fouillering, of om nader 

onderzoek te verrichten. De toenemende angst voor terreur ligt ten grondslag aan het 

etnisch profileren in Europa, hetgeen door velen wordt gezien als een efficiënte manier 

om verdachten van terrorisme te identificeren.

Het is wellicht geruststellend om te geloven dat de politie terroristen en andere 

misdadigers kan identificeren op grond van generalisaties over etniciteit, ras, nationa-
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liteit, of godsdienst. Maar dit is niet het geval. Zoals dit rapport aantoont: etnisch profi-

leren door de politie mag in Europa dan wel wijdverbreid zijn, maar het is inefficiënt, 

ondoeltreffend en discriminerend. Gelukkig bestaan er betere alternatieven. 

Wat is etnisch profileren? 

De term “profileren” verwijst naar een politiepraktijk waarin een bepaalde reeks ken-

merken wordt gebruikt om iemand te zoeken en aan te houden die een strafbaar feit 

heeft begaan (misdaadprofilering) of om mensen te identificeren die waarschijnlijk 

betrokken zullen raken bij criminele activiteiten (gedragsprofilering). Misdaad – en 

gedragsprofilering worden geaccepteerd en gezien als een wettig systeem waarin de 

schaarse middelen die de wetshandhaving ter beschikking staan op een efficiënte 

manier worden benut. Zolang de profielen die door politie worden gebruikt, gebaseerd 

zijn op specifieke informatie over een individu of op factoren die objectief en statistisch 

bewezen kenmerkend voor misdadige activiteit zijn, is profileren legaal. 

De term etnisch profileren beschrijft het gebruik door politie en andere wets-

handhavers van generalisaties die gebaseerd zijn op iemands (vermeende) etnische of 

religieuze persoonskenmerken in plaats van objectieve aanwijzingen en of individueel 

gedrag. Etnisch profileren is het meest duidelijk waar te nemen bij politiefunctionaris-

sen die beslissingen nemen over welke personen worden staande gehouden, gevraagd 

om identiteitspapieren, verhoord, gefouilleerd, en soms gearresteerd. Etnisch profileren 

kan voortkomen uit racistisch gedrag van individuele politiefunctionarissen, of uit de 

ingewortelde vooroordelen binnen veel politieorganisaties.

 Etnisch profileren brengt een hele reeks negatieve gevolgen met zich mee, met 

inbegrip van het staande houden, 1 fouilleren en zelfs arresteren van onschuldige men-

sen; in de tussentijd wordt er niet gelet op de daadwerkelijke criminelen die niet aan het 

vastgestelde profiel voldoen; het is ondermijnend voor de rechtstaat en de gevestigde 

normen over de billijkheid van het politieoptredenbeleid; het stigmatiseert hele bevol-

kingsgroepen; en het weerhoudt bepaalde mensen van samenwerking met de politie 

om criminaliteit te verminderen en terrorisme te voorkomen. 

Etnisch profileren is wijdverspreid – en toegenomen sinds 11 september 

Etnisch profileren is niet ontstaan als reactie op de terroristische aanslagen van 11 sep-

tember 2001 in de Verenigde Staten. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de politie in 

heel Europa zich al langer bezighoudt met het etnisch profileren van immigranten en 

etnische minderheden. Ondanks een gebrek aan kwantitatieve informatie aangaande de 

relatie tussen politiële praktijk en etniciteit in het grootste deel van Europa, wijzen de 

bestaande gegevens erop dat etnisch profileren wijdverbreid is. Sinds de aanslagen van 

11 september is de interesse in en het gebruik van etnisch profileren sterk gegroeid.
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Terwijl bepaalde misstanden (zoals uitlevering en marteling) die geassocieerd 

worden met de “strijd tegen terrorisme” door het Europese publiek worden afgekeurd, 

zien velen het profileren van moslims als een kwestie van logisch nadenken. Volgens 

dit uitgangspunt is het zo dat aangezien jonge moslims het World Trade Center in New 

York vernietigden, het Atocha treinstation van Madrid opbliezen en bommen legden in 

de Londense Metro, zij uiteraard het doel moeten zijn van de aandacht van de politie. 

Met zoveel op het spel kan etnisch profileren een slimme aanpak lijken als het gaat om 

wetshandhaving. 

De politie in Europa schijnt met dit standpunt mee te gaan. In het Verenigd 

Koninkrijk, de enige EU-lidstaat waar systematisch gegevens worden verzameld aan-

gaande politiepraktijken, tonen de cijfers een dramatische vermeerdering aan in het 

staande houden en fouilleren van Britse Aziaten na terroristische aanslagen: in het 

kader van het antiterreurbeleid is het staande houden en fouilleren van personen van 

Aziatische afkomst verdrievoudigd na de aanvallen van 11 september, en vervijfvoudigd 

na de bomaanslagen op de ondergrondse in Londen van juli 2005.1

In Duitsland heeft de politie preventieve bevoegdheden aangewend om identi-

teitscontroles te verrichten bij een groot aantal mensen vlak bij de grootste moskeeën. 

