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Voorwoord en dankwoord 

Voor u ligt mijn thesis 'De Roemeense katvanger als faciliteerder van mobiel banditisme', die ik in het 

kader van mijn afstuderen voor de bachelor Politiekundige aan de Politieacademie te Apeldoorn heb 

geschreven. Het onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van de Landelijke 

Eenheid (Politie) om de mogelijkheden te onderzoeken naar een betere samenwerking tussen 

overheidsinstanties die betrokken zijn bij het fenomeen Roemeense katvangers. Deze katvangers 

vormen een onderdeel van mobiel banditisme, wat een van de speerpunten betreft van de Landelijke 

Eenheid. Ik heb met veel plezier en interesse aan dit onderzoek gewerkt, waarbij ik door de opgedane 

(soms schokkende) bevindingen, steeds gedrevener werd.  

 

Gedurende het onderzoek, waarbij ik op een gegeven moment veel informatie had verworven en 

verbindingen had gelegd met betrokken ketenpartners, kreeg ik het dankbare verzoek om een aanvraag 

in te dienen bij het Organized Crime Field Lab 2018-2019. Met trots kan ik zeggen dat het fenomeen 

Roemeense katvangers, mede dankzij mijn aanvraag, daadwerkelijk is geselecteerd voor dit innovatieve 

programma.  

 

Ik ben erg blij met het eindresultaat van het onderzoek, dat is geschreven voor de politie en de 

ketenpartners die betrokken zijn bij het fenomeen Roemeense katvangers. Dit zijn met name 

overheidsinstanties. Mijn onderzoek en het bijbehorende barrièremodel, dat ik samen met Kelly van 

Toledo van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag heb opgemaakt, dienen houvast 

en richting te geven aan de betrokken ketenpartners ten behoeve van de preventie van het fenomeen. 

 

Met betrekking tot het ten uitvoer brengen van dit onderzoek wil ik een aantal personen bedanken voor 

de hulp die ik heb gekregen. Allereerst wil ik de respondenten van dit onderzoek bedanken voor hun 

tijd, inzet en meedenken. Daarnaast wil ik mijn opdrachtgevers, Ruud Edelbroek en Marcel Bieman, 

bedanken voor de kans die ze mij hebben geboden om dit fascinerende onderwerp voor hen te mogen 

onderzoeken. Ook wil ik Kelly van Toledo bedanken voor de fijne samenwerking, die uiteindelijk tot het 

barrièremodel Roemeense katvangers heeft geleid. Van de Politieacademie bedank ik Manon van de 

Riet voor het meedenken en het verzorgen van feedback over het theoretisch kader van dit onderzoek. 

In het bijzonder wil ik nog twee mensen bedanken. Allereest mijn begeleider van de Landelijke Eenheid, 

René Middag, die mij direct aanstak met zijn enthousiasme over het onderwerp. Daarnaast heeft René 

mij altijd betrokken bij belangrijke overleggen en stond hij vrijwel altijd klaar om met mij te sparren over 

het onderzoek. Ook mijn begeleider van de Politieacademie, Rien Jansen, wil ik in het bijzonder 

bedanken. Rien heeft mij tijdens het onderzoek continu in de juiste richting gewezen, op de momenten 

dat ik het overzicht dreigde te verliezen, en mij vaak voorzien van nuttige feedback.  

Ook u, de lezer, bedank ik voor de interesse in mijn onderzoek. Ik wens u dan ook veel leesplezier! 

 

Luuk Kuiper 

 

Amsterdam, 12 oktober 2018. 
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Samenvatting 

Roemeense katvangers brengen de Nederlandse maatschappij structureel enorm veel schade toe. Door 

middel van het te naam stellen van verschillende zaken (voertuigen, ondernemingen, bankrekeningen) 

faciliteren zij mobiele bandieten, die louter het plegen van vermogenscriminaliteit als oogmerk hebben. 

Middels een slimme werkwijze maken zij gebruik van gelegenheden die worden geboden door de 

Nederlandse overheid en die in eerste instantie niet strafbaar zijn. De criminelen die uiteindelijk 

vermogensdelicten plegen met de zaken, die op naam staan van de katvanger, blijven onder de radar. 

