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Beste collega,

Hierbij treft u het ‘Masterplan bestuurlijke aanpak Vermogenscriminaliteit’ aan. Een plan dat is opgesteld door en voor de vijf grootste 
Brabantse steden samen met onze partners in de veiligheidsketen om de vermogensdelicten overvallen en straatroof, woninginbraken, 
voertuigcriminaliteit en heling aan te pakken en terug te dringen.

Trots ben ik op het feit dat we nu gezamenlijk alle goede initiatieven hebben gebundeld. Toch past enige terug-
houdendheid, omdat we ook weten dat we met goede plannen (alleen) de criminaliteit niet bestrijden. 
Daarom moeten we onszelf de verplichting opleggen, om deze initiatieven zo spoedig mogelijk te 
verwezenlijken.

Ik daag u graag uit elkaar te blijven versterken en ondernemerschap te tonen!

Burgemeester Van Gijzel
Portefeuillehouder Aanpak Vermogenscriminaliteit 
namens de Taskforce B5



 

Managementsamenvatting

Sinds 2010 werken Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg intensief samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant 
te verminderen. Dit vloeit voort uit afspraken die de burgemeesters van deze B5-steden en de Minister van Veiligheid en Justitie hierover heb-
ben gemaakt. Reden daarvoor was de ‘Stads- en regioscan’ die in 2010 werd uitgevoerd. Deze was gericht op de veiligheid en criminaliteit 
in de grootste Brabantse gemeenten. Met de gezamenlijke aanpak van vermogensdelicten volgen de B5-steden één van de 
aanbevelingen op die zijn opgesteld naar aanleiding van de stads- en regioscan. 

Masterplan
In dit Masterplan staan 27 maatregelen en methoden waarvan we (vrijwel) zeker weten 
dat de invoering ervan de veiligheid vergroot en de criminaliteit tegengaat. 
Het is de bedoeling dat de B5-gemeenten vanaf 1 oktober 2012 starten met het 
invoeren van deze maatregelen. Overigens is een aantal gemeenten al aan de 
slag met sommige van de genoemde maatregelen. Uiteraard gebeurt dit 
altijd in afstemming met partners zoals politie en belastingdienst die de 
uitvoering voor hun rekening zouden moeten nemen.
In eerste instantie is het masterplan bedoeld om de B5 instrumenten 
aan te reiken om zich uniform te versterken. Wanneer de aanpak 
succesvol blijkt, kunnen de andere gemeenten uit het werkgebied 
Brabant en Zeeland dit plan overnemen.
Uit het plan volgt dat de B5-steden 
• het regiemodel Slim Samen Toezien invoeren, waarvan het 
delen van informatie en uiteindelijk het opzetten van een ge-
zamenlijke informatiehuishouding een belangrijke pijler is;
• de methodiek Vergroten Heterdaadkracht implementeren;
• de methodieken persoonsgebonden en dadergroepgerichte 
aanpakken implementeren; 
• de beschreven maatregelen ter bestrijding van woning- 
inbraak, voertuigcriminaliteit, overvallen, straatroof en  
heling uitvoeren. De gemeenten pakken hun regie, zetten ei-
gen en waar nodig extra capaciteit op de preventieve maatre-
gelen en maken adequate afspraken met de politie en andere 
partners over de uitvoering.

Evaluatie van (de uitvoering van) het plan staat op de planning 
voor oktober 2013. De communicatie over dit plan sluit aan bij 
het communicatieplan dat is opgesteld voor de Taskforce B5: Op 
het domein van het bestuur zijn mogelijkheden om de effectiviteit 
en het rendement van het overheidshandelen te verbeteren. Hier-
voor zijn verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen/
projecten versterken de bestuurlijke aanpak van (1) vermogenscrimi-
naliteit, (2) witwassen/vastgoedfraude, (3) Opiumwet 13b en (4) de toe-
passing van BIBOB fase-2. Deze vier verschillende projecten worden zoveel 
mogelijk uitgedragen als één gehele versterkingsbeweging of als onderdeel van 
deze gehele beweging. 

 

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 schetst kort de historie en de redenen om te ko-
men tot een gezamenlijk Masterplan B5 Vermogenscriminaliteit.

Hoofdstuk 2 beschrijft Samen Sterk. Hierin speelt het mo-
del Slim Samen Toezien een belangrijke rol, dit model kan 

ingezet worden voor bestaande of nog te vormen samenwer-
kingsverbanden om in een bepaalde periode binnen een hot 

spot de veiligheidssituatie te verbeteren. Voor de selectie en 
de uitvoering van veel veiligheidsmaatregelen dient informatie 

ontsloten, geanalyseerd en gedeeld te worden. Het informatiege-
stuurd werken door middel van een samenwerkingsstructuur kan 

worden ondersteund. Hoofdstuk 3 gaat over de aanpak van Daders en 
Dadergroepen. Deze is gericht op de personen van wie bekend is dat zij 

verantwoordelijk zijn voor een groot aantal van de woninginbraken, over-
vallen en straatroven, de zogenaamde high impact criminals (HIC-cers). Uit-

gangspunt van de persoonsgerichte aanpak is dat deze integraal van opzet is en 
gericht op de daders van criminaliteit. Door hierbij te verdiepen op de persoon en 

diens psychologische, sociale en economische drijfveren, kunnen we de zoektocht naar 
de meest geschikte interventies (en partners) gezamenlijk vormgeven. De aanpak is gericht 

op duurzame resultaten. Verder gaan we in op (mobiele) dadergroepen die actief zijn op het vlak 
van woninginbraken en/of georganiseerde autocriminaliteit. Overigens beperken deze dadergroepen 

zich niet tot deze delicten. Afhankelijk van de kansen en mogelijkheden die zij ervaren, veranderen zij van 
crimineel activiteitsdomein. In het kader van het onderwerp van dit masterplan beperken we echter ons tot de 

georganiseerde woninginbraak en autocriminaliteit. Hoofdstuk 4 behandelt concrete maatregelen tegen woninginbraak, voertuigcri-
minaliteit, overvallen, straatroof en heling. Zeker niet uitputtend, want de hoeveelheid bekende maatregelen en varianten daarop lijkt 

grenzeloos. Daarom beperkt dit hoofdstuk zich zoveel mogelijk tot maatregelen die hun effecten bewezen hebben.
We sluiten af met hoofdstuk 5.  Daar bundelen we de doelen nog eens en beschrijven het tijdpad van het implementatietraject met de 

bijbehorende communicatiedoelstellingen. 



Hoofdstuk 1 Inleiding

Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
zijn bezig de bestuurlijke, fiscale en justitiële aanpak van 
de georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Dit vloeit 
voort uit afspraken die de burgemeesters van deze B5-ste-
den en de Minister van Veiligheid en Justitie hierover heb-
ben gemaakt. Reden daarvoor was de ‘Stads- en regioscan’ 
die in 2010 werd uitgevoerd. Deze was gericht op de veilig-
heid en criminaliteit in de grootste Brabantse gemeenten.  
Als vervolg hierop zijn in de B5 quick scans uitgevoerd. Deze 
geven weer hoe elke gemeente ervoor staat wat betreft in-
formatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid. Het opstel-
len van een gezamenlijk plan van aanpak voor een aantal 
criminaliteitsvormen is een aanbeveling uit het document 
‘De rode draad uit de quick scans’ (januari 2012). 

Een gezamenlijke aanpak heeft verschillende voordelen, 
zoals het delen van expertise en het komen tot een een-
duidige aanpak. Zo kunnen de gemeenten het zogenaamde 
waterbedeffect voorkomen. In eerste instantie is het mas-
terplan bedoeld om de B5 instrumenten aan te reiken om 
zich uniform te versterken. Wanneer de aanpak succesvol 
blijkt, kunnen de andere gemeenten uit het werkgebied 
Brabant en Zeeland dit plan overnemen.

Masterplan
Bovengenoemde aanpak heeft geleid tot dit Masterplan 
Vermogenscriminaliteit B5. Onder voorzitterschap van de 
gemeente Eindhoven en met ondersteuning van het pro-
grammabureau en het RIEC heeft een werkgroep met afge-
vaardigden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
B5 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de 
Brabantse veiligheidshuizen in de maanden april, mei en juni 
2012 gewerkt aan de totstandkoming van dit masterplan. 
De werkgroep wist zich hierbij gesteund door de feedback 
van een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers 
van alle B5 gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de 
Belastingdienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Het doel van dit masterplan is dat alle B5 gemeenten vanaf 
1 oktober 2012 starten met een aantal maatregelen en me-
thoden waarvan we (vrijwel) zeker weten dat de invoering 
ervan de veiligheid vergroot en de criminaliteit tegengaat. 
Doelgroep van dit masterplan zijn de B5 gemeenten als re-
gisseur van het integrale veiligheidsbeleid. Het is evident dat 
de uitvoering van maatregelen ook inspanning vraagt van 
bijvoorbeeld het OM, politie, de Belastingdienst en de Vei-
ligheidshuizen. Hoewel geschreven voor de B5, adviseren we 
alle Brabantse en Zeeuwse gemeenten met klem om dit mas-
terplan ter harte te nemen en dezelfde doelen na te streven 
als hierboven weergegeven. De nabij gelegen B5 gemeente 
kan hierin een begeleidende rol vervullen.

Hoofdstuk 2 Samen sterk

2.1 Inleiding
De kracht van de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroof ligt in de samenwerking tussen gemeenten, politie en 
OM, maar ook met semipublieke en private partijen zoals woningcorporaties en ondernemersverenigingen. De basis voor een 
effectieve samenwerking vormt een gezamenlijk geconstrueerd veiligheidsbeeld. Om dit beeld te kunnen maken ligt het in de 
rede om één (gezamenlijke) informatiehuishouding in te richten. Vervolgens is het van belang dat de kennis die dit oplevert 
naar acties wordt vertaald, het zogenaamde informatiegestuurd werken. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de wijze 
waarop gebouwd kan worden aan een gezamenlijke informatiehuishouding  en de wijze waarop deze informatie en kennis om-
gezet kan worden naar effectieve interventies (2.3). 

2.2 Gezamenlijke informatiehuishouding
Essentieel in de aanpak van vermogensdelicten is dat relevante informatie van politie, gemeente, de Belastingdienst en samen-
werkingsverbanden zoals het Veiligheidshuis samen wordt gebracht en geanalyseerd. Hiertoe kan een ‘lokaal informatieknoop-
punt’ gecreëerd worden. Binnen dit knooppunt, dat bestaat uit (informatie)medewerkers van de verschillende partners (i.e.g. 
politie en gemeente) kan de gebundelde informatie omgezet worden in “informatieproducten”. Zo wordt voor overleggen op 
zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau een “Single point of truth (SPOT)” gecreëerd. Denk op operationeel/tactisch 
niveau aan informatie over bijvoorbeeld hotspots, omstandigheden, werkwijze (modus operandi), daders en (herhaalde) slacht-
offers. Op strategisch niveau gaat het om trendanalyses, voortgangsrapportages en evaluaties van de interventies die hebben 
plaatsgevonden. Het bouwen aan een informatiehuishouding die is gebaseerd op informatiedeling en samenwerking tussen 
veiligheidspartners impliceert dat zorgvuldig gekeken moet worden naar de rechtmatigheid hiervan. Het gaat dan over de wet-
telijke grondslagen waarop informatie kan en mag worden uitgewisseld, het vastleggen van afspraken hierover in een conve-
nant en over het voldoen aan beveiligingseisen (het privacy proof maken van bronbestanden, treffen van technische maatre-
gelen, beheer van gegevens en dergelijke). Voor zover private partijen persoonsgegevens delen met partners binnen het lokaal 
informatieknooppunt moeten we er rekening mee houden dat deze verstrekking noodzakelijk is, gelet op het gerechtvaardigde 
belang van de private partij en het publieke belang van de partners in het informatieknooppunt. 

 2.2.1 Delen van informatie op operationeel/tactisch niveau 
Om snel tot adequate actie te kunnen komen is het delen 
van actuele informatie op operationeel/tactisch niveau 
van belang. Zo kan de politie en/of gemeente op basis van 
de aangiften van woninginbraken en voertuigcriminali-
teit hotspots voor deze delicten in kaart brengen. Ook de 
omstandigheden waaronder het delict heeft plaatsge-
vonden en de modus operandi bieden relevante aankno-
pingspunten voor de aanpak.  Het is van belang dat (o.a. 
door middel van netwerkanalyses) wordt doorgerecher-
cheerd naar achterliggende samenwerkingsverbanden,  
zoals jeugdgroepen, groepen op ‘vrijplaatsen’ en mobiele 
daderbendes. De criminele processchema’s in de volgende 
hoofdstukken van dit Masterplan kunnen worden gebruikt 
om te bezien of delictskenmerken aanwijzingen geven in 
de richting van een bepaalde dader(groep). Zo kan bijvoor-
beeld het gebruik van de zogenaamde ‘Bulgaarse methode’ 
een aanwijzing zijn dat het gaat om een mobiele dader-
groep.