In Frankrijk en Italië hebben invallen in huizen, bedrijven en moskeeën plaatsgevonden 

– vaak zonder voldoende grondslag of specifiek bewijsmateriaal – en slechts gericht op 

moslims, in het bijzonder op degenen die als streng godsdienstig beschouwd worden. 

Talrijke studies sinds 2001 hebben aangetoond dat er een “groeiend besef bestaat onder 

moslimleiders en gemeenschappen in heel Europa, dat zij worden aangehouden en 

verhoord en dit niet op grond van bewijsmateriaal of verdenking maar op basis van ‘het 

eruit zien als Moslim’.”2

Sinds 2001 is de frequentie van het etnisch profileren in Europa afwisselend 

gestegen en gedaald als reactie op een aantal ernstige misdrijven. Etnisch profileren 

stijgt vlak na terroristische aanslagen en daalt daarna weer. Een aantal van de praktijken 

die in dit rapport wordt beschreven, komen nu, medio 2009, minder voor dan vlak na 

de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen. De meest open-

lijke vormen van etnisch profileren, zoals het wijdverbreide datamining, grootschalige 

invallen en identiteitscontroles bij moskeeën komen nu minder voor. 

De huidige duidelijke daling van de meest indringende vormen van etnisch pro-

fileren bevestigt dat deze praktijk maar al te vaak meer een hulpmiddel voor ‘public 

relations’ is dan een logische reactie op criminaliteit en terrorisme. In dit opzicht ver-

wijst het naar een politieke realiteit die voor wijzigingen vatbaar is. Hoewel de publieke 

bezorgdheid sinds de zomer van 2006 is afgenomen, zou een nieuwe aanslag vrijwel 

zeker de speciaal op moslims gerichte aandacht van politieke autoriteiten en veiligheids-

instanties opnieuw doen herleven. 
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Etnisch profileren is een vorm van discriminatie

Etnisch profileren, hoewel wijdverspreid, is een vorm van discriminatie en overtreedt 

als zodanig een van de meest fundamentele rechten van de mens. Door te vertrouwen 

op etnisch profileren en alleen te kijken naar etniciteit, ras of religie, wordt één van de 

meest fundamentele wettelijke principes overtreden, namelijk dat ieder persoon als 

individu moet worden behandeld en beoordeeld en niet alleen als behorend tot een 

groep. Bij het zich richten op uiterlijke etnische of religieuze persoonskenmerken als 

concrete aanwijzingen voor criminele geneigdheid, wordt het hele idee van de onschuld-

presumptie op zijn kop gezet. Behalve wanneer de politie de etniciteit, het ras of de 

godsdienst van een individuele verdachte uitsluitend gebruikt om deze te beschrijven, 

of wanneer deze kenmerken gebaseerd zijn op specifieke en betrouwbare informatie 

die verwijst naar een bepaalde tijd en/of plaats, is profileren een schending van het 

Europese en internationale recht. Hierin zijn immers, om belangrijke historische en 

logische redenen, strikte regels neergelegd aangaande het al of niet maken van onder-

scheid gebaseerd op etniciteit, ras, nationaliteit en religie.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt discriminatie en 

garandeert ieder mens volledig gelijke behandeling, onder andere wat betreft de rechts-

bedeling. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft duidelijk gemaakt dat 

zowel etnisch profileren als op een andere manier onderscheid maken in de behande-

ling van een persoon “indien dit uitsluitend of in beslissende mate gebaseerd is op de 

etniciteit van deze persoon,per definitie onrechtmatig is. De Europese Commissie tegen 

Racisme en Intolerantie (ECRI) heeft herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de prak-

tijk van etnisch profileren in een groot aantal lidstaten van de Raad van Europa. In feite 

heeft ECRI zich specifiek gericht op het profileren door de politie, zelfs wanneer dit in 

het kader van antiterroristische maatregelen plaatsvond. In Beleidsaanbeveling nr. 8, 

Racismebestrijding in de strijd tegen terrorisme van de ECRI (2004) worden overheden 

aangespoord “bijzondere aandacht te besteden aan… controles die binnenslands door 

wetshandhavers en door grenscontrolepersoneel worden uitgevoerd.”3 En toch is tot op 

heden, niettegenstaande het overweldigende gewicht van de Europese jurisprudentie en 

internationaalrechtelijke precedenten, het etnisch profileren niet uitdrukkelijk verboden 

door de Europese Unie of een afzonderlijke regering in Europa.

