Formulier Onderzoek Klachten & Gevolgen Preventief fouilleren

De ingevulde gegevens zullen worden gebruikt voor een onderzoek door Buro Jansen & Janssen
over het optreden van justitie en politie naar het gebruik van preventief fouilleren. De gegevens
worden na afronding van het onderzoek vernietigd.
Buro Jansen & Janssen doet onderzoek naar klachten over het gebruik van preventief fouilleren
door politie en justitie. Het onderzoek zal uitmonden in enkele publicaties waarin naast
praktijkvoorbeelden van het gebruik van dit middel door de overheid ook een handleiding wordt
opgenomen hoe om te gaan met preventief fouilleren als het u overkomt.
Probeer bij het invullen zo precies mogelijk te zijn in de beschrijving. Dit is voor het onderzoek
van groot belang.
Dit formulier is te downloaden van www.preventieffouilleren.nl
1.

Weet u wat preventief fouilleren is? Zo ja kunt u het omschrijven?

2.

Weet u waarom en waar er preventief wordt gefouilleerd?

3.

Heeft u wel eens een preventief fouilleer actie van de politie meegemaakt?

4.

Werd uzelf gefouilleerd en/of uw tas, fiets/fietstassen, scooter, auto etc. doorzocht?

5.

Werd een op één plaats gefouilleerd of liepen/reden de agenten door de buurt?

6.

Werd iedereen in de straat gefouilleerd? Zo nee wie niet en wie wel?

7.

Waar en wanneer vond dit plaats? Plaats, buurt en straat.

8.

Wist u dat u zich in een veiligheidsrisicogebied was? Zo ja hoe wist u dat?

9.

Vindt u de buurt/straat, waar de actie plaatsvond onveilig? Zo ja waarom?

10.

Moest u ook uw legitimatiebewijs tonen? Zo ja, waarom?

11.

Hoe werd u behandeld door de agenten?

12.

Gaf de politie uitleg over de preventief fouilleer actie?

13.

Mocht u weigeren en werd u verteld wat er dan met u zou gebeuren?

14.

Aanvullingen en/of bijlagen

Dit formulier sturen naar: Buro Jansen & Janssen Postbus 10591 1001 EN Amsterdam 020
6123202 info@burojansen.nl http://www.burojansen.nl