Politie
De politie beschikt voornamelijk over informatie over ver-
dachten/daders en slachtoffers en omstandigheden van het 
delict. Het gaat dan om:
• personalia en woonplaats van verdachten/daders
• antecedenten
• modus operandi
• pleegplaats/ andere incidenten/feiten die zijn gekoppeld 
aan hotspots
• openstaande detentie
• gegevens van slachtoffers/ herhaald slachtofferschap 
• etc.

Gemeente
De gemeente beschikt over gebiedsgerichte en persoonsge-
richte informatie, hierbij kan gedacht worden aan: 
• informatie over de toepassing van Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen in specifieke gebieden
• informatie over de woningvoorraad, buurtopbouw
• uitkomsten van slachtofferenquêtes, bevolkingsonderzoeken
• inrichting van het openbaar gebied
• eigendomssituatie van gebouwen/woningen
• zorg- en hulpverleningstrajecten voor daders/slachtoffers
• gemeentelijke uitkeringen en vorderingen van personen
• signalen van gebied- en wijkcoördinatoren
• etc.



Belastingdienst
De belastingdienst beschikt over informatie aangaande het 
inkomen, vermogen en schulden van personen. Gericht op de 
problematiek van daders van vermogensdelicten kan het dan 
gaan om informatie over: 
• inkomensinformatie natuurlijke personen
• informatie over ondernemingen (personalia van betrokke-
nen, controles etc.) 
• tenaamstelling van kentekens
• rekeningnummers 
• dwangbevelen, beslagen
• etc.

Veiligheidshuis
Het veiligheidshuis als samenwerkingsverband beschikt onder 
andere over
• informatie afkomstig uit persoonsgerichte aanpak veelple-
gers, jeugdigen/ jeugdgroepen 1

• informatie afkomstig uit persoonsgerichte aanpak van High   
Impact Criminals (zie hoofdstuk 4) 
• gegevens van (herhaalde) slachtoffers
• etc.

2.3 Het actieoverleg
Wanneer de informatie op hierboven beschreven wijze in on-
derlinge samenhang wordt bezien en geanalyseerd ontstaat 
een duidelijk beeld van onder meer de kenmerken van de hot-
spot, onder welke omstandigheden het delict wordt gepleegd, 
met welk type daders we te maken hebben enzovoort. Dit zijn 
vragen die van belang zijn om te bepalen welke aanpak het 
meest effectief is. Nu kan immers een gewogen keuze gemaakt 
worden of er een gebiedsgerichte, dadergerichte of delictge-
richte inzet (of een combinatie daarvan) moet plaatsvinden. 
Het ligt in de lijn dat de regievoerder vanuit de gemeente, in 
afstemming met politie in verband met de noodzakelijke op-
sporings- en vervolgingsbeslissingen, de problematiek beziet 
en vanuit haar regierol, het actieoverleg initieert en hierin de 
voorzittersrol voor haar rekening neemt. 2  
 
De kernpartners die deelnemen aan het actieoverleg zullen 
veelal dezelfde zijn als bij het informatieknooppunt (gemeente, 
politie, OM, Veiligheidshuis), maar vanuit het actieoverleg kan 
bijvoorbeeld ook actie worden verlangd van een brancheorga-
nisatie of een woningbouwcorporatie. De vertegenwoordigers 
van de betrokken partners hebben mandaat om namens hun 
organisatie beslissingen te nemen over de aard en omvang 
van de inzet en de werkwijze. De (geanalyseerde) informatie 
uit het informatieknooppunt wordt benut voor het verstrek-
ken van informatiegestuurde opdrachten aan de verschillende 
partners. De strekking van de opdracht kan zeer divers zijn en 
variëren van het informeren van het slachtoffer en bewoners 
van omliggende woningen om zodoende herhaald slachtof-
ferschap en risicobesmetting te voorkomen tot het briefen en 
inzetten van toezichthouders in de omgeving. 

Hoe komen we tot samenwerking?
Om daadwerkelijk de acties, geregisseerd door het actie-
overleg, vlekkeloos te laten verlopen (nl. op flexibele wijze, 
informatiegestuurd en inspelend op actuele problematiek) is 
het gewenst van te voren afspraken te maken over ieders rol 
en verantwoordelijkheid. Hieronder volgt in het kort een be-
schrijving van welke stappen hierin te nemen zijn:
Stap 1 een startoverleg met de ketenpartners waarin we de 
problematiek van vermogenscriminaliteit in de stad, op basis 
van een eerste analyse, schetsen. In dit overleg wordt afgetast 
of de ketenpartners de problematiek onderkennen en of zij be-
reid zijn te investeren in de aanpak.  In een vervolgbijeenkomst,  
stap 2, vindt een nadere analyse van de problematiek plaats 
en benoemen we wat het doel van de samenwerking is en wat 
alle mogelijk relevante partijen kunnen bijdragen in de aanpak.  
Stap 3 betreft het formaliseren van de samenwerking. Afspra-
ken over deling van informatie en inzet van personeel moet 
worden vastgelegd. Dit betekent ondermeer dat een besluit 
tot informatie-uitwisseling en een samenwerkingconvenant 
worden ondertekend. Hierin leggen we onder meer de basis-
inzet van de partijen vast, de frequentie en aanwezigheid, 
welke gegevens aangeleverd moeten worden voor analyse 
et cetera. Daarnaast moeten we een aantal formaliteiten op 
individueel niveau afhandelen, waaronder het ondertekenen 
van een geheimhoudingsverklaring.3 Vanzelfsprekend moe-
ten we periodiek de samenwerking periodiek evalueren. Ook 
hiervoor is een checklist ontwikkeld.  Voor een uitgebreidere 
beschrijving verwijzen we naar het ‘regiemodel slim samen 
toezien’. Daarbij moeten we opmerken dat dit model voorziet 
in de aanpak van hotspots. Het mag duidelijk zijn dat de be-
schreven werkwijze in dit hoofdstuk in die zin breder is, niet-
temin is het stappenplan bruikbaar. 

INFORMATIEKNOOPPUNT ACTIEOVERLEG

   Hotspot- en daderanalyse
   Trendanalyse
   Persoonsgerichte info
   Etc.

   Inzet toezichthouders
   Aanpak dadergroep
   Invoeren preventiemaatr.
   Informeren slachtoffer
   Etc.

1 Veelplegers en jeugdgroepen zijn verantwoordelijk voor een deel van de woninginbraken, straatroven en overvallen. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat 
informatie over jeugdgroepen eveneens ontsloten wordt in het informatieknooppunt. 2 De gemeente heeft vanzelfsprekend ook een rol in de uitvoering.
3 Zie regiemodel slim samen toezien; raadpleegbaar via: www.oovnetwerk.nl.



Hoofdstuk 3 Daders en dadergroepen
Vermogensdelicten worden gepleegd door daders met verschillende gradaties in professionaliteit. In de praktijk en de onder-
zoeksliteratuur maakt men onderscheid tussen de zogenaamde gelegenheidsdaders (waaronder de zogenaamde high impact 
criminals), de meer professionele daders en de georganiseerde dadergroepen. Het onderscheid in dadertyperingen en hun ken-
merken is van belang. Het biedt namelijk concrete aanknopingspunten voor de aanpak. De nu volgende paragraaf staat in 
het teken van de persoonsgerichte aanpak van de high impact criminals (HIC) en behandelt de doelstelling, de 
doelgroep en het werkproces. HIC kenmerken zich door het feit dat hun delicten –de naam zegt het al- 
een zeer sterke negatieve invloed hebben op de veiligheidsbeleving van burgers. HIC opereren veelal 
lokaal en maken zich vooral schuldig aan woninginbraken, straatroof, overvallen (vermogens-
delicten) en geweldsdelicten. Niet alleen HIC plegen deze delicten. Ook de professionele 
daders en de georganiseerde dadergroepen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk 
deel van de gepleegde delicten. Paragraaf 3.2 maakt onderscheid in georganiseerde 
woninginbraak en georganiseerde autocriminaliteit. Bij elk van de delicten zoo-
men we nader in op de kenmerken van de daders en de interventies die bij deze 
type daders soelaas bieden. We sluiten dit hoofdstuk af met een beschrijving 
van de wijze waarop de informatie-positie versterkt kan worden.

3.1 Persoonsgerichte aanpak HIC
In navolging van andere regio’s, waaronder Amsterdam met de aan-
pak van de Top 600, zijn de korpsen Midden en West Brabant en 
Zeeland (toekomstige eenheid Zeeland-West Brabant) gestart met 
de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak (PGA). In eer-
ste instantie is deze gericht op de personen van wie bekend is dat 
zij verantwoordelijk zijn voor een groot aantal van de woningin-
braken, overvallen en straatroven(HIC). Duidelijk is geworden 
dat alleen de delictgerichte (strafrechtelijke) aanpak tot onvol-
doende resultaten leidt bij het vergroten van de veiligheid en 
het verminderen van de overlast. Uitgangspunt van de PGA is 
daarom dat deze integraal van opzet is.

De PGA wordt ontwikkeld met als doel het vergroten van 
veiligheid door het tegengaan van criminaliteit en overlast 
die wordt veroorzaakt door plegers van woninginbraken, 
overvallen en straatroven. Ten aanzien van deze doel-
groep wordt ernaar gestreefd:
• de criminele carrières zo snel mogelijk te stoppen
• risico op terugval te minimaliseren
• besmettingsgevaar voor ‘brusjes’ (broertjes/zusjes) te 
minimaliseren

De PGA kent verder een werkproces dat uitgaat van een 
gelijktijdige en parallelle aanpak door samenwerkings-
partners uit straf en zorg. Door hierbij te verdiepen op de 
persoon en diens psychologische, sociale en economi-
sche drijfveren, kan de zoektocht naar de meest geschikte  
interventies (en partners) gezamenlijk vormgegeven                 
worden. De aanpak is gericht op duurzame resultaten.
Omdat niet alles in één keer kan worden aangepakt, 
moeten we focus aanbrengen. Vanwege de negatieve      
effecten van de high impact crimes op slachtoffers en      
samenleving is de focus (in eerste instantie) gericht op de 
plegers van woninginbraken, overvallen en straatroven. 
Om een doelgroep af  te bakenen zijn de volgende criteria 
opgesteld:
• leeftijdscategorie 12-28 jaar
• zuivere inverzekeringstelling voor een WOS-feit
 (Woninginbraak-Overval-Straatroof) in het afgelopen jaar
• drie aanhoudingen in de afgelopen drie jaar

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de subjecten 
binnen de doelgroep is een aantal 
beoordelingscriteria opgesteld, die we kunnen gebruiken bij 
het opstellen van een plan van aanpak:
• Verslaving (alcohol, drugs, internet, gamen, gokken)
• Geestelijke gezondheid
• Laag of extreem hoog IQ (<85, >135)
• Relaties in het gezin
• Woonomgeving
• Dagbesteding
• Financiën
• Sociaal netwerk
De persoonsgerichte aanpak van de focusgroep is gebaseerd 
op een centraal persoonsdossier en bestaat  uit drie pijlers, (1) 
lik-op-stuk aanpak, (2) (na-)zorg en dagbesteding (eventueel 
in combinatie met straf) en (3) Beïnvloeden van het sociaal 
systeem (o.a. ‘brusjes’). Een vierde pijler of randvoorwaarde
is het ontwikkelen van intelligence omtrent daders en inter-
venties. Regionaal wordt een werkproces ingericht waarin 
samenwerkingspartners in straf en zorg samenwerken. Uit-
gangspunten in dit werkproces zijn:
• gelijktijdig en parallel worden de onderdelen van het plan 
van aanpak uitgevoerd
• centraal persoonsdossier, dat wordt bewaakt door procesregisseur
• gemeente voert de regie
• (zorg-) & veiligheidshuizen hebben een centrale rol in de uitvoering



Crimineel proces en daderkenmerken 
Zoals vermeld, biedt het onderscheid in de verschillende dadertypen en hun kenmerken aanknopingspunten voor de aanpak. 
In het navolgend overzicht wordt inzicht verschaft in de kenmerken van de zogenaamde gelegenheidsdaders en de stappen die 
zij moeten ondernemen om tot uitvoering van het delict te komen, het zogenaamde criminele proces. Binnen de groep gele-
genheidsdaders wordt nog onderscheid gemaakt tussen de individuele daders en de samenplegers. In het navolgend overzicht 
worden de (proces)stappen weergegeven in de bovenste balk. Achtereenvolgens betreft het de volgende stappen: 

1. Informatie
De gelegenheidscrimineel en de criminele jeugdgroepen maken gebruik van de gelegenheid om snel en makkelijk geld te verdienen.

