
Hoofdkernboodschappen vluchtelingen: 
 
Extern 
 
Grote groepen vluchtelingen komen naar Nederland. De politie staat paraat om hen te helpen. De 
politie is er voor iedereen die hulp nodig heeft en neemt hierin haar verantwoordelijkheid. De 
politie draagt bij aan een humane opvang en behandeling, helpt bij de registratie en intensiveert 
de aanpak van mensenhandel. De politie waarborgt de veiligheid van iedereen en dus ook van 
vluchtelingen, voorkomt dat spanningen in de samenleving escaleren en treedt op bij strafbare 
feiten. 
 
Intern 
 
Het thema vluchtelingenproblematiek raakt de volle breedte van ons vak. Denk bijvoorbeeld aan 
het handhaven van openbare orde van asielzoekerscentra, het aangaan van contacten met 
vluchtelingen in de basispolitiezorg of het begeleiden van demonstraties. Gezien de ongekende 
omvang is een landelijk gecoordineerde aanpak noodzakelijk. Laat je genuanceerd uit over dit 
vraagstuk en geef  geen waardeoordeel als je de feiten niet goed kent: we zijn een politie voor 
iedereen. Het is onze taak en professionaliteit ons in te spannen voor de veiligheid van iedereen, 
dus ook van vluchtelingen. Indien het escaleert treden wij uiteraard op waar nodig is om 
spanningen in de samenleving te voorkomen. 
 
Aanvullende boodschap(pen) 
 
De politie doet dat wat de samenleving van ons vraagt, maar dat kost wel geld. Op dit moment 
maakt de politie al veel extra kosten om het identificatieproces soepel te laten verlopen. Dat loopt 
inmiddels al op tot enkele miljoenen. 
 
Bewijsvoering (in- en extern): 
 

 De politie is een maatschappelijke organisatie die inspeelt op dat wat er speelt. Daarom 
hebben wij zelf besloten om drie extra locaties te openen om de collega’s in Ter Apel te 
helpen bij de identificatie van de vluchtelingen. 

 
 Er komt een speciaal politieteam dat samen met de KMAR mensensmokkel en –handel 

gaat aanpakken. Het nieuw opgerichte team bestaat uit tien politie-eenheden, de landelijke 
recherche en de marechaussee. 

 
 Naast opvang en registratie wordt het mobiele toezicht op vreemdelingen aan de grens 

geïntensiveerd (opsporen van vreemdelingen in treinen, bussen, boten, vrachtwagens en 
de luchtvaart). 

 
 Een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) coordineert alle 

politieactiviteiten rond de opvang van vluchtelingen. 
 

 De politie werkt samen met KMar, gemeenten, COA en andere partners om dit proces goed 
en vooral menselijk te laten verlopen.  

 
 Bij de registratie wordt tevens onderzocht hoe een vluchteling Nederland is 

binnengekomen. Dit onderzoek wordt aangewend voor een effectievere opsporing van 
mensensmokkelaars. Hierbij ligt de nadruk op georganiseerde samenwerkingsverbanden 
en geldstromen. 

 
 


