
Project: mobiel banditisme
Hoe ziet het bedrijfsmodel van mobiel banditisme eruit? Die vraag 
stond centraal bij het barrièremodel dat voor deze vorm van 
criminaliteit werd ingezet. Via het opwerpen van drempels 
proberen betrokken partijen de criminele activiteiten vervolgens 
zoveel mogelijk te verstoren. De taskforce mobiel banditisme ging 
zo deze groeiende grensoverschrijdende misdaad te lijf. Lienke 
Hutten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) en landelijk projectleider mobiel banditisme René Middag 
leggen uit hoe het werkt.

Ontstaan: toename grensoverschrijdende 
criminaliteit

Lienke Hutten: ‘Nederland heeft te maken met mobiel banditisme. 

Dat is een vorm van criminaliteit die grensoverschrijdend is. Vaak 

gaat het om bendes uit bijvoorbeeld Oost-Europese landen die in 

Nederland verantwoordelijk zijn voor bepaalde vormen van 

criminaliteit, zoals diefstal van 

e-bikes, winkeldiefstal of 

oplichterij via klussen aan huis.  

De criminelen plegen hier het 

delict en zijn vervolgens snel weer 

verdwenen. Daardoor zijn ze vaak 

moeilijk grijpbaar. Ook zijn het 

over het algemeen vervelende 

delicten, maar niet per se 

ontwrichtend voor de maat schappij. Hierdoor krijgen ze niet altijd de 

hoogste prioriteit op het gebied van opsporing. En Nederland is 

gericht op regio- en gemeentegrenzen als het om veiligheid gaat, 

terwijl mobiel banditisme de gemeente- en landsgrenzen overstijgt. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf daarom de opdracht aan 

de taskforce mobiele bendes om een barrièremodel te ontwikkelen. 

In deze taskforce zitten onder andere politie, het ministerie, Transport 

en Logistiek Nederland en de gemeenten Roermond en Enschede.’ 

René Middag: ‘Ik ben landelijk projectleider mobiel banditisme en 

vanuit de landelijke politie-eenheid al zeven jaar actief rondom de 

aanpak van deze vorm van criminaliteit. Daarnaast ben ik vanuit de 

taskforce betrokken. Mobiel banditisme is de laatste jaren fors 

toegenomen en komt steeds meer in de plaats van klassieke 

criminaliteit als inbraken en overvallen. De criminaliteit in ons land 

daalt al jaren, maar het aantal buitenlandse verdachten neemt in 

relatieve en absolute zin toe. Mobiel banditisme is daar een 

belangrijke oorzaak van.’

Aanpak: afpellen bedrijfsmodel criminelen

Lienke Hutten: ‘Net als in het bedrijfsleven hebben criminelen een 

verdienmodel nodig, vergelijkbaar met een bedrijfsproces. Het CCV 

ontwikkelde het barrièremodel om dat proces in kaart te brengen.  

Je pelt daarmee als het ware het bedrijfsmodel van de crimineel af en 

kijkt naar alle stappen voor, tijdens en na het delict. Zo maak je 

inzichtelijk hoe een crimineel fenomeen in z’n totaliteit eruitziet.  

Per stap hebben we vier onderdelen gedefinieerd: de gelegenheid, de 

signalen, de faciliteerders en 

uiteindelijk de barrières. Bij de 

gelegenheid gaat het er 

bijvoorbeeld om hoe wij als 

samenleving mogelijk maken 

dat iets kan ontstaan. Denk aan 

agrariërs die het moeilijk hebben 

en leegstaande boerderijen 

hebben, wat kansen biedt voor 

hennepteelt. Bij signalen kun je in het geval van hennepteelt denken 

aan een exorbitant hoge energie rekening. Faciliteerders zijn mensen 

die bijvoorbeeld bewust de technische installatie manipuleren, maar 

er zijn ook onbewuste faciliteerders, zoals een tuincentrum dat 

potgrond verkoopt aan de criminelen. Bij de barrières gaat het om 

het opwerpen van drempels om de activiteiten van de criminelen 

zoveel mogelijk te verstoren. Het is ook mogelijk om te focussen op 

een bepaald onderdeel van het bedrijfsproces, zoals het vervoer. Hoe 

concreter het thema, hoe werkbaarder.