2. Hulpmiddelen
Voor het uitvoeren van de criminele activiteiten zijn vaak hulpmiddelen nodig. Hierbij kan gedacht worden aan transportmid-
delen, gereedschappen, of een tijdelijke verblijfplaats.

3. Uitvoering
De derde stap is de feitelijke uitvoering van de criminele activiteit. Hierbij worden verschillende modi operandi gebruikt. Dit 
biedt vaak belangrijke aanknopingspunten voor de opsporing. 

4. Opslag, verwerking en afzet
Een volgende stap die genomen kan worden is het (tijdelijk) opslaan van de buit en eventueel het verwerken van de buit. De buit 
die de criminele activiteit oplevert, kan vervolgens op verschillende manieren worden afgezet.

In het schema is eveneens de zogenaamde ‘loodsinformatie’ opgenomen. Het betreft informatie over de locatie, het object, de 
omstandigheden en de dader/crimineel netwerk. Het slachtoffer is buiten beschouwing gelaten.
Het schema kan worden benut om (in samenhang met de schema’s over o.a. professionele daders en mobiele daderbendes),  
te bekijken of de dader- en delictskenmerken, waaronder bijvoorbeeld de omstandigheden en de modus operandi, aanwijzingen 
geeft in de richting van een bepaalde dader(groep).
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INFORMATIEFASE HULPMIDDELEN UITVOERING BUIT

OBJECT LOCATIE M.O. OMSTANDIGHEDEN AFZET BESTEDING OPSLAG

Uit op makkelijk en snel geld

Maakt gebruik van de 

gelegenheid, impulsief 

(vrijwel) niet voorbereid 

Minder gewelddadig 

Deels oudere daders (25+, 

verslaafden)

Deels jongeren, die ook 

samenplegen 

Plegen allerlei 

vermogensdelicten

M.n. jongeren. Hieronder vallen 

ook de criminele jeugdgroepen 

Wisselende samenstelling

Plegen allerlei vermogens-

delicten 

Naast geld ligt motief in kick/ 

spanning, groepsverband, 

status, verveling, wraak 

Meer planning en voorbereiding

Afgesproken rolverdeling, 

ondersteunende rol voor 

starters 

Groepsinteractie bepaalt de 

beslissing om delict te plegen, 

zorgt betere voorbereiding en 

gevoel van controle  

Samenplegen leidt tot het 

plegen van meer misdrijven 

Samenplegers zijn steeds 

vaker te typeren als 

doorstromers naar criminele 

loopbaan

Individuele dader 

Samenplegers

Plegen delicten vooral in 

gebieden waar dader goed 

bekend is: oude en huidige 

woonbuurt, woonbuurt 

familie/vrienden, uitgaans-

gebied

Kennen gedrag buurt, politie 

en vluchtwegen 

Voorkeur voor oude buurten 

met achterpaden, slechte 

verlichting en uitbundig groen 

Keuze object afhankelijk van 

afstand, perceptie van buit en 

gelegenheid/beveiliging 

Bij overvallen vaak connectie 

tussen daders en slachtoffers 

Samenplegers van straatroof 

zoeken locatie waar ze iemand 

‘vast’ kunnen zetten, zoals 

tunnel 

Het slachtoffer wordt daarnaast 

gekozen vanwege de 

verwachte reactie en 

opbrengst. 

Er wordt niet gedacht aan de 

mogelijke gevolgen voor het 

slachtoffer

De buit wordt overschat

De pakkans en strafmaat 

worden onderschat 

Diefstal uit voertuig van losse 

voorwerpen (radio, navigatie) 

Gericht op stadsfietsen 

waarvan slot makkelijk 

opengaat 

Autodiefstal gericht op 

makkelijk te kraken oudere 

modellen 

Gelegenheidsdaders gebruiken 

makkelijk toegankelijke 

hulpmiddelen 

Samenplegers gebruiken in het 

algemeen zwaardere 

hulpmiddelen 

Woninginbraak en autodiefstal 

worden gepleegd met relatief 

eenvoudige hulpmiddelen, 

meestal normaal gereedschap 

(bijv. schroevendraaiers en 

lopers) 

Overvallen worden gepleegd 

met huishoudelijke 

steekwapens (bijv. keukenmes) 

en (nep)wapens 

Vervoermiddelen

Beperkt aantal M.o.’s

Zoeken snel ander object als 

het niet makkelijk lukt 

Laten zich leiden door 

mogelijkheden ter plekke  

Inbraak: vaak via achterzijde; 

openbreken ramenen deuren; 

flipperen (met stuk plastic slot 

terugduwen) 

Het risico op woninginbraak 

slaat over naar woningen in de 

omgeving (besmettingsgevaar) 

Slachtoffers van een 

woninginbraak lopen een 

verhoogd risico op nog een 

inbraak (herhaald slachtoffer-

schap) 

Overval: binnenkomst door 

aanbellen of list 

Overvallers proberen slachtoffer 

vaak rustig te houden 

Overval op bejaarden/ 

kwetsbaren minst vaak met 

vuurwapen 

Tasjesroof wordt vaker alleen 

gepleegd dan straatroof  

Straatroof meestal met overtal 

en relatief vaak excessief 

geweld 

Samenplegers schermen 

gezicht af en gebruiken meer 

geweld  

Autodiefstal d.m.v. klassieke 

kraak (openbreken, stuurslot 

forceren, draden contact 

doorverbinden

Buit bestaat o.m. uit geld, 

telefoons, ipods, portomonnees 

en tassen 

Buit wordt thuis of andere 

makkelijke locatie (vriendin, 

familie, vrienden) opgeslagen 

De buit/opbrengst wordt besteed 

aan dagelijkse dingen zoals 

uitgaan, dure (sport)kleding en 

middelengebruik 

Heling vindt plaats via scholen, 

internet, zwarte markt, legale 

handel en het buitenland 

(grensgebeid) 

Autodiefstal wordt gepleegd 

voor eigen vervoer of om ander 

delict mee  te plegen (en 

daarna auto te dumpen) 

Fietsendiefstal wordt gepleegd 

voor eigen gebruik of verkoop



3.2 Dadergroep Gerichte Aanpak
Deze paragraaf gaat in op (mobiele) dadergroepen die actief zijn in de woninginbraken en/of georganiseerde autocriminaliteit. 
Daarbij merken we op dat deze dadergroepen zich niet beperken tot deze delicten. Ze spelen in op allerhande kansen en nieuwe 
mogelijkheden. In het kader van het onderwerp van dit masterplan beperken we echter ons tot de georganiseerde woningin-
braak en autocriminaliteit. Allereerst wordt ingegaan op de georganiseerde woninginbraak. Achtereenvolgens worden, aan 
de hand van het criminele proces en de zogenaamde ‘loodsinformatie’, de daderkenmerken weergegeven, waarna 
de interventies de revue passeren.4 Volgens eenzelfde stramien wordt ingegaan op de georganiseerde au-
tocriminaliteit. De volgende paragraaf gaat in op de wijze waarop de informatiehuishouding rondom 
dadergroepen kan worden versterkt.

3.2.1 Georganiseerde woninginbraak
In 2010 hebben ruim 80.000 inbraken plaatsgevonden, 10% meer dan het jaar er-
voor. Slechts 7 procent werd opgelost. Over de omvang van de georganiseerde 
woninginbraak vindt veel speculatie plaats. De Belgische politie, die de mobie-
le inbraakbendes intensief onderzoekt, geeft aan dat van 2000 tot 2003, 
zo’n 20 tot 25 procent van het totaal aantal woninginbraken toe te schrij-
ven was aan de georganiseerde inbrekers. Spapens en Fijnaut redene-
ren dat de rondtrekkende criminelen Nederland, in vergelijking met 
België, eerder aantrekkelijker vinden dan minder aantrekkelijk en 
gaan er dus vanuit dat het percentage van 20 tot 25 ook minimaal 
voor Nederland geldt.5 Dat de georganiseerde inbrekersbendes 
een niet verwaarloosbaar aandeel hebben in de criminaliteits-
cijfers, wordt gesteund door de resultaten van een onderzoek 
door het BRT-Zuid naar een bovenregionaal actieve inbrekers-
bende. Nadat in 2004 een criminele groep die de laatste twee 
jaar op omvangrijke schaal inbraken pleegde in Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland was opgerold, daalde het aantal 
woninginbraken in Zuid Nederland met 40 procent. 6  

Crimineel proces en daderkenmerken 
In het navolgend criminele proces is onderscheid gemaakt 
naar de kenmerken van de professionele inbrekers en de ken-
merken van de mobiele daderbendes. Bij deze laatste dader-
groep is de grensoverschrijdende criminaliteit een belangrijk 
onderscheidend component. 

4 Het betreft informatie over: locatie, object, omstandigheden, dader, slachtoffer.
5 Spapens, A.C. en C.J.C.F. Fijnaut, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-
Rijn, Deel 1, De problemen van transnationale (georganiseerde) criminaliteit en de grensover-
schrijdende politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking, Intersentia, Antwerpen 2005: 
pag. 83. 6 Zie noot 1, pag. 86.
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Daders zijn doorgaans in Nederland 
geboren en getogen
Betreft in de regel goede bekenden van 
de politie
Vaak personen uit de lagere regionen van 
het criminele milieu
Betrokken bij illegale of semi-legale 
'handeltjes'
Leveren als hulpkracht hand- en 
spandiensten aan netwerken die zich met 
andere misdaadvormen bezighouden, 
zoals drugsproductie of 
voertuigcriminaliteit

Netwerk bestaat uit ervaren inbrekers
Hebben het werkterrein verlegd naar 
West-Europa
Leden veelal afkomstig uit zelfde 
streek/stad(vaak verwantschap)
Netwerk is vnl. etnisch homogeen
Nationaliteit vnl. Pools, Roemeens, Litouws
Relatief jonge mensen (20-30 jaar)
Veelal geen vaste woon- verblijfplaats bekend
Geronseld in land van herkomst. Sociale 
contacten ook opgedaan op ontmoetings-
plaatsen in Nederland, bijv. in cafés
Is sprake van zowel 'losse' als sterk gestruc-
tureerde csv's

Onderscheid: 

'Foreign bases networks':
Geen subculturele basis in NL
Aangestuurd vanuit buitenland
Verblijf van enkele dagen tot enkele maanden

'Subculturally based networks':
Sommige leden hebben vaste verblijfplaats in 
NL. Zij fungeren als bruggenhoofd 
(verbindende schakel)
Leiders bepalen waar de delicten worden 
uitgevoerd, voeren mede uit
Ontbrekende kennis ingehuurd

Locatie

Maakt bij het bepalen van doelwit o.a. 
gebruik van info uit criminele circuit
Verzamelt vooraf (beperkt) informatie 
over de situatie ter plaatse (afleggen)
Voert voorverkenning zelf uit of schakelt 
een hulpkracht in 
Is d.m.v. het afleggen bekend met evt. 
alarmsystemen, beveiligingsbedrijven, 
surveillancepatronen et cetera

Inbraakwerktuig, waaronder een 
verstelbare schroefsleutel, een kerntrek-
ker of een breekijzer
Voertuig, regelmatig op naam van een 
katvanger
Voertuig wordt bij meerdere inbraken 
ingezet

Werkt planmatig en doelgericht
Werkt al dan niet in groepsverband
Breken in bij een huis waar veel te 'halen' is
Nemen grotere risico's  
Plegen in een wijdere cirkel rondom hun 
woonplaats inbraken, maar wel in een 
voor hen bekende omgeving.

Heeft een specifieke buit voor ogen

Locatie
Bepalen doelwit na (kortstondige) 
observatie
Werken in opdracht, o.b.v. een tip of 
vroegere ervaringen 
Bekend met vluchtroutes 
Bij voorkeur inbraak bij afwezigheid 
bewoners
(Duurdere) buitenwijken en (vrijstaande) 
woningen aan een doorgaande (snel)weg 
of in nabijheid station
Overgrote deel van de inbraken vindt 
plaats op korte afstand van de snelweg

Buit
Op zoek naar CRAVED goederen 
(concealable, removable, available, 
valuable, enjoyable, disposable): 
juwelen, kleine elektronica, geld, ook 
autosleutels

Vervoer naar NL:
(Gestolen)auto: gebruik van export- , 
gestolen/valse kentekens, kentekens met 
een 'rolluikje'.
(Taxi)transportbusjes of via internatio-
nale busmaatschappijen . Maken gebruik 
van reisdocumenten van een ander of 
vervalste reis- en identiteitsdocumenten.
Met low budget vliegtuig 

Vervoer binnen NL:
(Gestolen) auto of openbaar vervoer
(Gestolen) auto wordt gebruikt bij 
meerdere inbraken

Communicatie:
Portofoons, bakkies (27Mc) en/of  
mobiele (prepaid) telefoons die vaak 
verwisseld worden. 
Sprake van versluierd of anderstalig 
taalgebruik

Onderdak: 
Bij familie, vrienden/bekenden, opvang- 
asielcentra, campings en vakantieparken, 
leegstaande panden, auto's

Plegen delict(en) met twee tot vier personen, 
in wisselende samenstelling, maken deel uit 
van een groter crimineel netwerk
Breken vnl. in één nacht meerdere malen in, 
in één of enkele nabijgelegen straten, 
seriematig
Beveiligingsmaatregelen vormen geen 
belemmering
Er staan personen op de uitkijk
Zorgen er veelal voor dat ze onherkenbaar zijn 
Bij vermoeden van observatie verleggen ze 
het werkterrein naar andere regio/land
Werken samen met helers en verantwoorde-
lijken voor huisvesting en transport. Deze 
personen werken voor verschillende 
dadergroepen: zgn. knooppuntverdachten

Methode
Het plegen van het delict is meestal 
gekoppeld aan bepaalde specialistische m.o.
Maken m.n. gebruik van een boor i.c.m. 
'Bulgaarse inbraakmethode': gaatjes boren 
in beschermplaat van een cilinderslot, plaat 
wegnemen, cilinder beschadigen en met bijv. 
schroevendraaier slot openen.
De zigeunergroepen maken ook gebruik van 
'klaukids'.