Dit verhullende karakter en de werkwijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de geboden gelegenheden 

door overheidsinstanties, tonen een sterke vermenging tussen de onder- en bovenwereld.  

 

Met dit onderzoek is het fenomeen Roemeense katvangers inzichtelijk gemaakt en beschrijft: het profiel, 

de werkwijze, de gelegenheden, de signalen, de betrokken instanties en de mogelijke barrières die 

tegen het fenomeen opgeworpen kunnen worden. Door antwoord te geven op de volgende deelvragen, 

is het inzicht op het fenomeen tot stand gekomen:  

 

Wat is het profiel van de Roemeense katvanger en hoe gaat men te werk? 

 

Wat zijn de gelegenheden bij overheidsinstanties waar Roemeense katvangers misbruik van 

maken? 

 

Welke stappen hebben overheidsinstanties al genomen tegen het fenomeen Roemeense 

katvangers? 

 

Hoe is de huidige samenwerking tussen overheidsinstanties met betrekking tot de aanpak van 

Roemeense katvangers? 

 

Na het inzichtelijk krijgen van het fenomeen, middels bovenstaande vragen, kan er antwoord worden 

gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

Welke barrières kunnen overheidsinstanties opwerpen, waardoor het fenomeen 

Roemeense katvangers zoveel mogelijk kan worden voorkomen? 

 

Om een totaaloverzicht te geven van het fenomeen Roemeense katvangers, is er een barrièremodel 

ontworpen. 
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Om tot de antwoorden van de deelvragen en de uiteindelijke hoofdvraag te komen, is er in eerste 

instantie een literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn er bij betrokken overheidsinstanties 

interviews afgenomen, waarbij onder andere is gesproken over de gelegenheden waar katvangers 

zonder problemen gebruik van kunnen maken. Ook zijn politiegegevens geanalyseerd en is informatie 

verkregen bij vergaderingen die zijn bijgewoond.  

 

De 113 katvangers die in beeld zijn bij de politie en die mobiele bandieten faciliteren bij het plegen van 

vermogensdelicten bezitten allen de Roemeense nationaliteit (Konhuurne, 2018; Doc3). Er zijn 

meerdere signalen bekend bij overheidsinstanties waaruit blijkt dat katvangers door een criminele 

organisatie worden uitgebuit en gedwongen tot het op naam zetten van faciliterende zaken (Res1). In 

totaal heeft de politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) 807 voertuigen in 

beeld die op naam staan van deze Roemeense katvangers. Van slecht 19 procent van deze voertuigen 

is bekend dat ze actief rondrijden in Nederland (Res1; Mail1). Het vermoeden bestaat dat een groot 

deel van de overige 81 procent rondrijdt in andere West-Europese landen.  

 

In de werkwijze, die Roemeense katvangers hanteren, worden de gelegenheden die Nederlandse 

overheidsinstanties (onbedoeld) bieden, pijnlijk blootgelegd. Zo is het voor katvangers een koud kunstje 

om aan een BSN (Burgerservicenummer) te komen, middels een eenvoudige registratie in de RNI 

(Registratie Niet-ingezetenen). Eenmaal in het bezit van een BSN, het doorgeven van een verhuizing 

bij de gemeente op een vals adres én het aanvragen van een Nederlands rijbewijs, ontstaat een breed 

scala aan faciliterende mogelijkheden: Bij de RDW worden tientallen voertuigen te naam gesteld, bij 

banken worden meerdere rekeningen geopend en bij de KvK worden ondernemingen geregistreerd. 

Het volgende stadium is hiermee bereikt, namelijk de mogelijkheid tot het plegen van fraude met deze 

tenaamgestelde zaken. Zo worden de voertuigen, door andere personen dan de katvanger, ingezet bij 

inbraken en winkeldiefstallen, worden de ondernemingen gebruikt voor factuurfraude en de 

bankrekeningen worden ingezet bij acceptgirofraude. Door de verhulling van de daadwerkelijke daders, 

wordt het opsporen en vervolgen van deze verdachten ernstig lastig gemaakt voor opsporingsinstanties. 