Etnisch profileren is gerelateerd aan een lappendeken van Europese wetgeving 

waarin waarborgen en hiaten door elkaar lopen. In Artikel 29 van het Verdrag van de 

Europese Unie wordt het doel van de Unie als volgt weergegeven: “burgers van een 

hoog niveau van veiligheid te voorzien binnen een gebied van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid door het ontwikkelen van gemeenschappelijke regels onder de Lid-

staten op het gebied van politie- en gerechtelijke samenwerking in criminele zaken en 

daardoor racisme te verhinderen en vreemdelingenhaat te bestrijden”. Hoewel sommi-
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gen van oordeel zijn dat de term “goederen en diensten” genoemd in de EG Richtlijn 

inzake rassengelijkheid (Richtlijn 2000/43/EG) ook het handelen van de politie binnen 

de lidstaten zou moeten omvatten, betogen de meeste Europese overheden dat volgens 

de huidige regionale verdragen, de zeggenschap van de EU met betrekking tot de wets-

handhaving niet verder gaat dan in kwesties aangaande de samenwerking tussen de 

lidstaten. De EU kan zich dus wat dit betreft niet bemoeien met binnenlandse praktij-

ken. Op grond van het voorgaande is een groeiend aantal operationele overeenkomsten 

ontwikkeld om de samenwerking van politie en andere autoriteiten in de verschillende 

lidstaten te bevorderen door geautomatiseerde toegang te verlenen tot relevante infor-

matie die gebruikt kan worden ter bestrijding van terrorisme en ernstige misdrijven.4 

Verder werkt de EU in hoog tempo aan enorme gegevensbestanden ten behoeve van 

immigratie- en grenscontrole en zal aan rechtshandhavende instanties toegang verleend 

worden tot deze informatie als hulp ter bestrijding van terrorisme en criminaliteit.5

Operationele capaciteit en samenwerking komen in een tempo tot stand dat de 

ontwikkelingen van de regionale normen voor verantwoordingsplichten en toezichtme-

chanismen ver overtreft. Het is verontrustend dat deze initiatieven wel binnen het werk-

gebied van EU-maatregelen vallen, maar buiten het werkgebied van de EU-regelgeving 

op het gebied van bescherming tegen discriminatie. Het is nog verontrustender wan-

neer hier de onvolledige staat van de normen en regels die gelden voor de bescherming 

van persoonsgegevens in het kader van samenwerking van de politiële autoriteiten aan 

toe wordt gevoegd. Het Kaderbesluit Bescherming Persoonsgegevens dat van toepassing 

is op samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving is bekritiseerd vanwege het 

vastleggen van een lagere beschermingsstandaard dan die is neergelegd in de Europese 

Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens van 2005. Dit is een zorgelijke tendens die 

kan en moet worden rechtgezet middels een duidelijke regionale normbepaling van de 

term etnisch profileren. Deze dient minimale waarborgen te bieden en voort te bouwen 

op de huidige regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot discriminatie en de 

bescherming van persoonsgegevens, in plaats van deze uit te hollen.

Etnisch profileren is ondoeltreffend 

Er is geen bewijs dat etnisch profileren criminaliteit bestrijdt of terrorisme voorkomt. 

Afzonderlijke onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden 

en Nederland zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat etnisch profileren ondoel-

treffend is.6 Het staande houden en fouilleren onder antiterrorismebevoegdheden in 

Europa hebben tot op heden nauwelijks tot resultaten geleid om te komen strafrechte-

lijke vervolging van terroristische misdrijven en hebben evenmin veroordelingen dien-

aangaande opgeleverd.
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In feite vermindert het profileren de veiligheid doordat politie wordt ingezet op 

plaatsen waar dat niet noodzakelijk is terwijl het juist afstand schept tot de mensen die 

de autoriteiten nodig hebben om misdrijven op te lossen. Als politiefunctionarissen 

overgaan tot etnisch profileren, dan dragen ze, al dan niet bewust, bij aan een groeiend 

gevoel van marginalisering van bepaalde minderheids- en immigrantengroeperingen. 

Etnisch profileren stigmatiseert hele etnische- en migrantengroepen als potentiële wets-

overtreders en geeft aan de samenleving als geheel het signaal af als ware alle leden 

van een bepaalde groep een bedreiging voor de samenleving. Als de politie en veilig-

heidsdiensten etniciteit gebruiken om te bepalen wie een terrorist of misdadiger is, 

waarom zouden dezelfde criteria dan niet gehanteerd worden door lokale winkeliers, 

restauranteigenaars of steward(esse)s in een vliegtuig? 