Opslag en afzet:
Koudleggen van buit (en inbrekerswerk-
tuig) in de grond/bossages, later 
opgehaald
De buit wordt opgeslagen in verblijfplaat-
sen als hotelkamers, vakantiehuisjes, 
loods, auto's. 

'Foreign bases networks':
Achterliggende netwerk in het land van 
herkomst is actief bij de heling van 
gestolen goederen 
Afzet dus vnl. in het buitenland 
Vervoer via Eurolines, koeriers, eigen 
vervoer
Verkoop via zwarte markt. Vraagt 
nauwe(re) organisatie 

'Subculturally based networks':
Heling vnl. lokaal, via het opgebouwde 
netwerk
Via informele contacten in m.n. cafés, als 
ontmoetingsplaats of verkooppunt. Ook 
Verkoop via internet.
De opbrengst wordt benut voor het leven 
in West Europa en het leven in het 
thuisland. Ook signalen dat daar het geld 
in land van herkomst wordt geïnvesteerd 
in vastgoed. Geld wordt gestort via money 
transfers. 



Interventies 
In deze paragraaf worden maatregelen genoemd die specifiek gericht zijn op het terugdringen van georganiseerde woning-
inbraken door mobiele bendes.7 Tot op heden zijn namelijk de (opsporings)diensten zich nog te weinig bewust van het feit dat 
delicten als woninginbraak ook gepleegd worden door internationaal opererende groepen met als gevolg een primair incident 
gerichte aanpak, waarbij (te weinig) doorgerechercheerd wordt naar achterliggende samenwerkingsverbanden. 8  Met een buur-
land als België, waar daadkrachtig opgetreden wordt tegen mobiel banditisme, wordt het risico vergroot dat de beperktere 
incident-gerichte aanpak in Nederland er toe leidt dat mobiele daders zich verplaatsen naar Nederland. 

Politionele en justitiële maatregelen 
(Super)Snelrecht 
Een groot deel van de (mobiele) daders heeft geen (bekende) vaste woon- of verblijfsplaats. Toch worden aangehouden ver-
dachten zonder vaste woon- en verblijfplaats vaak gedagvaard om vervolgens niet op zitting te verschijnen. Meerderjarigen 
zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen echter in aanmerking voor het toepassen van (super)snelrecht. Met het toepassen 
van (super)snelrecht wordt aan de verdachte en maatschappij duidelijk gemaakt dat het betreffende gedrag onaanvaardbaar is 
en dat het in het belang van de samenleving is dat de verdachte na aanhouding pas weer vrij komt na het uitzitten van zijn straf. 9  

Ontnemen verblijfsrecht
Bij vreemdelingen die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor een misdrijf kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken als de 
vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid. Bij veroordeling kan een verzoek bij de IND inge-
diend worden tot ongewenstverklaring, waarna de vreemdeling kan worden uitgezet. Hierbij geldt dat hoe korter de verblijfs-
duur in Nederland was, des te kleiner hoeven de inbreuk op de openbare orde en de ernst van het misdrijf te zijn.

Registeren informatie en doorrechercheren naar dadergroepen
Risico-indicatoren als een serie inbraken, de Bulgaarse methode, inbraken nabij de snelweg enzovoort worden in België benut 
als aanwijzingen om door te rechercheren naar achterliggende criminele structuren. Hierbij is het van belang om, naast zicht 
op het netwerk als geheel, ook mogelijke knooppuntverdachten, die eveneens een rol spelen bij andere netwerken, in beeld te 
brengen. Daarbij kan gedacht worden aan helers en verantwoordelijken voor huisvesting en transport. Zicht op deze sleutelfi-
guren kan zeer waardevolle informatie opleveren over meerdere dadergroepen. 10  

Voorlichting 
‘Street-level’ functionarissen als boa’s, wijkagenten, wijkmanagers, belastingcontroleurs reiken tot in de haarvaten van de sa-
menleving, zij zijn de ogen en oren op straat. Door voorlichting te geven aan deze functionarissen over de aard, de werkwijze 
en het gedrag van mobiele daders kunnen we het bewustzijn ten aanzien van mobiele bendes vergroten. Het stelt hen in staat 
alerter te zijn en ten aanzien van mobiele bendes meer te registreren wat hun signaalfunctie vergroot. Door risico-indicatoren te 
koppelen aan signalenkaartjes voor straatfunctionarissen worden de indicatoren bruikbaar voor de praktijk. 11  
Denk bij risico-indicatoren aan indicatoren als: aanwezigheid 27Mc-zendapparatuur (lange antenne op het dak). Nieuwe 
schroeven op een kentekenplaat, enzovoort. Voor meer risico-indicatoren kan contact opgenomen worden met het KLPD.
Het informeren van hotel- en recreatieparkpersoneel is ook een optie. Mobiele daders verblijven ondermeer op campings, va-
kantieparken, hotels en pensions. Door voorlichting over het gedrag en de werkwijze van de mobiele dader kunnen we de sig-
naalfunctie verbreden. Bij (opvallend) gedrag kan gedacht worden aan indicatoren als: verblijf van meer dan het aantal toege-
stane personen op één kamer, expliciet verzoek om een hotelkamer op de begane grond, vertrek met lege tassen en met volle 
tassen terug, et cetera.

Controleacties
Het periodiek uitvoeren van wegcontroles draagt bij aan het identificeren en afschrikken van mobiele daderbendes. Uit onder-
zoek blijken de maanden september tot en met mei belangrijke controlemaanden. Ook nachtelijke controles bij parkeerplaatsen   
langs snelwegen waar mobiele daders in auto’s slapen, kan bijdragen aan het identificeren en afschrikken van mobiele daders.

Bestuurlijke maatregelen
Aanpak helinglocaties
Mobiele daders verkopen de gestolen goederen niet alleen in het land van herkomst. Ze zetten de gestolen goederen ook af in 
Nederland. Cafés worden hierbij enerzijds benut als ontmoetingsplaats, maar ook als plek om goederen te verkopen. 
Door systematisch inspanningen te verrichten, door onder meer cafés te sluiten en woningen waar de doelgroep gebruik van 
maakten te onttrekken, bleek het aantal woninginbraken in België gepleegd door mobiele bendes in 2003 fors gedaald.12 Ook 
in Nederland kunnen vergunningen van voor het publiek opengestelde inrichtingen ingetrokken worden, indien er gelegenheid 
wordt gegeven gestolen goederen te verhandelen. 13  

Handhavingsteam
Door de inzet van een integraal handhavingsteam, onder regie van de gemeente, kan gericht informatie ingewonnen  
worden over subjecten en kunnen objecten fysiek gecontroleerd worden vanuit verschillende disciplines. Zo heeft de gemeente 
Rotterdam afspraken gemaakt met het UWV en de Belastingdienst over het uitwisselen van verblijfsgegevens om gericht te kun-
nen handhaven. Met de informatie over sofinummers en toegekende tewerkstellingsvergunningen worden de verblijfsadressen 
gecontroleerd op overbewoning.  Het handhavingsteam kan ook worden ingezet om helinglocaties en ontmoetingsplaatsen te 
controleren. 

7 Bij het formuleren van de interventies is dankbaar gebruik gemaakt van ondermeer het Belgische Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.
Ook de gesprekken met F. van den Heuvel, thematisch informatiemakelaar MOE-landers en G-J. Kaaijen, expert publiek/private samenwerking, E. Fack en D. Geurts van de Federale 
gerechtelijke politie, leverde waardevolle informatie op omtrent de aard van de problematiek en interventies. 
8 Huisman, S. & Laan, F. van der, Mobiel banditisme; ongestraft of afgestraft?, in: Tijdschrift voor de politie, april, 20-24.
9 Om (super)snelrecht toe te kunnen passen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
- in korte tijd moet het volledige opsporingsonderzoek uitgevoerd kunnen worden;
- aangehouden verdachten van mobiel banditisme moeten in verzekering worden gesteld bij misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan.
10 Eerste Minister, Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse Zaken, De aanpak van rondtrekkende dadergroepen, Vernieuwde uitdagingen, Ferdinant Koekelberg, Commissaris-
generaal van de Federale Politie, Brussel 2010.
11 Daarnaast is het van belang te organiseren waar de straatfunctionaris zijn of haar informatie kwijt kan en, in verband met de continuering van dergelijke informatiestromen, terug te 
koppelen wat er met de informatie is gebeurd.  
12 Ruyver B. De, Presentation ‘itinerant groups committing property crimes’, presentatie gehouden op het CSD International Conference ‘EU prospects and security in South Eastern Europe: 
Hidden economy, transborder crime and development’ in Sofia, Bulgarije.
13 Zo is een exploitant van een horecabedrijf aansprakelijk voor hetgeen er in zijn inrichting plaatsvindt en bij de constatering van helingpraktijken kan de vergunning worden ingetrokken 
wegens ondermeer de vrees van verstoring van de openbare orde. Voorlichting hierover kan bijdragen aan de alertheid van de exploitant. Indien de exploitant betrokken is bij de heling kan 
de vergunning eveneens ingetrokken worden op grond van de algemene zedelijkheidseisen. 
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3-5 personen
Autochtonen/
vaak woonwagenachtergrond
Sociaal netwerk (vrienden, familie)
Actief met andere vormen van criminali-
teit: heling, diefstal, hennep
Vaak werkzaam binnen demontagebe-
drijven / sloperijen
'Losse' en 'dynamische' netwerken, 
hiërarchie ontbreekt
Verschillende criminele groepen/csv's 
werken samen. 
Stelers en helers zijn verbindende 
personen tussen de criminele netwerken.
Grote mate van verwevenheid met legale 
autobranche: sloperijen, garage- en 
shredderbedrijven 
Dader zeer vaak crimineel verleden, meer 
dan de helft is te typeren als veelpleger

5- 25 personen
Diverse etniciteiten
Binnen bepaalde functies wel etnisch 
specifiek
Hechte relatie binnen de afzonderlijke 
functiegroepen (vrienden/familie)
Beperkt actief met andere vormen van 
criminaliteit: drugscriminaliteit en 
wapens
Groepen van daders zijn werkzaam in 
specifieke functies, wel sprake van een  
vorm van regie: afstemmen 
Vraag/aanbod door heler
Verschillende criminele groepen/csv's 
werken samen. Als een functiegroep 
wordt ontmanteld, snel sprake van 
vervanging
Grote mate van verwevenheid met legale 
autobranche: sloperijen, garage- en 
shredderbedrijven 
Stelers en helers zijn verbindende 
personen tussen de criminele netwerken. 

Locatie:
Door de ruime keuze aan voertuigen is 
specifieke informatie over locaties vaak 
overbodig. Voertuigen worden gezocht 
bij:
- Parkeerterreinen
- Particulieren
- Opstalterreinen
- Showrooms

Object:
Keuze wordt bepaald door wens van de 
heler
Vaker gericht op diefstal auto's voor 
onderdelen: courante auto's van enkele 
jaren oud

Apparatuur om startonderbrekers te 
omzeilen
Gebruik van duplicaatsleutels
Gebruik van de Poolse sleutel
Voor het omkatten/strippen zijn speciale 
gereedschappen en materialen nodig die 
alleen bij (garage)bedrijven voorhanden zijn
Materiaal voor het vervalsen van 
boorddocumenten

Zelfde personen voeren meerdere 
functies uit: stelen, transporteren, 
omkatten, verkopen
Auto's worden omgekat, gestript of 
gekloond
Voertuigen kunnen ook tijdelijk worden  
'koud gezet' langs de openbare weg
Verwerken (bv strippen) zeer professio-
neel (geen sporen)
M.n. personen binnen demontagebedrij-
ven en sloopbedrijven zijn knooppuntver-
dachten: zij katten om, stemmen vraag 
en aanbod af/geven opdracht.