Op het moment dat de Belastingdienst op de hoogte komt van een nieuwe katvanger, die inmiddels een 

flinke schuld heeft opgebouwd door het niet betalen van de motorrijtuigenbelasting, wordt hij 

geblokkeerd. Hierdoor kan de katvanger geen voertuigen meer op naam zetten. Het probleem is echter, 

dat de criminele organisatie al een nieuwe katvanger heeft ingelijfd waar de voertuigen direct naar 

worden overgeschreven.   

 

Overheidsinstanties hebben al enkele acties ondernomen om het fenomeen tegen te gaan. Zo houdt de 

politie halfjaarlijks de actie 'Trivium', waarbij meerdaags, in samenwerking met verschillende 

ketenpartners, wordt ingezet op de strijd tegen mobiel banditisme. Daarnaast deelt het LIV, wat een 

samenwerkingsverband betreft tussen de politie, de RDW en het Verbond van Verzekeraars, informatie 

met de politie op basis van indicatoren. Als het LIV bepaalde indicaties heeft dat een nieuwe katvanger 

zich aandient, gaat er automatisch een bericht naar de politie. Met betrekking tot het fenomeen 

Roemeense katvangers gaat een team van ketenpartners deelnemen aan het Organized Crime Field 

Lab 2018-2019. 
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Om de angel uit de faciliterende rol van Roemeense katvangers te halen, dient er gekeken te worden 

naar interventiemogelijkheden die ingezet kunnen worden vóórdat faciliterende zaken te naam kunnen 

worden gesteld. Een stap voorafgaand aan het faciliteren is bijvoorbeeld de inschrijving in de RNI. 

 

Arbeidsmigranten, die voornemens zijn om maximaal 4 maanden in Nederland te verblijven, krijgen bij 

inschrijving in de RNI een BSN mee. Dit BSN is bijvoorbeeld nodig omdat de werkgever van de migrant 

deze nodig heeft voor de Belastingdienst. Ook heeft de arbeidsmigrant een BSN nodig wanneer hij of 

zij gebruik zou willen maken van de gezondheidszorg.  

 

Het is een feit dat een arbeidsmigrant van deze diensten gebruik zou moeten kunnen maken, echter is 

het tevens een feit dat er door Roemeense katvangers misbruik wordt gemaakt van het BSN. Om 

misbruik van het BSN te voorkomen dient er een alternatief BSN in het leven geroepen te worden, 

speciaal voor arbeidsmigranten: Het Tijdelijk-BSN (T-BSN). Door middel van een T-BSN kan een 

arbeidsmigrant gebruik maken van alle diensten die redelijkerwijs passen bij de omstandigheden die 

voor de migrant gelden. Er zitten echter beperkingen op het T-BSN, waardoor het bijvoorbeeld niet 

zomaar mogelijk is om meer dan één voertuig op naam te zetten.  

 

Daarnaast zouden overheidsinstanties aan de hand van katvanger-typologieën (indicatoren) een 

partnerprotocol moeten ontwerpen waarin omschreven staat welke vroegtijdige interventies er kunnen 

plaatsvinden. Indien een concreet geval aan bepaalde kenmerken voldoet, kan daar bijvoorbeeld een 

vermoeden van katvangerij (verzamelnaam voor katvanger-praktijken) aan worden ontleend. Door 

middel van het instellen van indicatoren, die zijn afgeleid van de katvanger-typologieën, kunnen 

overheidsinstanties elkaar in een vroeg stadium voorzien van informatie. Betrokken instanties dienen 

hierin het voorbeeld van het LIV te volgen, dat al met dergelijke indicatoren werkt. 