Vele politiebeambten begrijpen deze gevaren. Een hooggeplaatste politiefunctio-

naris in het Verenigd Koninkrijk waarschuwde onlangs dat “er een groot risico bestaat 

dat etnische minderheidsgroepen bestempeld worden als ‘crimineel’ onder ‘het antiter-

rorismelabel’. Het resultaat hiervan zal zijn dat juist in een tijd waarin we het vertrou-

wen van deze gemeenschappen zo goed kunnen gebruiken we zullen zien dat ze meer 

en meer in zichzelf keren.”7 

Uitgebreid onderzoek en de bevindingen in dit rapport wijzen er niet alleen op dat 

etnisch profileren door de politie ondoeltreffend is, maar dat het naar alle waarschijn-

lijkheid de efficiëntie van het politieoptreden effectief vermindert, zowel in de strijd 

tegen terrorisme als van criminaliteitsbestrijding in het algemeen. Talrijke onderzoeken 

tonen aan dat wanneer de politie opereert op basis van persoonlijke oordelen – in het 

geval dat er naar eigen goeddunken gehandeld wordt – zij zich meer op stereotypen 

baseert en zich onevenredig richt op (etnische) minderheden, hetgeen haar doeltref-

fendheid vermindert. 

In een tijd van hoge criminaliteitscijfers en bedreigingen door terroristen waar-

mee Europa geconfronteerd wordt, is het noodzakelijk dat de middelen die ter beschik-

king staan van de politie zo doelmatig mogelijk worden gebruikt.

Het volgende feit is even belangrijk: wanneer de politie een volledige groep men-

sen als verdachte behandelt, zullen zij eerder gevaarlijke personen over het hoofd zien 

die niet in het profiel passen. Al vóór de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen, had 

de leider van de bommenleggers “de aandacht getrokken van inlichtingendiensten als 

zijnde een medeplichtige van anderen die ervan verdacht werden een aanslag voor te 

bereiden. Maar er werd niet verder gerechercheerd omdat hij niet paste in alle hokjes/

criteria voor het profiel van een terrorist van vóór juli.”8 Etnisch profileren leidt in feite 

tot een directe aansporing voor terroristische organisaties om personen aan te werven 

die juist niet in het profiel passen. 
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Alternatieven voor etnisch profileren 

Het is niet alleen dat etnisch profileren onrechtmatig is en averechts werkt, er zijn 

betere manieren om criminaliteit en terrorisme te bestrijden. De reorganisatie van de 

United States Customs Service, die binnenkomende reizigers aan de grens nazoekt 

op smokkelwaar, in de late jaren ‘90 toont aan dat profileren gebaseerd op individueel 

gedrag efficiënter is dan profileren gebaseerd op ras of etniciteit. In 1999, toen de dou-

anedienst niet meer afging op personen met een profiel dat gebaseerd was op etniciteit 

en zich in plaats daarvan concentreerde op bepaald gedrag, steeg hun productiviteit 

en efficiëntie. Het aantal mensen dat gefouilleerd werd daalde van 10.733 in het eerste 

kwartaal van 1999 (dus voor de reorganisatie) tot 2.814 in het eerste kwartaal van 2000 

(post-hervorming), maar het percentage van doorzoekingen die contrabande opleverden 

ging omhoog van 3,5 procent tot bijna 11 procent.9 

In 2007–2008 is door het Open Society Justice Initiative in samenwerking met 

een gemeentelijk politiekorps in Spanje een proefproject gelanceerd om het oneven-

redige aantal personen behorend tot minderheden dat werd aangehouden terug te 

brengen; ook hier kwam het de doeltreffendheid van het politiekorps ten goede. In 

Fuenlabrada, Spanje, bereikte de politie indrukwekkende resultaten door het vermijden 

van etnisch profileren en het toepassen van nieuwe methoden waarin de nadruk werd 

gelegd op het gebruik van beschikbare gegevens en verbeterde communicatie alsmede 

op samenwerking met etnische minderheden. Gedurende vier maanden daalde het 

aantal aanhoudingen van 958 tot 396 per maand, maar het percentage succesvolle aan-

houdingen (dat wil zeggen, aanhoudingen die een strafbaar feit aan het licht brachten) 

nam toe van 6 tot 28 procent.10 

Een zeer belangrijke component van het succes in Fuenlabrada was de samen-

werking tussen politie en etnische minderheidsgroepen – een factor die cruciaal is voor 

de effectiviteit van wetshandhaving, maar die vaak over het hoofd wordt gezien door 

voorstanders van het etnisch profileren. Prominente specialisten op het gebied van 

terrorismebestrijding hebben aangegeven dat één van de belangrijkste elementen van 

een doeltreffend antiterrorismebeleid “het scheppen van een vertrouwensband is met 

de mensen in de gemeenschappen waarin terroristen zich naar alle waarschijnlijkheid 

bevinden of verbergen”.11 Dit is mogelijk, maar alleen als die gemeenschappen niet 

worden geïsoleerd door racistisch politieoptreden. 