Opslag:
(Gehuurde) loodsen of kleine 
(garage)bedrijven om het voertuig koud 
te stellen en/of te verwerken

Afzet:
Auto's en/of onderdelen worden lokaal, 
regionaal of nationaal afgezet
Ontwikkeling: meer richten op export

Locatie:
Door de ruime keuze aan voertuigen is 
specifieke informatie over locaties vaak 
overbodig. Voertuigen worden gezocht 
bij:
- Havens
- Duurdere woonwijken
- Parkeerterreinen
- Particulieren 
- Opstalterreinen
- Showrooms

Object:
Keuze wordt bepaald door de wens van 
de opdrachtgever
Complete auto's: luxe relatief nieuwe en 
dure auto's 
Diefstal van onderdelen, airbags, 
katalysatoren et cetera

Apparatuur om startonderbrekers te 
omzeilen
Gebruik van duplicaatsleutels
Gebruik van de Poolse sleutel
Voor het omkatten/strippen zijn speciale 
gereedschappen en materialen nodig die 
alleen bij (garage)bedrijven voorhanden 
zijn
Materiaal voor het vervalsen van 
boorddocumenten
Exportdocumenten/uitvoerken-tekens

Groepen van daders, elk werkzaam in een 
bepaalde functie: opdrachtgever, steler, 
transporteur, omkatter/stripper/kloner, 
documentvervalser, heler. 
Auto's worden omgekat, gestript of 
gekloond
Voertuigen kunnen ook tijdelijk worden  
'koud gezet' langs de openbare weg
De 'makelaars' bemiddelen tussen vraag 
en aanbod, veelal via een eigen import-, 
exportbedrijf
Vrees toename gewelddadige vormen 
van diefstal (car- en homejacking)

Methoden:
Autodiefstal na woninginbraak 
(Bulgaarse methode)
Home en/of carjacking
Proefritdiefstal (valse 
rijbewijzen/paspoorten)
Garage/showroomdiefstal

Opslag
(Gehuurde) loodsen of kleine 
(garage)bedrijven om het voertuig koud 
te stellen en/of te verwerken 

Afzet over de grens:
Gestolen auto wordt in geheel (omgekat 
of gekloond) of in onderdelen (gestript) 
vervoerd. Vervoer over weg of via de 
havens in containers. 
Afzetmarkt auto-onderdelen Oost-
Europa
Afzetmarkt dure en jonge auto's in 
Noord- en West-Afrika



 3.2.2 Georganiseerde autocriminaliteit

Crimineel proces en daderkenmerken 
Het navolgend overzicht geeft inzicht in de kenmerken van de verschillende dadergroepen en het criminele proces. Daarbij 
wordt, analoog aan het onderzoek “georganiseerde autodiefstal. Kenmerken en achtergronden van een illegale branche in 
beeld gebracht” onderscheid gemaakt naar internationaal opererende groepen en nationaal/regionaal opererende 
groepen. Groeperingen zijn namelijk te onderscheiden naar de afzetmarkt, de werkwijze en de organisatie. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat dit onderscheid vervaagt. Er is steeds meer sprake van 
internationalisering. 

Interventies
Anders rechercheren
Uit het onderzoek “georganiseerde autodiefstal. Kenmerken en achtergronden 
van een illegale branche in beeld gebracht” blijkt dat de verwevenheid met de 
legale autobranche kenmerkend is voor georganiseerde autodiefstal. “In 
meer dan de helft van de bestudeerde opsporingsonderzoeken is een 
relatie te leggen met legale bedrijven als sloperijen, garagebedrijven 
en shredderbedrijven” “Vooral personen binnen malafide demonta-
gebedrijven of sloperijen (voornamelijk woonwagenkampbewo-
ners) zijn te typeren als knooppuntverdachten: personen die zor-
gen c.q. regisseren dat vraag en aanbod met elkaar in verband 
worden gebracht”.14 Bij de nationaal/regionaal opererende 
groepen spelen, naast de stelers, sloperijen en shredderbe-
drijven een belangrijke rol.  Aan deze conclusie verbinden de 
onderzoekers ook een belangrijke aanbeveling. Op basis van 
strategische informatie en de kennis over het fenomeen zal 
anders (door)gerechercheerd dienen te worden, menen de 
onderzoekers. Dat haalt dergelijke knooppuntverdachten 
uit de roulatie. 

Integraal handhavingsteam 
Een integraal interventieteam kan door het uitvoeren van 
integrale controles in deze branche een rol spelen in het te-
rugdringen van de georganiseerde auto-inbraak.15  Vooral de 
milieuvergunningen voor sloopbedrijven kunnen bij het delict 
voertuigencriminaliteit voor de bestuursrechtelijke aanpak 
relevant zijn. Het handhavingsteam kan ook een rol spelen bij 
de controles bij garagebedrijven en shredderbedrijven. “(kleine) 
Eenmansbedrijven leveren de ruimte waar voertuigen tijdelijk 
kunnen worden opgeslagen, zijn behulpzaam bij het strippen of 
omkatten van voertuigen, of zij zijn betrokken bij het leveren van 
valse boorddocumenten” (Fijnaut en Spapens, 2005, p. 109). 16 

Tegengaan illegaal demonteren 
Het AVc ontwikkelt momenteel een barrièremodel gericht op het tegengaan 
van illegaal demonteren van voertuigen door bedrijven en particulieren. 
Het barrièremodel is nog in concept. Het AVc heeft echter toestemming 
gegeven om het te gebruiken voor dit masterplan. In het barrière-
model zijn de legale en de illegale faciliteerders, de partners en de 
maatregelen die kunnen worden getroffen opgenomen. Bij de 
aanpak kan samengewerkt worden met de stichting AVc.

Concept barrièremodel 
“Malafide handel: tegengaan illegaal demonteren van voertuigen door bedrijven en particulieren”

Bron: Avc

14 Zoetermeer: KLPD; Ferweda, H., Arts, N., de Bie, E. & van Leiden, I. (2005). Georganiseerde 
autodiefstal. Kenmerken en achtergronden van een illegale branche in beeld gebracht. 
Amsterdam: WODC, Beke (pag. 122). 15 Politie, milieudiensten, gemeente en belas-
tingdienst kunnen samenwerken bij de controles. 
16 Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas- Rijn. Deel 1: 
De problemen van transnationale (georganiseerde) criminaliteit 
en de grensoverschrijdende politiële, justitiële en bestuurlijke 
samenwerking.
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3.3 Informatiepositie (mobiele) dadergroepen
In de Stads- en regioscan 17 is geconcludeerd dat er (deels) sprake is van verwevenheid tussen de aangiftecriminaliteit en crimi-
nele structuren. Het is daarom essentieel om te bouwen aan de informatiepositie over deze (mobiele) dadergroepen.  De infor-
matiepositie hieromtrent kan op diverse manieren versterkt worden. In de eerste plaats door het ontsluiten en vergroten van de 
straatkennis enerzijds en door het optimaliseren van de informatie die wordt opgenomen in de systemen anderzijds. Daarnaast 
door het versterken van de opsporing.

Straatinformatie:
• Straatfunctionarissen kunnen de informatiepositie van de partners versterken. Dit in de eerste plaats door verdachte situaties te 
melden maar ook door hun beeld van fenomeengevoelige wijken, cafés, trefplaatsen en bevolkingsgroepen met de partners te delen. 

• Het bewustzijn en de alertheid van straatfunctionarissen kan vergroot worden door voorlichting te geven over de aard, de 
werkwijze en het gedrag van mobiele daders. 

Versterken systeemkennis:
• Verdachte situaties leiden niet altijd tot het vastleggen van de informatie. Toch is het essentieel om ook deze informatie vast 
te leggen in een gestandaardiseerd format (informatierapport) en om over het benutten hiervan afspraken te maken met parti-
culiere beveiligingsbedrijven, parkeercontroleurs, et cetera. 

• Bij het inwinnen van informatie over dadergroepen kunnen we gebruik maken van concrete informatie over mobiele daderben-
des die momenteel wordt ingewonnen en uitgewisseld tussen grote winkelketens als BCC, Kruidvat, et cetera, en IPOL. Hoewel 
deze informatie primair betrekking heeft op winkeldiefstallen, blijkt dat een deel van de aangehouden verdachten ook woning-
inbraken pleegt. Het KLPD kan deze informatie ontsluiten naar de regio. Dit geldt eveneens voor het (toekomstig) in te stellen 
landelijk informatieknooppunt waar informatie over mobiele dadergroepen in opgenomen wordt. De mobiele dadergroepen 
worden hierin dagelijks gemonitord, de beelden zullen ook dagelijks met de regio’s gedeeld worden. 

Versterken/verbeteren van de opsporing:
• Om de kwaliteit van de onderzoeksverrichtingen te vergroten is het raadzaam, analoog aan de Belgische aanpak, een draai-
boek op te stellen waarin de wijze waarop de onderzoeksverrichtingen dienen te gebeuren, zijn vastgelegd. Deze draaiboeken 
behelzen het proces van vaststelling van het feit, het veilig stellen van sporen, het opstellen van het PV et cetera.

• Aan 34 procent van de opgehelderde zaken ligt een buurtonderzoek ten grondslag, zo bleek uit Engels onderzoek. Buurtonder-
zoek moet hierbij breed geïnterpreteerd worden, waarbij ook de omgeving gescand wordt op de verstopte buit.

• De ervaring in België leert dat binnen het kader van strafonderzoeken naar rondtrekkende daders, regelmatig personen wor-
den aangetroffen die op onregelmatige wijze verblijven op het grondgebied. In het onderzoek kan de nauwere samenwerking 
met de vreemdelingenpolitie meerwaarde bieden door het verkrijgen van identificatiegegevens en beeldmateriaal van vreemde-
lingen, alsook inzage in de dossiers om op deze wijze extra informatie over de verdachte te verwerven.

• Bij het doorrechercheren is het van belang om, naast zicht op het netwerk als geheel, ook mogelijke knooppuntverdachten, die 
eveneens een rol spelen bij andere netwerken, in beeld te brengen. 
 
17 Beke, Dr. B.M.W.A. e.a., Stads- en regioscan in  
de grootste Brabantse gemeenten, Politie & Wetenschap 2010



Hoofdstuk 4 Delicten

4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk benoemt de maatregelen die elke B5 gemeente invoert vanaf 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 of die al zijn uit-
gevoerd. De maatregelen zijn allereerst concreet gericht op het pakken van daders die zich schuldig (willen gaan) maken aan 
criminaliteit. De daaropvolgende maatregelen zijn respectievelijk gericht op het terugdringen van woninginbraak, 
heling, voertuigcriminaliteit, overvallen en straatroof.

4.2 Meer heterdaadkracht
Zonder actieve burgers is de opsporing van verdachten voor de politie een onmogelijke op-
dracht . 18 Zo’n 85 procent van alle aanhoudingen is het gevolg van ontdekking en actie 
op heterdaad gemeld door burgers. Miljoenen burgers zijn getuige van misdrijven 
en de vraag is: ‘wat doen ze daarmee?’ Het is bekend dat de pakkans sterk af-
neemt als het zoeken van de dader langer dan enkele minuten duurt. Alleen 
met de inzet van dagen tot maanden aan extra recherchecapaciteit is het 
dan nog mogelijk om de verdachte te achterhalen. Veel heterdaad-waar-
nemingen komen pas na enige tijd of via andere kanalen dan 112 bij 
de politie binnen. Slechts één op de negen heterdaad-waarnemingen 
wordt via ‘112’ gemeld. Dit betekent dat ongeveer vier miljoen van 
deze waarnemingen niet efficiënt, of geheel niet, in actie worden 
omgezet. Uit onderzoek blijkt dat veel vermogensdelicten wor-
den gepleegd door veelplegers en/of georganiseerde dadergroe-
pen. 19 Het oppakken van dit soort daders heeft daardoor vaak 
een groot effect op de aangiftecijfers van vermogenscriminali-
teit. Om deze reden is het van groot belang om in te zetten op 
het oppakken en “van de straat houden” van deze daders. Om 
dit te bereiken moet de heterdaadkracht worden vergroot.

De aanpak
Het burgerinformatienetwerk (BIN)
Een directe vorm van communicatie, waar de politie veel baat bij heeft, is het zogenaamde BIN, het buurtinformatienetwerk. 
Via een netwerk waarin buurtbewoners participeren kan informatie onderling (buurtbewoners, politie en gemeente) worden 
uitgewisseld. Het BIN kan effectief zijn bij alle vormen van vermogenscriminaliteit.

Actie:  

Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden 
van actieve wederkerigheid met een veelbelovende toekomst. Door dit soort initiatieven werkt de politie verder aan een concept 
waarbij burgers niet alleen worden gezien als overtreder, melder of slachtoffer, maar juist als een partner in de veiligheidsaanpak.