 

Een voorbeeld van een interventie die opgenomen kan worden in het partnerprotocol is om vroegtijdig 

voertuigen van katvangers in beslag te nemen. Katvanger-typologieën kunnen in dit specifieke geval 

bijdragen aan 2 zaken die essentieel zijn bij inbeslagnemingen, namelijk het aantonen van een 

verdenking van een strafbaar feit en een vatbaarheidsgrond voor inbeslagneming. Het in beslag nemen 

van voertuigen en het vervolgen van katvangers is momenteel niet eenvoudig, maar zou een stuk 

makkelijker gerealiseerd kunnen worden indien katvangerij als strafbaar feit opgenomen zou worden in 

het Wetboek van Strafrecht. Een voorbeeld van een dergelijk wetsartikel zou kunnen zijn:  

 

1.  Hij die zijn identiteit beschikbaar stelt om verschillende faciliterende zaken op zijn naam te 

zetten, waarvan hij redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze gebruikt zouden worden om 

misdrijven te plegen en de daadwerkelijke dader(s) van deze misdrijven te verhullen, wordt, als 

schuldig aan katvangerij, gestraft met een gevangenisstraf van … jaren of een geldboete van de 

… categorie.   

2. Onder faciliterende zaken worden verstaan: voertuigen, telefoonabonnementen, 

bankrekeningen, ondernemingen en andere, voor hetzelfde doel dienende, faciliterende zaken.  
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Lijst met afkortingen 

Hieronder volgt een lijst met afkortingen die in dit onderzoek meerdere malen terug zullen komen. Er 

zijn in het onderzoek ook afkortingen te vinden die maar eenmaal voorkomen en niet in deze lijst 

voorkomen. Bij deze afkortingen wordt direct in de tekst weergegeven waar het voor staat.  

 

AVG : Algemene verordening gegevensbescherming 

ANPR : Automatic Number Plate Recognition 

BAG : Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Bpg : Besluit politiegegevens 

BKR : Bureau Krediet Registratie 

BRP : Basisregistratie Personen 

BSN : Burgerservicenummer 

CBS : Centraal Bureau voor de Statistiek 

CJIB : Centraal Justitieel Incassobureau 

EMM : Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 

EU : Europese Unie 

IFL : Innovation Field Lab 

KMar : Koninklijke Marechaussee 

KvK : Kamer van Koophandel 

LAA : Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 

LIEC : Landelijk Informatie en Expertise Centrum 

LIV : Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 

OCFL : Organized Crime Field Lab 

OM : Openbaar Ministerie 

RDW : Rijksdienst voor het Wegverkeer 

REVA : Registratie Eerste Verblijf Adres 

RIEC : Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

RNI : Registratie Niet-ingezetenen 

RvIG : Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

WPG : Wet politiegegevens 
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1. Inleiding 

1.1 Casus 
 

Op een taxistandplaats in Roemenië wordt een Roemeense taxichauffeur aangesproken door een hem 

onbekende man. Hij vraagt de taxichauffeur naar zijn financiële situatie, die op zijn beurt vertelt dat hij 

zijn gezin maar moeilijk kan onderhouden met zijn huidige loon. De onbekende man zegt hem dat hij 

voor hetzelfde werk in Nederland 3 keer zoveel kan verdienen dan dat hij momenteel doet en dat dit 

volledig legaal is. Hij kent zelfs personen in Nederland, waardoor hij de chauffeur aan een verblijfplaats 

kan helpen. De chauffeur overlegt het met zijn familie thuis en besluit dan het avontuur aan te gaan. Bij 

de reis vanuit Roemenië wordt de taxichauffeur (in Roemenië) overgedragen aan een persoon die hem 

samen met verschillende andere personen, die hetzelfde avontuur aan gaan, naar Nederland gebracht. 

Eenmaal in Nederland aangekomen wordt hij afgezet bij zijn nieuwe verblijfplaats. De hoofdbewoner 

van de woning, tevens een Roemeen, ontfermt zich over de taxichauffeur en toont hem zijn kamer op 

de zolderverdieping.  

 

Vrij snel na aankomst in Nederland dienen er wat zaken geregeld te worden bij de gemeente. Zo is het 

belangrijk voor de taxichauffeur om zich in te schrijven bij de gemeente, zodat hij een 

Burgerservicenummer (BSN) ontvangt en zijn Roemeense rijbewijs kan omzetten naar een Nederlands 

Rijbewijs. De hoofdbewoner gaat met hem mee naar de gemeentebalie om hem te helpen bij de 

inschrijving en geeft hem een huurcontract met een adres om zich op in te schrijven. Vreemd genoeg 

betreft dit een ander adres dan waar hij daadwerkelijk verblijft.  