De dreiging van terroristisch geweld, evenals de alledaagse realiteit van ‘gewone’ 

criminaliteit, is daadwerkelijk in onze samenlevingen aanwezig en moet worden aan-

gepakt. De uitdaging is om dit op een manier te doen die zowel de veiligheid bevordert 

als individuele rechten respecteert in plaats van de beide te ondermijnen. Etnisch pro-

fileren raakt in negatieve zin het hart van de samenhang tussen de politiële autoriteiten 
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en de gemeenschappen die zij moet dienen. Het is een verspilling van de beschikbare 

middelen voor politiewerk, het is discriminerend, en het resulteert erin dat het uitein-

delijk voor iedereen minder veilig is. 

Gelukkig zijn er alternatieven. Een eind maken aan het gebruik van etnisch pro-

fileren door de politie betekent niet dat er niets wordt gedaan; het betekent wel dat de 

politiepraktijk wordt veranderd om doelmatiger te werken. Nieuwe praktijken, geba-

seerd op inlichtingen- en recherchewerk, in plaats van vooroordelen, kunnen leiden tot 

een meer efficiënte inzet van de middelen die ter beschikking staan van de politie.

Het afstand nemen van gevestigde praktijken en het implementeren van nieuwe 

methoden is nooit gemakkelijk. Maar zo lang etnisch profileren niet als probleem wordt 

onderkend, en als zodanig niet uitdrukkelijk bij de wet wordt verboden en aangepakt, 

zal de schade die hierdoor wordt veroorzaakt alleen maar toenemen. In een Europa 

dat onder bedreiging staat van terrorisme en dat wordt gekenmerkt door toenemende 

vreemdelingenhaat, is het essentieel dat degenen aan wie het is toevertrouwd om de 

wet te handhaven, dit ook doet met maximale doeltreffendheid en volledig respect voor 

het basisprincipe van gelijke rechtsbehandeling.

 

B.  Aanbevelingen

Voor de Europese Commissie en Raad: 

• Het verbieden van profileren op Europees niveau. De Europese Unie zou een 

kaderbesluit12 moeten aannemen waarin de definitie van etnisch profileren wordt 

neergelegd en duidelijk wordt gemaakt dat etnisch profileren onrechtmatig is. Dit 

moet gepaard gaan met de nodige waarborgen. Etnisch profileren moet worden 

gedefinieerd als het gebruik maken door wetshandhavers van generalisaties die 

gebaseerd zijn op ras, etniciteit, godsdienst, of nationaliteit als het gaat om het 

nemen van beslissingen over wie zich schuldig heeft gemaakt of dreigt zich schul-

dig te maken aan strafbare feiten, in plaats van te kijken naar objectief bewijsma-

teriaal of individueel gedrag.

• Het waarborgen dat bij datamining niet uitgegaan wordt van een bepaald etnisch profiel. 

Het nazoeken van gegevens in bestanden volgens een bepaald patroon of bepaalde 

tendens wordt meer en meer gebaseerd op etnisch profileren. De Europese Com-

missie en de Raad moeten richtlijnen vaststellen voor nationale autoriteiten om 

voldoende bescherming te bieden tegen etnisch profileren bij datamining. Deze 

richtlijnen moeten de standaarden ter bescherming van persoonsgegevens van 
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de Raad van Europa versterken. De pertinente regels verbieden immers het ver-

zamelen of gebruiken van gegevens door autoriteiten over individuen die alleen 

gebaseerd zijn op een bepaalde afkomst of godsdienstige overtuiging, behalve 

wanneer dit “absoluut noodzakelijk is voor een bepaald onderzoek”.13 Waarborgen 

moeten onder meer duidelijk stellen dat het verwerken van gevoelige persoons-

gegevens alleen toelaatbaar is als het absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld als: 

a) deze informatie is opgenomen in de beschrijving van een bepaalde verdachte; 

of b) deze is gebaseerd op oordeelkundige, concrete en betrouwbare informatie 

die specifiek is voor een bepaalde plaats, tijd, misdrijf, of misdaadpatroon. De 

mogelijkheid van het nazoeken van gegevens moet worden beperkt en toegang 

tot bepaalde informatie moet alleen worden verstrekt in individueel aanwijsbare 

gevallen.

• Het ondersteunen van het verzamelen van statistische gegevens over etniciteit in relatie 

tot politiepraktijken. De werkgroep voor de bescherming van personen met betrek-

king tot de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 29 Werkgroep) dient een 

Advies uit te brengen aan de lidstaten waarin duidelijk wordt gemaakt dat het 

verzamelen van anonieme statistische gegevens over etniciteit in relatie tot poli-

tiële praktijken wel degelijk in overeenstemming is met de geldende Europese 

normen ter bescherming van persoonsgegevens. Zolang ze op de juiste wijze 

worden gebruikt en de nodige waarborgen worden ingebracht, zijn gegevens over 

etniciteit essentieel om de praktijk van etnisch profileren aan het licht te brengen, 

te monitoren en aan te pakken.