Voor mobiel banditisme hebben we in eerste instantie een 

subbarrière model gemaakt rondom de vervoersbewegingen van de 

“Nederland is gericht op regio- en  
gemeentegrenzen als het om veiligheid gaat,  
terwijl mobiel banditisme de gemeente- en 

landsgrenzen overstijgt.” 
.
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René Middag: ‘Belangrijke faciliteerders voor mobiel banditisme zijn 

de zogenoemde katvangers. Zij faciliteren de criminelen door het op 

eigen naam zetten van bijvoorbeeld bankrekeningen en kentekens. 

Belangrijke schakels om mobiel 

banditisme in stand te houden.  

We hebben ook een subbarrière-

model voor deze katvangers 

gemaakt en zijn er intensiever 

bovenop gaan zitten, samen met 

partners als de KVK en 

gemeenten. Uit het subbarrière-

model bleek dat de inschrijving 

bij gemeenten een belangrijke 

stap was. Dus in dat proces hebben we drempels opgeworpen. Dat 

was succesvol, we zagen dat deze doelgroep de gemeente ging 

mijden omdat daar lastige vragen gesteld werden. Maar dat succes 

heeft ook een keerzijde. Nu zien we dat deze katvangers zich nog 

maar sporadisch inschrijven bij de gemeente, waardoor we de 

kentekens minder goed in beeld hebben. Dat is een waterbedeffect, 

dat nou eenmaal hoort bij deze aanpak.

Verder kijken we of we goederen die veel weggenomen worden, zoals 

cosmetica of e-bikes, kunnen laten chippen. Wanneer we goederen 

uniek kunnen maken via een chip, wordt het makkelijker om er een 

zaak van te maken als we iemand arresteren die bijvoorbeeld gestolen 

en gechipte cosmetica op zak heeft. Voor de detailhandel is er een 

bijkomend voordeel dat hun voorraadbeheer beter te digitaliseren is.’ 

Succesfactoren: continu aanpassen

Lienke Hutten: ‘Als er draagvlak is en er zit een gedisciplineerde groep 

op die het model blijft aanvullen en actualiseren, dan is het een goed 

hulpmiddel. Dat aanpassen is nodig, omdat criminelen continu hun 

werkwijze veranderen. Zo is in de automotive sector een limiet van 

betalen in contanten ingevoerd om witwassen te voorkomen, maar je 

ziet dat criminelen vervolgens andere betaalmanieren of modus 

operandi opzoeken. Ik zie dat overigens ook wel als een compliment, 

dat betekent dat ons model werkt.

criminelen, oftewel het in- en uitreizen. Dat model is in 2017 

gepubliceerd. Het duurt zo’n drie tot vier maanden gemiddeld om een 

barrièremodel te ontwikkelen. Dat doen we in vier sessies met 

verschillende experts.’

René Middag: ‘Ik leerde het 

barrièr e model van het CCV 

kennen toen we op zoek waren 

naar de beste inter venties. Ik 

vind het een hartstikke mooie 

tool. Hiervoor deden we eigenlijk 

alles op ervaring en gevoel. Maar 

nu is door verschillende experts 

op thema’s en deelthema’s een werkwijze gedefinieerd die ook leidend 

is geworden binnen het programma. Dat vormt een mooie leidraad in 

de aanpak van deze vorm van criminaliteit.’  

Rol coördinator: begeleiding bij het uitrollen

Lienke Hutten: ‘Het in kaart brengen van de criminele activiteiten via 

het barrièremodel is natuurlijk nog niet genoeg. Het is een hulp-

middel, biedt inzicht en overzicht, om vervolgens mee verder te gaan. 