Na de inschrijving in de gemeente en de aanvraag van het Nederlandse rijbewijs dient de taxichauffeur 

enkele weken te wachten. Weken waarin hij dus nog niet aan de slag kan. De hoofdbewoner vraagt 

hem vervolgens of hij in de tussentijd wil gaan bedelen, zodat hij alvast wat geld kan verdienen. Hij krijgt 

namelijk nog geen 'salaris'. Maar waarom zou hij dat doen, hij zou toch gewoon op een legale wijze als 

taxichauffeur gaan werken? Hij gaat er dan ook niet in mee.  

 

Nadat zijn rijbewijs eindelijk is omgezet naar een Nederlands rijbewijs, dient hij deze vervolgens als 

vermist op te geven. De chauffeur snapt er niets van en begint vragen te stellen, waarop de 

hoofdbewoner hem nadrukkelijk vertelt dat hij gewoon moet doen wat er van hem gevraagd wordt.  

 

Enig moment later wordt de taxichauffeur samen met een andere lotgenoot meegenomen naar het valse 

adres waarop hij zich had ingeschreven bij de gemeente en wordt hem verteld dat hij de deur van de 

woning in moet trappen en vervolgens de post mee moet nemen. Hij weigert dit echter, waarop zijn 

lotgenoot het vuile werk opknapt en een stapel post meeneemt. Deze post blijkt geadresseerd te zijn 

aan de taxichauffeur en betreffen tientallen brieven van gemeenten, banken, de Belastingdienst en de 

RDW.  

 

Op dat moment beseft hij dat er meerdere voertuigen op zijn naam zijn gezet en dat zijn identiteit 

misbruikt wordt. Hij wordt gebruikt als katvanger. Hij confronteert de hoofdbewoner hiermee, die hem 
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vervolgens met de dood bedreigt en hem vertelt dat hij niet kan vluchten. Zijn organisatie zit namelijk 

door het hele land. De katvanger beseft dat hij erin is geluisd en wordt uitgebuit door een organisatie, 

waarvan hem tevens is opgevallen dat ze in Roma-taal (zigeunertaal) met elkaar communiceren.  

 

Onder deze enorme druk zet de katvanger nog tientallen voertuigen op naam en sluit hij een aantal dure 

telefoonabonnementen af, waarvan de telefoons direct door worden verkocht en er vermogensfraude 

wordt gepleegd met het abonnement. De voertuigen die op naam van de katvanger staan zijn veelvuldig 

betrokken bij verschillende vormen van vermogenscriminaliteit waarbij andere personen dan de 

katvanger gebruikmaken van de voertuigen. 

De voertuigen en de katvanger komen vervolgens in beeld bij de politie, de RDW en de Belastingdienst, 

die proberen actie te ondernemen. Op dat moment worden echter alle desbetreffende voertuigen 

overgeschreven naar een ander persoon, tevens afkomstig uit Roemenië, en begint het kat-en-muisspel 

opnieuw. 

1.2 Probleembeschrijving  
 

Ongeveer twee jaar geleden kwamen specialisten van de politie op het gebied van mobiel banditisme 

achter het fenomeen doordat ze zagen dat er veel voertuigen op dezelfde naam stonden. Na analyse 

van beschikbare gegevens bleek dat er een heel netwerk van Roemeense katvangers actief was en 

werd in kaart gebracht welke werkwijze hierbij werd gehanteerd. De katvangers hebben een 

faciliterende rol voor verschillende vormen van criminaliteit, voornamelijk vermogenscriminaliteit. 

Daadwerkelijke daders blijven hierdoor in de anonimiteit.  

 

Inmiddels is er tevens onderzocht dat er een organisatie verantwoordelijk is voor het misbruik door 

katvangers en dat deze groep valt onder mobiel banditisme. Naar de achtergrond van mobiel banditisme 

is inmiddels enig onderzoek verricht waaruit is gebleken dat de volgende punten de aanleiding kunnen 

zijn geweest tot het huidige mobiel banditisme: 

 

 de transitie in Roemeense landen van communisme naar kapitalisme;  

 openstelling van de grenzen tussen Oost- en West-Europa;  

 enorme inkomensverschillen tussen Oost- en West-Europa 

 (Siegel, 2013). 