• Het verstrekken van subsidies om de samenwerking tussen politie en etnische min-

derheidsgroepen te bevorderen. De Europese Commissie dient financiële steun te 

geven aan proefprojecten, onderzoek, en aan het verspreiden van informatie over 

de beste manieren om etnisch profileren aan te pakken en politiepraktijken te 

verbeteren. Dergelijk werk kan zowel door nationale en plaatselijke autoriteiten 

worden geleid als door de civil society organisaties, academische instellingen en 

Europese instituties zoals het Europees Mensenrechtenagentschap (EU Funda-

mental Rights Agency). Samenwerkingsprojecten tussen autoriteiten en civil soci-

ety organisaties, in het bijzonder projecten waarin etnische minderheidsgroepen 

vertegenwoordigd zijn, zijn vooral waardevol gebleken voor een vermindering van 

etnisch profileren terwijl de politie meer doelmatig te werk kon gaan.

• Het antiradicaliseringsbeleid van de EU herzien. Om radicalisering te bestrijden 

moet de Europese Unie blijven zoeken naar de oorzaken die ten grondslag lig-
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gen aan radicalisering, met inbegrip van discriminatie, uitsluiting, en racisme; de 

Unie moet zich afzijdig houden van categoriseren op basis van etniciteit, ras, of 

godsdienstige stereotypen; geweldloze conservatieve godsdienstige praktijken en 

radicaliseringsprocessen niet over een kam scheren; en lidstaten ertoe bewegen 

om datzelfde na te streven. 

Aan nationale verkozen autoriteiten en beleidsinstellingen: 

• Het wijzigen van nationale wetgeving zodat er een uitdrukkelijk verbod tegen etnisch 

profileren in opgenomen is. De antidiscriminatiewetgeving vereist in de meeste EG-

lidstaten een wijziging om duidelijk weer te geven dat etnisch profileren onrecht-

matig is. Bovendien moeten de wetten en de operationele richtlijnen voor de 

wetshandhavers etnisch profileren uitdrukkelijk verbieden. Daarbij moet duide-

lijk worden beschreven onder welke omstandigheden bepaalde persoonlijke infor-

matie over etnische afkomst en godsdienst gebruikt mag worden gedurende een 

controle of bij het natrekken van gegevens: als er een specifieke beschrijving van 

de verdachte gegeven is of op grond van duidelijke en betrouwbare informatie.

• Het vastleggen van het vereiste van ‘redelijke verdenking’ voor alle staande houdingen 

door de politie. Nationale wetten en richtlijnen voor de politie moeten duidelijke 

en nauwkeurige criteria aangeven omtrent redenen voor het staande houden 

en identiteitscontroles; gebaseerd op grond van ‘redelijke verdenking’ dan wel 

‘redelijk vermoeden van’. Deze wettelijke norm moet worden ondersteund door 

begeleiding en training waarin expliciet duidelijk wordt gemaakt dat het staande 

houden, fouilleren of identiteitscontrole verrichten enkel en alleen op basis van 

afkomst verboden is. 

• Het zich (publiekelijk) uitspreken tegen discriminatie en etnisch profileren. Het moet 

duidelijk worden gemaakt dat etnisch profileren geen effectieve tactiek is in de 

bestrijding van terrorisme of ‘gewone’ criminaliteit, dat dit een beleidskwestie is, 

en dat het niet getolereerd zal worden.

• Het verzamelen van gegevens over politiebeleid en etniciteit. Creëer systemen voor het 

verzamelen van statistische gegevens over politiebeleid en etniciteit – met vol-

doende waarborgen, waarbij Europese regelgeving dienaangaande in acht wordt 

genomen – waardoor bepaald kan worden of, waar, en waarom etnisch profileren 

voorkomt. Ondersteun maatregelen tegen deze praktijk. Onderzoek naar etnisch 

profileren vereist anonieme statistieken met betrekking tot etniciteit (in tegen-
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stelling tot etnische gegevens die teruggevoerd kunnen worden naar individuele 

personen), zodat een vergelijking kan worden getrokken naar de betrokkenheid 

met en ervaringen van etnische minderheids- en meerderheidsgroepen met poli-

tieoptreden. Op plaatsen waar etnisch profileren wijdverspreid blijkt , moet een 

volledig onderzoek worden verricht, zowel naar de richtlijnen als naar de praktijk 

om vast te stellen wat de drijvende factoren hierachter zijn, zodat op die manier 

de praktijk bijgesteld kan worden.