Onze rol is de procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een 

barrièremodel. Maar daarna moet er bijvoorbeeld een werkgroep of 

verantwoordelijke zijn die de uitwerking van het barrièremodel verder 

oppakt. Daarom verzorgen wij vanuit het CCV ook vaak 

projectbegeleiding ná het uitrollen van het model, zoals in dit geval 

rondom mobiel banditisme.’

Resultaten: van nachtregister tot katvangers

Lienke Hutten: ‘Er zijn verschillende onderdelen van mobiel banditisme 

dankzij het barrièremodel aangepakt. In Amsterdam wordt er 

bijvoorbeeld gewerkt aan een pilot rondom een digitaal nachtregister. 

Wanneer iemand zich inschrijft in een hotel, komt diegene in het 

register terecht dat een koppeling heeft met de politiesystemen. Is 

diegene bekend in het systeem, dan krijgt de politie een melding.’

“Het in kaart brengen van de criminele activiteiten 
via het barrièremodel is natuurlijk nog niet genoeg. 

Het is een hulpmiddel, biedt inzicht en overzicht, 
om vervolgens mee verder te gaan.” 

.

Uit het subbarrièremodel ‘katvangers’ blijkt dat de inschrijving bij gemeenten een belangrijke stap was in hun proces. 

Hier hebben we succesvol drempels opgeworpen.



Het is verder belangrijk dat er mensen aan werken die bevlogen zijn 

en er hun ziel en zaligheid in stoppen. Ook is draagvlak belangrijk en 

het koppelen van verantwoorde lijken aan een stap. Tot slot is het zo 

concreet mogelijk maken van de uiteindelijke barrières van belang. 

Denk aan het chippen van de fietsen. Dat is tastbaarder dan 

bijvoorbeeld het veranderen van wetgeving. Dat is ook effectief, 

maar we bevorderen nu meer creativiteit in het bedenken van 

barrières. Daarvoor moet je wel de juiste mensen aan tafel hebben, 

niet iedereen kan dat.’

René Middag: ‘Het is belangrijk om successen te benoemen en te 

delen – ook als ze ogenschijnlijk heel klein zijn. Verder ben ik zelf 

enorm enthousiast over deze aanpak, en van daaruit probeer ik 

anderen ook mee te nemen. Als je bevlogen bent, werkt dat door 

naar anderen.’ 

Knelpunten: eigenaarschap kan ontbreken

Lienke Hutten: ‘Als wij een barrièremodel maken, komen daar soms 

wel tientallen barrières uit. Dan is het dus belangrijk om te 

prioriteren. In de praktijk zie je dat een aantal partijen daar druk mee 

bezig is, een aantal helaas minder. Het positieve in dit specifieke 

geval was dat er vanuit de taskforce verschillende partijen eigenaar 

werden van een stap. Zo maak je één partij verantwoordelijk voor de 

acties die er rond die stap worden genomen. Daardoor is de kans 

groter dat er ook echt wat gebeurt. Daarnaast was er dankzij de 

taskforce bestuurlijk draagvlak. Het gevaar is verder dat de aandacht 

verslapt zodra er mensen wegvallen, bijvoorbeeld doordat ze een 

andere baan krijgen.’

René Middag: ‘Het hangt inderdaad vaak aan personen. Bevlogen 

collega’s willen wel, maar je ziet van sommige partijen gaandeweg de 

aandacht verslappen. Zeker als het binnen een organisatie ingebed 

wordt maar de verantwoordelijke persoon is eigenlijk niet passend.’ 

Toekomst: verder zonder taskforce

Lienke Hutten: ‘Helaas houdt de taskforce waarschijnlijk op te 

bestaan. Dat zou jammer zijn, want de prioriteit en extra focus 

vervallen dan waarschijnlijk ook. Wel blijft mobiel banditisme op de 

Nationale Veiligheidsagenda een belangrijk thema.’