Gemeenten kunnen bij het opzetten van het BIN ook aandacht vragen voor het melden van misdaad via 1-1-2 en Meld Misdaad 
Anoniem (M). Door  informatiecampagnes wordt de burger duidelijk gemaakt in welke gevallen 1-1-2 en M gebeld kunnen wor-
den (en hoe belangrijk dat dit is). Een maatregel die zich uitstekend leent voor een gezamenlijke B5 aanpak (of breder).

 

Een goede technische mogelijkheid om de heterdaadkracht te vergroten is de inzet van ANPR (Automatic Number Plate Re-
cognition). Dit systeem dat in het Nederlands ook wel kentekenherkenning, voertuigherkenning of nummerplaatherkenning 
wordt genoemd legt met camera’s kentekens vast die vervolgens worden vergeleken met kentekens van voertuigen die gezocht 
worden door de politie of die op naam staan van personen die gezocht worden door de politie. 20 Op dit moment beschikken de 
Brabantse korpsen over drie mobiele camera’s om hiervoor in te zetten.  

Evaluatieonderzoek bevestigt dat ANPR pas een meerwaarde heeft voor de opsporing als het systeem met de juiste indicatoren 
is gevuld. Wanneer een openstaande boete of belastingschuld als indicator wordt gebruikt, geeft dit veel hits maar heeft het 
systeem weinig meerwaarde voor de opsporing. Voor een goede opsporing is het beter om andere indicatoren te gebruiken (bijv. 
gerichte kentekennummers) en belangrijker, de indicatoren openstaande boete of belastingschuld weg te laten.

Actie: 1-1-2 daar pak je ook daders mee!
Wie: Gemeenten gezamenlijk in samenwerking met de politie
Wat: Aanpassen landelijk materiaal aan de Brabantse (B5)  
 situatie  en uitvoeren campagne

Actie: M in actie
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met M (op hotspots)
Wat: Aanwijzen hotspots, overleg met AVc over geschikte   
 vorm en doelgroep,  ontwikkelen materiaal, uitvoering

Actie: Gebruik ANRP uitbreiden
Wie: Gemeenten gezamelijk ism de politie en belastingdienst 
Wat: Nader te bepalen in overleg met de politie

Actie:  

Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden Ook andere vormen van directe communicatie met de burger zijn effectief. Burgernet, Twitter en SMS-alert zijn voorbeelden 

Actie: Opzetten burgerinformatienetwerken (BIN)
Wie:  Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met burgers en bedrijven
Wat: Na indeling in buurten en het organiseren van informatiebijeenkomsten kan het netwerk  
 (met tweerichtingsverkeer) worden opgezet

Over de wijze waarop is informatie beschikbaar bij het RIEC

18 Baardewijk, J. en P. van Os, Meer heterdaadkracht (2007).
19 Bake, dr. Balthazar, dr. Edward van der Torre en dr. Menno van Duin, Stads- en regio-
scan in de grootste Brabantse gemeenten, (2010).



4.3 Woninginbraak
Het bestrijden van woninginbraken gebeurt in de meeste gemeenten en politieregio’s met een combinatie van bekende en als 
positief ervaren of als effectief bewezen methoden. Het nu volgende is voor een groot deel gebaseerd op een recente VU-studie 
naar een intensievere aanpak van woninginbraak op basis van criminologische literatuur. 21  

De drie in het advies van de VU genoemde mogelijkheden zijn:
1. inspelen op herhaald en bijna herhaald slachtofferschap (die laatste wordt ook wel besmettelijkheid van woninginbraak genoemd)
2. inspelen op concentratie in ruimte en tijd
3. meervoudige daders aanpakken

Door in te zetten op alle drie genoemde mogelijkheden ontstaat een integrale aanpak die noodzakelijk is om woninginbraak ef-
fectief te bestrijden. 22 Deze paragraaf behandelt de eerste twee punten. De aanpak van de meervoudige daders is al in hoofdstuk 
3 aan de orde geweest.

De aanpak
Herhaald slachtofferschap en besmettelijkheid
Het onderzoek van de VU stelt de volgende maatregelen voor:
- waarschuwen bevolking door huis-aan-huis bezoek of folderen
- beroep op waakzaamheid van de bevolking; en
- verhoogde politiesurveillance

Uit literatuur blijkt dat het informeren van de bevolking niet altijd effectief is.  23 Inbraakpreventieve voorlichting in het algemeen heeft 
weinig effect. Echter, waar bewoners zich bedreigd voelen leidt deze voorlichting wél tot het nemen van preventieve maatregelen.

Actie:  

Op hotspots kunnen ook intensievere nachtelijke verkeerscontroles plaatsvinden waarbij vooral wordt gekeken naar het ver-
voer van inbrekerswerktuigen. Op grond van de APV kunnen deze werktuigen in beslag genomen worden. 

Inspelen op concentratie in ruimte en tijd
In de vorige paragraaf zijn maatregelen beschreven die zich concentreren op recente inbraken. Dezelfde maatregelen zijn ook 
geschikt als het gaat om ‘concentratie’ in het algemeen. Extra inzet dus op tijden dat in algemene zin meer inbraken plaatsvin-
den op plaatsen waarvan bekend is dat er meer dan gemiddeld wordt ingebroken. De bedoeling is om op hot times en hotspots 
extra toezichthouders in te zetten (politie, particuliere beveiligers, boa’s en buurtpreventieteams).

Actie: 

Er zijn situationele omstandigheden die leiden tot een verhoogd inbraakrisico. 24 Bewoners moeten van deze risico’s op de 
hoogte worden gesteld zodat zij maatregelen kunnen treffen. De gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol in samenwerking 
met woningbouwverenigingen, wijkagenten en buurtnetwerken. Vooral op plaatsen waar gemiddeld meer wordt ingebroken 
is een situationele preventieve aanpak effectief. Preventieve maatregelen waarvan het succes is gebleken zijn: het verhogen 
van het verlichtingsniveau, toepassing van cameratoezicht, toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Bouwbesluit 
en         CPTED (Criminal Prevention Through Environmental Design), herinrichten bestaande woonwijken en het installeren van 
standaard beveiligingsmaatregelen zoals een zichtbaar inbraakalarm. 

Actie:  
Actie:  Actie: Extra surveilleren op hotspots (direct na een eerdere inbraak)

Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie en bewoners
Wat: Politieanalyse, gerichte inzet van Boa’s, flexteams van politie en de burger  
 door bv buurtpreventieteams of hondenuitlaters

Actie: Verkeerscontroles op hotspots
Wie: Gemeenten afzonderlijk; uitvoering door de politie
Wat: Indien nodig aanpassen APV, politieanalyse, gerichte inzet politie 

Actie:

Actie:  

Actie: Extra surveilleren op hotspots en tijdens hot times
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie en bewoners
Wat: Bepalen van hotspots en hot times in gemeenten. Gerichte inzet door flexteams van  
 de politie en Boa’s, bewoners betrekken (buurtpreventieteams, hondenuitlaters e.d.)

Actie: Stimuleren bewoners tot het nemen van preventieve maatregelen
Wie:  Gemeenten gezamenlijk in samenwerking met politie,woningbouwverenigingen 
  en bewoners. Mogelijk dat in de voorbereiding kan worden gesproken met het CCV  
 om te komen tot een goede mix van preventieve maatregelen
Wat: In gezamenlijk overleg komen tot een pakket aan maatregelen
 Materiaal ontwikkelen en uitvoeren

20 Kamerstukken II 2010-2011, 31 051, nr. 8.
21 Peeters, M.P., H. Elffers, J.J. van der Kemp, W.M.E.H. Beijers, Evidence-based aanpak van woninginbraak, 
Enkele voorstellen voor een intensievere aanpak van woninginbraak, op basis van een inventarisatie van de 
criminologische literatuur, VU Amsterdam mei 2011
22 Uit Nederlandse en internationale evaluatiestudies blijkt dat enkel door het inzetten van een breed scala 
aan  elkaar complementerende maatregelen, woninginbraak effectief kan worden bestreden, Manuel J.J. 
López, RCM-advies.
23 Faysal Settoute, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Gemeentelijk beleid op het gebied van woninginbraak, 
Bevorderen van de zelfredzaamheid bij preventie van woninginbraken, Sector BZ, afdeling OOV ‘s-
Hertogenbosch.

24 Het CCV noemt o.a. woonblokken met een hoge anonieme woondichtheid, leegstand, vrijstaande wonin-
gen en hoekhuizen, aan het zicht onttrokken woningen, woningen in de nabijheid van goede vluchtwegen 
zoals autosnelwegen en doorgaande wegen en de nabijheid van horeca. Daarnaast worden alleenstaanden, 
twee persoonshuishoudens en studenten genoemd als groepen die extra risico lopen.



4.4 Heling
Heling is het verwerven, voor handen hebben of overdragen van een door misdrijf verworden goed, dan wel het vestigen of over-
dragen van een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een dergelijk goed. Uit onderzoek van Renooy 25 blijkt 
dat tussen tachtig en negentig procent van de heling toe te schrijven is aan min of meer professionele helers. Amateur helers 
nemen vaak goederen van de stelers af voor eigen gebruik. De gelegenheid speelt daarbij een grote rol.
Over de locaties waar heling plaatsvindt, is in de literatuur geen eenduidigheid. Wat betreft professionele heling wordt vaak 
uitgegaan van traditionele helinglocaties zoals opkopers en zwarte markten. De minder professionele helers zijn vaak te vinden 
in plaatselijke kroegen en snackbars. Daarnaast wordt ook geheeld op middelbare scholen. Zowel professionele helers als niet 
professionele helers maken tegenwoordig ook veel gebruik van het internet.

De aanpak van heling zou volgens het WODC onderzoek moeten lopen langs de volgende vijf sporen: 

• preventie en voorlichting
• registercontroles
• opsporing (repressie)
• bestuurlijke aanpak
• PPS met verzekeringsbranche

De wegwijzer aanpak heling vormt de basis voor de aanpak van heling in dit Masterplan. In de wegwijzer stelt men dat je op drie 
punten in de keten het proces moet verstoren. Je moet de steler (verminderen aanbod aan de heler) en de heler (verminder aan-
bod aan de consument) aanpakken. Daarnaast moet je de relatie heler-consument verstoren. De consument moet zich er van 
bewust zijn dat heling strafbaar is en moet ondanks de goedkope deal die ze kunnen sluiten, om die reden afzien van de koop.

De aanpak
Preventie en voorlichting
Een belangrijk wapen in de strijd tegen heling is het bewerkstelligen van gedragsverandering bij de consument. De consument 
moet niet langer bereid zijn gestolen goederen te kopen. Om dit te bereiken willen wij de consument uitgebreid informeren over 
de risico’s. Bijvoorbeeld door reguliere voorlichtingscampagnes met TV-spots, posters en flyers, in combinatie met persoonlijke 
communicatie. 

Actie: Gedragsverandering consument d.m.v. publiekscampagne
Wie: Gemeenten gezamenlijk
Wat: Algemene voorlichting d.m.v. TV spot voor Omroep Brabant, posteractie overeenkomstig  
 die van Tilburg (hetisnietnormaal.nl)

Actie: Gedragsverandering scholieren (heling op school)
Wie: Gemeenten afzonderlijk
Wat: op een schoolplein in scene zetten van een helingverkoop en daarna in de klas gezamenlijk   
 praten over heling en de consequenties daarvan (voorbeeld Tilburg) 

Actie: Gedragsverandering consument (heling op de “jaarmarkt”)
Wie: Gemeenten afzonderlijk
Wat: in scene zetten marktkraam met gestolen waar. Wanneer koop “gesloten” is  confrontatie
  door marktkoopman of politieagent ten aanzien van heling en de consequenties daarvan   
 (voorbeeld Tilburg)

25 Renooy, P.H., Heling; een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
intensivering van helingbestrijding door politie, bestuur en
justitie, Den Haag, LVBM/DCP, 1991.



Registercontroles en integrale aanpak
Het voeren van een inkoopregister is volgens artikel 437 Wetboek van Strafrecht verplicht voor nader door een Algemene Maat-
regel van bestuur aan te wijzen handelaren. De omschrijving in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafrecht is zo ruim dat daaronder feitelijk alle opkopers en handelaren in tweedehands goederen kunnen 
worden gerekend. Om goede controle op de goederenstroom te houden is het echter nodig dat ook de verkoop van deze goede-
ren goed wordt geregistreerd. De gemeenten regelen dit door in de APV een bepaling op te nemen. Landelijk is een opkoopre-
gister ontwikkeld dat aan de handelaren wordt aangeboden. Dit digitale registratiesysteem is direct gekoppeld aan de website 
stopheling.nl. Zo kunnen handelaren, via het intoetsen van bijv. een serienummer, direct nagaan of het aangeboden goed een 
gestolen goed is.