• Duidelijke toezichtsmechanismen in het leven roepen. Waar dat niet reeds het geval 

is, zorg dat er gerechtelijk toezicht alsmede andere vormen van toezicht (zoals 

parlementair toezicht) is om de feitelijke basis te beoordelen voor antiterrorisme- 

en onderzoeksmaatregelen zoals invallen, surveillance en controles, en arresta-

ties. Belast de autoriteiten met de plicht om te verzekeren dat alle maatregelen 

die genomen worden in het kader van wetshandhaving voldoen aan regels van 

noodzakelijkheid en evenredigheid en dat de Europese antidiscriminatienormen 

volledig in acht worden genomen.

• Het creëren van een toegankelijk klachtbehandelingssysteem. Zorg dat burgers met 

klachten over etnisch profileren informatie hebben over en toegang hebben tot 

instanties die individuele klachten onderzoeken en eventuele tendensen hierin 

kunnen analyseren. Onafhankelijke en effectieve toezichtmechanismen zijn 

essentieel op alle gebieden van veiligheid en wetshandhaving, inclusief voor 

inlichtingendiensten en antiterrorisme-eenheden.

• De relatie tussen politie en minderheidsgroepen bevorderen. Stel beleid op dat de 

samenwerking tussen politie en etnische minderheidsgroepen en religieuze min-

derheden bevordert, en wederzijds begrip en vertrouwen vergroot. 

• Het vermijden van verklaringen waarbij etniciteit, afkomst, nationaliteit, ras, of gods-

dienst in verband worden gebracht met terrorisme of crimineel gedrag. Alleen als het 

relevant en absoluut noodzakelijk is het voor het openbare belang, zou bij infor-

matie die aan de media verstrekt wordt over politieactiviteiten verwezen kunnen 

worden naar de afkomst van de personen.

• Het verbeteren van wettelijke en institutionele hulpmiddelen om haatzaaien aan te 

pakken. Ontwikkel een duidelijke definitie van haatzaaien als misdrijf, een toe-

gankelijk systeem voor leden van minderheidsgroepen om dergelijke misdrijven 

te rapporteren, onderzoekscapaciteit gericht op haatzaaien, en een snelle reactie-

capaciteit voor ernstige incidenten van haatzaaien. 
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 Aan leidinggevenden binnen de politie en andere instituties voor wetshandhaving: 

• Het beoordelen van de effecten van het politiebeleid. Tref maatregelen ter evaluatie 

van alle beleidsvorming aangaande criminaliteit- en terrorismebestrijding wat 

betreft doeltreffendheid van de wetshandhaving en het effect op lokale gemeen-

schappen. De beoordelingen moeten zowel kwantitatieve output als kwalitatieve 

gegevens zoals publiekstevredenheid en relaties tussen politie en minderheids-

gemeenschappen meenemen. 

• Het controleren het gebruik van discretionaire bevoegdheden zoals identiteitscontroles, 

het staande houden en fouillering. Creëer methoden om zowel het aantal als de 

aard (kwaliteit) van iedere interactie tussen politie en burgers te controleren voor 

gebruik in besprekingen met plaatselijke autoriteiten en ingezetenen, en voor 

politietraining en functioneringsevaluatie. 

• Het toepassen van strategieën waarvan bekend is dat deze het etnisch profileren ver-

minderen. Het etnisch profileren kan worden aangepakt door het beperken van de 

beoordelingsvrijheid van de politie voor het staande houden van bepaalde perso-

nen. Dit doel kan worden bereikt door verbeterde supervisie van surveillerende 

politieagenten en door nauwkeurig onderzoek naar controles en de resultaten 

hiervan alsmede door te refereren naar veiligheids- en rechercheinformatie en 

gedragsfactoren om de staande houding- en fouilleringsbevoegdheid van de poli-

tie in goede banen te leiden.

• Het verstrekken van duidelijke en gedetailleerde operationele richtlijnen en training voor 

alle politiefunctionarissen over correct gedrag bij identiteitscontroles, het staande houden 

en onderzoeken. Deze training moet praktisch van aard zijn en gericht op de aan-

pak van het etnisch profileren; daarbij dienen leidinggevenden, en waar mogelijk, 

leden van minderheidsgroepen betrokken te worden bij het ontwikkelen en het 

geven van de training.

• Het baseren van alle antiterrorismemaatregelen – met inbegrip van invallen, controles 

en arrestaties – op feitelijk bewijsmateriaal in plaats van godsdienstige of etnische stere-

otypen. Leg bij het ondervragen van personen die van terrorisme worden verdacht, 

de nadruk op bewijsmateriaal om hun betrokkenheid bij de betreffende misdrijf 

aan te tonen en kijk niet naar hun religieuze achtergrond of religieuze praktijken. 