René Middag: ‘Zoals het er nu naar uitziet, is het project inderdaad 

eindig. Het nadeel daarvan kan zijn dat mobiel banditisme geen 

prioriteit meer is bij diverse partners. Bij de politie blijft het een 

belangrijk thema, maar het zal misschien lastiger worden om andere 

partijen mee te krijgen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het mijn 

voorkeur heeft om door te gaan met de taskforce. De focus mag 

eigenlijk niet verloren gaan, het aanpakken van dit soort vormen van 

criminaliteit is een kwestie van lange adem. Vanuit de politie blijven 

wij daarom sowieso bezig met dit thema en smeden we allianties 

voor een gezamenlijke aanpak met gemotiveerde spelers en mensen.’

Goederen die veel weggenomen worden, zoals e-bikes, proberen we te laten chippen.
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Barrièremodel MOBA

Gelegenheden 
Dit zijn zaken die het mogelijk maken om een delict te kunnen plegen. 

• Vakantiepark waar je anoniem kunt verblijven.
• Open grenzen, waardoor bendes zich makkelijk anoniem verplaatsen. 

Signalen 
Hoe onzichtbaar complexe vormen van criminaliteit vaak ook zijn, er kunnen altijd 
signalen zijn van malafide activiteiten.

• ’s Nachts slapen op parkeerplaatsen (matrassen in bestelbus).
• A-typische samenstelling van toeristengroep.

Dienstverleners 
Er zijn altijd personen of partijen die bewust of onbewust ondersteunen met producten 
of diensten, waardoor het mogelijk wordt criminele handelingen te verrichten.

• Helers (bewust).
• Bouwmarkten voor aanschaf materialen (onbewust).

Barrières  
Dit is de gereedschapskist die de partijen gezamenlijk in handen hebben om de 
criminaliteitsvorm tegen te gaan

• Inschrijven bij gemeenten lastiger maken voor katvangers.
• Laten chippen van goederen die veel gestolen worden (e-bike, cosmetica).

ZEVEN STAPPEN

1. Inreis: Het passeren van de Nederlandse grens door mobiele bendes 

2. Verblijf: al dan niet illegaal 

3. Gebruik infrastructuur: zoals autoverhuur, het wegennet en internet 

4. Delictpleging: winkel- en autodiefstal, straatroof/zakkenrollerij, inbraken en overvallen 

5. Opslag: bewaarplaats voor gestolen goederen 

6. Vervoer: het transporteren en verkopen van gestolen goederen 

7. Gebruik opbrengst: witwassen, financiering van andere criminele activiteiten
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VIER
ONDERDELEN

PER STAP

Om georganiseerde criminaliteit effectief 
aan te pakken, is inzicht in het bedrijfs-
proces van criminelen essentieel. Met een 
barrièremodel breng je het bedrijfsproces in 
kaart. Zo wordt in een oogopslag duidelijk 
welke stappen criminelen moeten zetten 
om een delict te plegen en welke partijen en 
gelegenheden het delict mogelijk maken. 
Hierdoor ontdek je welke barrières jij en je 

veiligheidspartners kunnen opwerpen om 
het werk van deze criminelen te verstoren.

Met het barrièremodel zetten we een stapje 
terug en kijken we naar het verhaal achter de 
casuïstiek, daders of delicten. In plaats van 
het delict centraal te stellen, kijken we naar 
het achterliggende fenomeen. Deze 
fenomenen maken we inzichtelijk. Met een 

barrièremodel kijken we naar het bedrijfs-
proces van een crimineel en gaan we na 
welke afzonderlijke stappen een crimineel 
moet zetten om een crimineel feit te laten 
slagen. Zo wordt in een oogopslag duidelijk 
welke stappen criminelen moeten zetten 
om een delict te kunnen plegen. Deze 
stappen laten de essentiële elementen uit 
het verdienmodel van de crimineel zien. 