 

   

De gemeenten die de verplichting tot het voeren van een verkoopregister in de APV opnemen, moeten dit ook controleren. Doel 
is bewustwording en medewerking. Ondernemers moeten niet de indruk krijgen dat ze vooraf al als mede criminelen worden 
bestempeld. Tilburg, waar deze actie onderdeel is van het beleid, controleert op:
• het correct invullen van de registers
• de consistentie tussen aanwezige of juist afwezige goederen en het register
• de hoeveelheid en frequentie waarmee bepaalde personen zaken aanbieden. Wanneer iemand veel en vaak iets aanbiedt  
rechercheert de politie door en brengt aan deze persoon een bezoek

Naast de controle op de registers kan de gemeente samen met haar partners meer barrières opwerpen tegen heling. Plaatsen 
waar heling vaak voorkomt zijn ambulante markten zoals braderieën en jaarmarkten. De gemeente kan invloed uitoefenen 
op de organisatie van deze markten. Zo kan bijvoorbeeld de eis worden gesteld dat de organisatie een overzicht geeft van alle 
standhouders.

Op de markten zelf kunnen de gemeenten surveilleren en controleren. Het surveilleren is goed voor de zichtbaarheid. Het con-
troleren is echter noodzakelijk om daadwerkelijk gestolen goederen van de markt te weren. Als agenten of Boa’s de beschikking 
krijgen over tablet-computers, kunnen zij productnummers van aangeboden goederen direct invoeren bij www.stopheling.nl

Opsporing
Dit Masterplan legt als het gaat om heling de nadruk op preventie en integrale acties. Hiervoor is gekozen omdat opsporing 
relatief veel menskracht kost en resultaat niet is gegarandeerd. De steeds grotere afzet van gestolen goederen op het internet 
is echter wel iets wij door het inzetten van extra opsporingscapaciteit moeten aanpakken. Sites als E-bay en Marktplaats zijn al 
door het landelijk project Notice-and-Take Down gecommitteerd aan bepaalde afspraken. Daar kan regionaal verder op worden 
voortgeborduurd.

   

Actie: Verplichting tot het voeren van een digitaal verkoopregister
Wie: Gemeenten afzonderlijk
Wat: Opnemen van de verplichting tot het voeren van een verkoopregister in de APV van    
 iedere gemeente. Ontwikkelde opkoopregister aanbieden aan handelaren en    
 koppelen aan de site stopheling.nl. 

Actie: Integrale bewustwordings- en controleacties registers
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie en Belastingdienst
Wat: In vooraf door gemeente bepaalde prioriteitsvolgorde, opkopers en handelaren    
 controleren en hun medewerking vragen

Actie: Evenementen regeling
Wie: Gemeenten afzonderlijk 
Wat: Aanpassen APV of maken aparte evenementen regeling

Actie: Geüniformeerd surveilleren en controleren op ambulante markten
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie en Belastingdienst
Wat: Surveillances maar vooral ook gerichte controles op bepaalde goederen

Actie: Notice-and-Take-Down (internet recherche)
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met de politie
Wat: Inzetten extra capaciteit (door gemeenten of politie) en door de gedrags
 code Notice-and-Take Down handelen door tussenkomst politie.  
 Doorrechercheren  wanneer strafbaar feit is geconstateerd en de gedrags 
 code de mogelijkheid biedt de  NAW gegevens van inhoudsaanbieder op te  
 vragen bij tussenpersoon  (internetprovider)



4.5 Voertuigcriminaliteit
De Gemeentelijke Veiligheidsindex gaat uit van het delict diefstal dat bestaat uit diefstal van en uit en vanaf auto’s. Aansluiting 
van dit Masterplan op de GVI index ligt voor de hand omdat het verlagen van de GVI-scores van de vijf grootste Brabantse 
gemeenten een belangrijke doelstelling van de Taskforce B5 is. Publieke en private partijen hebben in de Stichting Aanpak Voer-
tuigcriminaliteit (AVc) hun krachten gebundeld om voertuigcriminaliteit aan te pakken. Preventieve maatregelen tegen dief-
stal van voertuigen komen vaak in samenwerking met landelijke organisaties en fabrikanten tot stand. Om diefstal van vooral 
nieuwere auto’s te voorkomen onderhandelt de AVc met onder meer met de autobranche over het vanaf de fabriek voorzien 
van alarmsystemen en het aanbrengen van identificatie op meerdere onderdelen van de auto. Ook vindt overleg plaats met de 
Belastingdienst over de vraag of een korting op de BPM mogelijk is voor alle diefstal beperkende voorzieningen. 
Dit soort maatregelen kunnen gemeenten niet bewerkstelligen. Het zijn zaken waarvoor landelijk en bij verschillende (ook pri-
vate) partners de handen op elkaar moeten. De lokale en regionale aanpak is een aanvulling op de maatregelen die onder aus-
piciën van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit worden opgepakt.

De aanpak
De voertuigcriminaliteit pakken we op twee manieren aan: 
• Preventie:
 bewustwording en aanpassen gedrag
 stimuleren nemen van preventieve maatregelen door burgers
 gerichte preventieve maatregelen bij concentratie in ruimte en tijd
• Dadergerichte aanpak:
 vergroten heterdaadkracht
  repressieve maatregelen (opsporing en vervolging)

Preventie
Bij preventie werken we langs drie sporen. Bij het eerste spoor gaat het om het creëren van bewustwording bij de burgers die 
moet bijdragen tot een aanpassing van het gedrag. Het tweede spoor richt zich op het stimuleren van het nemen van preven-
tieve maatregelen door de burgers en het derde spoor richt zich op het nemen van preventieve maatregelen gericht op concen-
tratie in ruimte en tijd.

Bewustwording en aanpassen gedrag
Autocriminaliteit ontwikkelt zich. Auto’s zijn steeds beter beveiligd. Daarom gaat de crimineel over tot het inbreken in woningen 
om autosleutels te stelen. Ook zien we een ontwikkeling van autodiefstal door braak naar autodiefstal door middel van carjac-
king. Een relatief nieuw fenomeen is de zogenaamde duplo-auto waarbij een gestolen auto de identiteit van een bestaande auto 
krijgt en wordt doorverkocht. 

We moeten individuele burgers bewust maken van deze ontwikkelingen. De B5 gemeenten kunnen in samenwerking met het 
AVc een informatiecampagne opzetten ter voorkoming van voertuigcriminaliteit.

Een specifieke mogelijkheid om mensen bewust te maken van de gevaren van auto-inbraak zijn borden op parkeerterreinen met 
bijvoorbeeld de tekst “auto op slot, buit eruit”. Ook kunnen parkeerautomaten preventieve tips op het parkeerkaartje afdrukken 
of zelfs, door een spraakchip, een preventieve boodschap uitspreken.

Stimuleren nemen van preventieve maatregelen door burgers
Gemeenten vervullen  een belangrijke rol in het stimuleren van autobezitters om preventieve maatregelen te treffen. Zo zouden 
de gemeenten het graveren van kentekens en VINs in autoruiten kunnen stimuleren. Het graveren van het chassisnummer (Ve-
hicle Identification Number) in de ramen van de auto voorkomt vaak een diefstal omdat van de auto, voordat deze kan worden 
doorverkocht, de autoruiten moeten worden vervangen. Sinds kort zijn er zogenaamde VIN ets-sets op de markt 26.  

    

Het AVc levert een inspanning om preventieve maatregelen bij verkopende partijen en autoverhuurders opnieuw onder de aan-
dacht te brengen. Zo moet de legitimatie procedure bij het maken van een proefrit te worden aangescherpt en dient er ook een 
vorm van legitimatie plaats te vinden bij online verkoop. Hierbij kunnen de B5 gemeenten een rol spelen. Ze kunnen landelijke 
acties en afspraken regionaal verder oppakken in overleg met de plaatselijke auto- en verhuurbranche.

Actie: Informatiecampagne
Wie: Gemeenten gezamenlijk in samenwerking met Stichting AVc en politie
Wat: Aanpassen websites, overleg over campagne, ontwikkelen materiaal, 
 aanvragen offertes en verspreiden materiaal (actieplannen beschikbaar bij AVc)

    

Actie: Preventieborden op alle parkeerterreinen
Wie: Gemeenten gezamenlijk
Wat: Keuze voor ontwerp, aanvragen offerte(s), plaatsen van de borden. Opvolging door 
 controles door politievrijwilligers of buurtpreventieteams 
 (voorbeeld gemeente Reusel-De Mierden) 

Actie: PPS autobranche t.a.v. legitimatieprocedures
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met autohandelaren en autoverhuurders
 (deze actie is tevens opgenomen in het werkplan AVc)
Wat: Inventariseren betrokken handelaren en verhuurders, aangaan samenwerking,    
 gezamenlijk opstellen legitimatie protocol, invoering

Actie: Stimuleren graveren VIN’s in ramen auto’s
Wie: Gemeenten gezamenlijk; uitvoering door ROC’s
Wat: Overleg met betrokken ROC’s, aanschaf benodigde materialen t.b.v. de scholen,    
 autobezitters informeren over de mogelijkheden

26 Succesvolle stap in de strijd tegen autodiefstal in: 
P4W, passion for wheels, 8 mei 2012.



Gerichte preventieve maatregelen bij concentratie in ruimte en tijd
De politie zal een nadere analyse maken van modus operandi en hotspots en hot times.  Op basis van deze kennis kunnen meer 
gerichte preventieve acties plaatsvinden. Zo kunnen de politie, boa’s en particuliere beveiligers op hotspots en hot times meer 
surveilleren.  Van cameratoezicht kan een preventieve werking uitgaan. In parkeergarages en op andere parkeerterreinen (voor 
lang parkeren), kan de gemeente het verlichtingsniveau verhogen of aanpassen, cameratoezicht (laten) inzetten en kijken naar 
bijvoorbeeld de zichtlijnen. Simpele maatregelen kunnen al een verbetering opleveren, bijvoorbeeld het snoeien van openbaar 
groen. Belangrijk is ook het beperken van het aantal toegangswegen.

Dadergerichte aanpak
Onder de dadergerichte aanpak scharen we repressieve maatregelen gericht op het opsporen en vervolgen van daders. Het 
gaat vaak om maatregelen waarbij politie en openbaar ministerie samenwerken. De maatregelen in dit hoofdstuk richten zich 
enkel op gelegenheidsdaders. De aanpak van professionele daders en veelplegers komt in hoofdstuk 3 aan de orde.  Uit een 
pilot-project blijkt dat het inzetten van de lokauto succesvol is. 27 Het gaat om een auto van de politie die is uitgerust met een 
zender. Deze geeft een signaal af wanneer de auto wordt opengebroken. De auto wordt het meest effectief ingezet op hotspots. 
Door het inzetten van lokauto’s met camera’s, zijn minder manuren nodig die worden besteed aan het observeren van de auto .

4.6 Overvallen en straatroof
De uitkomsten van het onderzoek “Overvallen in Nederland, een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak” van professor 
Fijnaut c.s. (2010), maken duidelijk dat het ernstig is gesteld met de overvalproblematiek in Nederland. Het rapport geeft aan 
dat het aanpakken van overvallers gecompliceerd is en spreekt dan ook van een veelkoppig monster. 
Er is een landelijk Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit. Dit actieprogramma vormt de basis voor dit hoofdstuk 
uit het Masterplan.

De aanpak
We pakken overvallen en straatroof aan langs de volgende sporen:
• preventie
• repressie
• slachtofferhulp
Het genoemde actieprogramma beschrijft ook de sporen Regie & Verantwoording, Monitoring, Ontwikkeling & Onderzoek en 
Communicatie. De maatregelen die hieronder vallen, staan in dit masterplan beschreven.

Preventie
Voor een succesvolle ketenaanpak van overvalcriminaliteit en het behalen van de gestelde doelen is het niet alleen nodig dat er 
adequaat wordt opgetreden als een overval heeft plaatsgevonden, maar moeten vooral ook de nodige preventieve maatregelen 
worden genomen om te voorkomen dat overvallen plaatsvinden of opnieuw plaatsvinden. Voor het kunnen nemen van preven-
tieve maatregelen zal vooral de relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven minder vrijblijvend moeten worden. De (lokale) 
overheid stimuleert (o.a. via keurmerken en convenanten) en ondersteunt het bedrijfsleven tot het nemen van maatregelen. De 
aanpak veronderstelt een wederkerige relatie tussen (lokale) overheid en private partijen, waarin iedereen zijn verantwoorde-
lijkheid neemt.  De gemeente initieert en stimuleert ondernemers tot het nemen van preventieve maatregelen. Hierbij valt te 
denken aan het organiseren van ondernemersbijeenkomsten en het verschaffen van informatie over landelijke en lokale subsi-
diemogelijkheden. 