Zorg ervoor dat alle handelingen, gericht op wetshandhaving en het bestrijden 

van terrorisme, godsdienstige en culturele praktijken evenals godsdienstige voor-

werpen en plaatsen respecteren. 
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• Het afdwingen van respectvolle behandeling bij interactie van politieambtenaren met 

het publiek. Zet duidelijk uiteen in gedrags- of ethische codes voor de politie dat 

alle personen recht hebben op gelijke behandeling, met inbegrip van een vereiste 

dat politiefunctionarissen de reden voor het staande houden, onderzoek of identi-

teitscontrole kenbaar maken. Geef duidelijk aan wat de gevolgen van overtredin-

gen van deze regels zijn.

• Het ervoor zorgen dat regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden voor politie en 

leden van etnische minderhedengemeenschappen. Zorg dat agenten (informeel) ver-

antwoording afleggen aan de bewoners van de wijken waarin ze werken, door 

samenkomsten te houden met leden van de gemeenschap, en vooral met leden 

van etnische minderheden en/of achterstandsgroepen. Neem problemen en klach-

ten die aan de orde komen serieus en reageer meteen of verwijs naar bevoegde 

instanties.

 • Transparant werken. Verstrek informatie over de feitelijke basis en aanleiding voor 

criminaliteitspreventie en maatregelen ter bestrijding van terrorisme aan etnische 

en godsdienstige minderheidsgroepen die bij deze maatregelen betrokken zouden 

kunnen worden. Dit om eventuele aantijgingen van discriminatie te voorkomen, 

terwijl privacy en gerechtelijke procedures in stand worden gehouden tijdens een 

onderzoek.

• Het ontwikkelen van beleid om politieambtenaren en -personeel uit minderheidsgroepen 

te werven én te behouden. Ideaal gezien zou de politie een afspiegeling moeten 

zijn de gemeenschap die zij dient. Op zijn minst moeten alle politieambtenaren 

inzicht en begrip hebben van de diverse gemeenschappen binnen de wijk waarin 

zij werkzaam zijn. 

Aan “civil society” organisaties: 

• Het meewerken aan de aanpak van het etnisch profileren. Sta open voor nieuwe ken-

nis en inzichten en moedig goede praktijken aan door onderzoek en toezicht uit 

te oefenen op de praktijk van etnisch profileren en politieoptreden ten aanzien 

van minderheden. 

• Het organiseren van openbare bewustwordingscampagnes over de rechten en plichten 

van zowel de politie als burgers en hun onderlinge relatie. Zoals de politie dichterbij 

minderheidsgroepen zou moeten komen te staan, moeten ook die gemeenschap-

pen steun krijgen om te leren hoe de wet in elkaar steekt en zodoende de politie 

en haar bevoegdheden en hun eigen rechten en verantwoordelijkheden beter te 

begrijpen.
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• Het deelnemen aan en ondersteunen van campagnes die gericht zijn op het verbeteren 

van de relaties tussen politie en gemeenschap. Steun de mogelijkheid van lokale min-

derheidsgroepen om zich te verenigen en deel te nemen aan discussie voor een 

betere samenwerking met de politie.
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13. Principe 2.4, Basisprincipes, Bijlage bij Aanbeveling (87) 15 door het Comité van Ministers 

gericht aan de Lidstaten van de Raad van Europa, waarin het gebruik van persoonsgegevens in de 

politiesector uiteen wordt gezet, goedgekeurd door het Comité van Ministers op 17 september 1987. 

De meest recente wetgeving van de Europese Unie op dit gebied zou volgens de eisen van de Raad 

van Europa te kort schieten, tenminste volgens één interpretatie. Volgens Kaderbesluit 2008/977/

JHA van het Kader van 27 november 2008, betreffende bescherming van persoonsgegevens die 

verwerkt zijn in het kader van politionele en gerechtelijke samenwerking m.b.t. criminele zaken, is 

het toegestaan om autoriteiten meer vrijheid te geven aangaande het gebruik van bepaalde gevoelige 

informatie, met inbegrip van gegevens die betrekking hebben tot ras, afkomst of religie van indi-

viduele personen ter voorkoming van misdaad in het algemeen, zonder dat dit gerelateerd is aan 

een specifiek onderzoek. Artikel 6 van het Kaderbesluit geeft het volgende weer: „Het gebruiken 

van persoonsgegevens welke gebaseerd zijn op ras of afkomst, politieke standpunten, religieus 

of filosofisch geloof of vakbondslidmaatschap zowel als de verwerking van gegevens betreffende 

gezondheid of seksuele geaardheid worden slechts toegestaan wanneer dit strikt noodzakelijk is en 

met inachtneming van voldoende beschermingsmaatregelen.“ 
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