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het nemen van de fysieke en sociale maatregelen in de onderneming. In ieder winkel-
gebied, vooral in de overvalgevoelige winkelgebieden en op bedrijventerreinen, moet een stevige stijging van preventieve maat-
regelen gerealiseerd worden. VNO-NCW, MKB-Nederland, Detailhandel Nederland en Koninklijke Horeca Nederland nemen  
hierin het voortouw.  De verplichtingen die voor werkgevers gelden uit hoofde van de Arbowet (veilige werkomgeving) moeten 
daarbij ondersteunend zijn. Lokaal stimuleert de gemeente het nemen van preventieve maatregelen in het kader van het Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO) en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Een landelijke actie ter bevordering van het bewustzijn voor veiligheid is de week van de Veiligheid die ieder jaar in week 41 
plaatsvindt. In die week vinden verschillende activiteiten plaats om ondernemers te motiveren om met het thema veiligheid 
aan de slag te gaan.

De landelijke actieweek veiligheid is gericht op het algemeen bewustzijn over veiligheid. Lokaal kunnen we meer gericht com-
municeren met bedrijven en burgers over de gevolgen van overvallen en straatroof. Het succes van het tegengaan van over-
vallen en straatroof is mede afhankelijk van een goede communicatie via de media. Vooral behaalde successen en positieve 
resultaten kunnen de publieke opinie beïnvloeden en een preventieve werking hebben. Voor preventie is ook communicatie 
over de hoge pakkans, de hoogte van de straffen, de gevolgen van overvallen voor slachtoffers en over het ‘niet-stoer-zijn’ van 
overvallen belangrijk. De externe communicatie zal op diverse niveaus moeten plaatsvinden: landelijk, regionaal, lokaal, publiek 
en privaat. Hierbij is het van belang dat de boodschap zoveel mogelijk eenduidig is. Het Programmabureau stelt de kaders voor 
externe communicatie. Regionale partners kunnen daar gebruik van maken. Gemeenten kunnen als het gaat om de preventieve 
communicatie de samenwerking zoeken  met de overige partners.

Actie: Het nemen van prevent eve maatregelen op hotspots en tijdens hot times
Wie: Gemeenten in samenwerking met politie, particuliere beveiligers en buurtbewoners
Wat: Na bepalen van hotspots en hot times het nemen van preventieve maatregelen  
 zoals hierboven beschreven

Actie: Inzet lokauto
Wie: Gemeenten afzonderlijk; uitvoering door politie
Wat: Inzetten lokauto door politie

Actie: Projecten KVO en KVU
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie, detailhandel en horecaondernemers
Wat: Projecten Keurmerk Veilig Ondernemen (winkelgebieden) en Kwaliteitsmeter Veilig   
 Uitgaan (uitgaansgebieden) uitbreiden met een overvalmodule, jaarlijks een    
 stijging van het aantal KVO winkelgebieden met 10%

Actie: Week van de Veiligheid
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met de politie, horecaondernemers en detailhandel
Wat: Jaarlijks organiseren van de week van de Veiligheid waarin aandacht besteed wordt   
 aan overvallen (www.deweekvandeveiligheid.nl)

Actie: Externe communicatie
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met politie, OM,      
 ondernemersverenigingen, de horeca e.d.
Wat: Benutten van diverse kanalen om informatie m.b.t. de aanpak van overvallen te verspreiden   
 onder de leden van de betreffende organisaties (te denken valt aan websites, ledenbrieven,  
 publicaties in magazines, etc.). Benutten van de media om de boodschap extern over te brengen

27 De inzet van lokauto’s was in Utrecht succesvol. In een pilot konden door de inzet van lokauto’s verschillende daders worden gepakt en daalde het aantal autokraken in de regio met 40 procent aldus een persbericht 
van staatssecretaris Teeven van 8 november 2011.



Repressie
Een substantiële verbetering van opsporing en vervolging van overvallen is noodzakelijk om de landelijk gestelde doelen voor 
het terugdringen van het aantal overvallen, verhogen van het oplossingspercentage en de percentages veroordelingen en re-
cidivebeperking te behalen. Op lokaal en regionaal niveau willen we daarom verder werken aan het ontwikkelen van de infor-
matiepositie (hoofdstuk 2), de verbetering van de heterdaadkracht en een sluitende persoonsgerichte aanpak (hoofdstuk 3). In 
deze hoofdstukken staan verschillende maatregelen die ook betrekking hebben op de delicten overvallen en straatroof.
Om specifiek de opsporing en vervolging van overvallers te vergroten is het programma LiveView ontwikkeld. Met dit program-
ma kunnen live beelden van een overval worden doorgestuurd naar de meldkamer van de politie. Onlangs heeft de minister voor 
Veiligheid en Justitie dit programma gepresenteerd bij de regio Haaglanden. De minister heeft bij de presentatie gezegd dat de 
invoering van dit programma de pakkans aanmerkelijk vergroot.

Slachtofferhulp
Elk slachtoffer van een overval heeft recht op een goede hulpverlening. Een overval, zeker als deze gepaard is gegaan met veel 
geweld, brengt naast materiële schade ook geestelijke schade toe. Een belangrijk aspect is dan ook de nadrukkelijke aandacht 
voor slachtoffers van gewelddadige vermogensdelicten. Dergelijke misdrijven hebben immers een grote impact op het slachtof-
fer en diensomgeving. De aandacht voor slachtoffers wordt geïntensiveerd door hen in alle gevallen te wijzen op de mogelijk-
heid van een slachtoffergesprek met de officier van justitie, de mogelijkheid van spreekrecht op de zitting en mogelijkheid tot  
vordering van schadevergoeding.

Actie: Uitrol LiveView
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met de politie en het bedrijfsleven
Wat: Dit systeem maakt het mogelijk om de beelden van een particuliere alarmcentrale, geld- 
 of waarde depots of videotoezichtscentrale naar de meldkamer van de politie door te sturen  
 (www.rijksoverheid.nl/nieuws of www.hetccv.nl)

Actie: Informeren slachtoffers en buurtbewoners
Wie: Gemeenten afzonderlijk in samenwerking met de politie en het OM
Wat: Slachtoffers worden actief gewezen op de mogelijkheden van slachtoffergesprek, spreek  
 recht en vordering van schadevergoeding (OM). De gemeente, bij voorkeur de burgemeester   
 bezoekt het slachtoffer, toont medeleven en neemt indien mogelijk maatregelen (gemeente), 
  indien de situatie dat wenselijk maakt, bijvoorbeeld bij onrust onder buurtbewoners,  
 worden in samenwerking met de politie de bewoners  nader geïnformeerd. Slachtofferhulp   
 adviseert gemeenten in deze situaties



Hoofdstuk 5 Implementatietraject

Het doel van dit masterplan is dat alle B5 gemeenten op 1 oktober 2012 starten met de maatregelen en acties uit dit plan. Bo-
venliggend doel is dat de B5 op dezelfde vlieghoogte komen voor wat betreft een aantal maatregelen en methoden waarvan we 
(vrijwel) zeker weten dat de invoering ervan de veiligheid vergroot en de criminaliteit tegengaat. In het plan worden 27 acties 
voorgelegd aan de gemeenten. Veel van deze acties kunnen nu meteen of in 2013 worden uitgevoerd door of onder de regie van 
de B5-gemeenten. Uiteraard moet dit altijd in afstemming met partners zoals politie en belastingdienst die de uitvoering voor 
hun rekening zouden moeten nemen. 

Uit het masterplan volgt concreet dat:
• B5 gaat het regiemodel Slim Samen Toezien invoeren
• B5 gaat de methodiek Vergroten Heterdaadkracht implementeren
• B5 gaat de methodieken persoonsgebonden en dadergroepgerichte aanpakken implementeren
• B5 gaat de beschreven maatregelen ter bestrijding van woninginbraak, voertuigcriminaliteit, overvallen, straatroof en heling 
uitvoeren. De gemeenten pakken hun regie, zetten eigen en waar nodig extra capaciteit op de preventieve maatregelen en ma-
ken adequate afspraken met de politie en andere partners over de uitvoerig.

Communicatie
Op het domein van het bestuur zijn mogelijkheden om de effectiviteit en het rendement van het overheidshandelen te verbete-
ren. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen/projecten versterken de bestuurlijke aanpak van (1) 
vermogenscriminaliteit, (2) witwassen/vastgoedfraude, (3) Opiumwet 13b en (4) de toepassing van BIBOB fase-2. 

Delen is vermenigvuldigen
De vier verschillende projecten worden zoveel mogelijk gecommuniceerd als één gehele versterkingsbeweging of als onderdeel 
van deze gehele beweging. Individuele positionering doet afbreuk doet aan de kernboodschap. Daarom willen wij dit vermijden. 
Bovendien is de kracht van het resultaat sterker en ligt het aantal communicatiemomenten hoger wanneer er één versterkings-
beweging wordt gecommuniceerd.

In 2011 is voor de Taskforce B5 een overall communicatieplan opgesteld. Dit plan dient als basis en uitgangspunt van het voor-
liggende actiecommunicatieplan voor de actielijn verbetering van de effectiviteit en het rendement van het overheidshandelen. 
De communicatierollen en -verantwoordelijkheden matchen ook met de opgezette projectstructuur van de actielijn overheids-
handelen. 

De directeuren veiligheid van de vijf gemeenten zijn gezamenlijk als een soort stuurgroep verantwoordelijk voor de te leveren 
inspanningen zoals beschreven in het ‘Uitvoeringsplan bestuurlijke weerbaarheid’. Interne communicatie en het zorgen voor 
draagvlak vallen hier ook onder. Het programmabureau van de Taskforce en het RIEC ondersteunen en adviseren deze stuur-
groep en participeren in dezelfde rol de vier projecten  ((1) vermogenscriminaliteit, (2) witwassen/ vastgoedfraude, (3) Opium-
wet 13b en (4) de toepassing van BIBOB fase-2).

Vanaf 1 oktober 2012 starten de B5-gemeenten en hun partners met de maatregelen en acties uit dit plan. Bij sommige part-
ners zijn verschillende acties al gestart. Op 1 oktober 2013 staat een meetmoment/evaluatie gepland om te kijken of dit plan              
succesvol is geweest.

Dankwoord
Dit masterplan is tot stand gekomen in de periode april tot en met september 2012 en is getrokken door de gemeente Eindho-
ven in nauwe samenwerking met het programmabureau  TaskforceB5 en het RIEC Zuid-West Nederland. Na bundeling van de 5 
quickscans in de Rode Draad Quickscan zijn er gemeenschappelijke aanbevelingen gekomen tot het komen van een gezamen-
lijke aanpak van vermogenscriminaliteit in de B5-steden. Het doel is echter nooit alleen geweest om de B5-steden op een hoger 
plan te trekken maar ook de aansluiting te zoeken met reeds bestaande initiatieven en ook een meerwaarde te kunnen krijgen 
voor de andere Brabantse gemeenten in het werkgebied van de  Brabantse politieregio’s.

Dank voor ieders inbreng gaat uit naar de vertegenwoordigers in zowel de werkgroep  als klankbordgroep  van de verschillende 
partners. Tenslotte dank aan communicatie van de gemeente Eindhoven  voor het redigeren van dit masterplan. 

Werkgroep bestaande uit Robert Kuipers (gemeente Eindhoven), Titia Jongepier en Jeroen Bakker (beide RIEC Zuid-
West Nederland, Marion Biezen (Ministerie van Veiligheid en Justitie), Tim Wiegant (politie Brabant Zuid-Oost), 
Maarten van Poppel (politie Midden- en West-Brabant), Susanne Nieuwdorp (OM Breda), Silvie van Halder (ge-
meente Eindhoven), Annemieke de Winter (Veiligheidshuis Maas en Leigraaf) en Jochem Spoorendonk (programma 
TaskforceB5).
Klankbordgroepleden waren Henk Boelens (gemeente Breda), Adryo Toorians (gemeente Tilburg), Mart Koolen 
(gemeente Helmond), Bart Venrooij (gemeente ‘s-Hertogenbosch), Paul van Hooff (OM ‘s-Hertogenbosch), William 
Leenders en Hans Claassen (beide Belastingdienst), Hadeline Vorselaars (politie Midden- en West-Brabant) en Zosha 
Zuidema (Ministerie van Veiligheid en Justitie).
Communicatiewerkzaamheden uitgevoerd door Judith Kuijk (gemeente Eindhoven).



Colofon
Dit masterplan Vermogenscriminaliteit
komt voort uit de Rode Draad B5 gebaseerd 
op de individuele quickscans uitgevoerd door het 
RIEC Zuid-West Nederland in het kader van de 
bestuurlijke weerbaarheid van het programma 
TaskforceB5.
Robert Kuipers (gemeente Eindhoven)
Titia Jongepier (RIEC ZW Nederland)
Jeroen Bakker (RIEC ZW Nederland)
Susanne Nieuwdorp (OM Breda)
Maarten van Poppel (politie MWB)
Silvie van Halder (gemeente Eindhoven)
Jochem Spoorendonk (programma TaskforceB5)
Vormgeving: 40Watt, Bas van Poppel

Datum: 1 december 2012