 

Mobiel banditisme brengt de Nederlandse maatschappij enorme schade toe. Hierbij zijn zowel burgers, 

bedrijven als de Nederlandse staat slachtoffer. De exacte omvang van de schade van mobiel banditisme 

is op het moment van schrijven nog onduidelijk. De Universiteit van Eindhoven doet hier momenteel 

onderzoek naar. Vorig jaar is gebleken dat er door het CJIB en de Belastingdienst 2,5 miljoen euro aan 

openstaande vorderingen zijn op Roemeense katvangers. Daarnaast is er ongeveer 850 duizend euro 

schade bij autoverzekeraars, doordat verzekeringen niet worden betaald door deze katvangers. De 

verzekeraars zijn wel verplicht om de schade te dekken in de periode die onder de dekking valt (Doc1).  
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De schade die wordt aangericht door de gepleegde vermogensdelicten is aanzienlijk hoger. Uit een 

onderzoek uit 2009 van Detailhandel Nederland is gebleken dat de jaarlijkse schade aan winkeliers door 

mobiele bendes ongeveer 250 miljoen euro bedroeg. In heel Europa werd dit geschat op 7,6 miljard 

euro (Detailhandel Nederland, 2009). In 2014 doet de 'Global Retail Theft Thermometer' hier nog een 

flinke schep bovenop. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat in dat jaar een totaal van 1,36 miljard euro 

aan schade is toegebracht in de Nederlandse detailhandel, door winkelcriminaliteit. Kanttekening hierbij 

is dat dit bedrag niet enkel kan worden gelinkt aan mobiel banditisme. Binnen winkelcriminaliteit 

onderscheidt men namelijk: stelende 'klanten', eigen personeel dat waar achteroverdrukt, 

leveranciersfraude of administratieve fouten. Dat mobiele bendes verantwoordelijk zijn voor een groot 

deel van deze schadepost moge echter duidelijk zijn. Op het gebied van winkelcriminaliteit staat 

Nederland hierdoor wereldwijd op nummer 2. Enkel Mexico staat boven ons, echter wordt daar een 

andere reden voor genoemd, namelijk de grote hoeveelheid aan eigen personeel dat artikelen 

verduistert (Ploeg, 2015).  

 

Er zijn momenteel 113 katvangers in beeld bij de politie die gemiddeld zo'n 7 auto's op naam hebben 

staan (Doc1; Res1). Deze katvangers schrijven zich momenteel voornamelijk in bij de gemeente Den 

Haag en bij diverse RNI-loketten1 die verspreid zijn over Nederland. Onlangs kwam een signaal binnen 

bij de politie dat er opeens veel Roemenen bij het RNI-loket langskwamen om zich in te schrijven. Een 

van de kenmerken van mobiel banditisme is dat het zich verplaatst op het moment dat een bepaalde 

plaats of werkwijze niet langer lucratief genoeg is, hierdoor kan dit fenomeen zich overal in Nederland 

voordoen. 

 

Katvangers faciliteren mobiel banditisme door daadwerkelijke daders van vermogensmisdrijven te 

verhullen en maken de opsporing hierdoor een stuk complexer. Zonder een katvanger is een mobiele 

groep niet in staat om onder de radar te blijven. 

  

Katvangers maken gebruik van gelegenheden die door de Nederlandse staat zijn gecreëerd. Dat wil 

zeggen dat ze gebruik maken van de normale gang van zaken, zoals die voor elke Nederlander of 

arbeidsmigrant geldt. Ze schrijven zich in bij de gemeente of bij een RNI-loket en ontvangen een BSN, 

waarmee ze vervolgens bankrekeningen, voertuigen, ondernemingen en telefoonabonnementen op 

naam kunnen zetten. Echter, het enige doel waarvoor deze middelen worden gebruikt is het plegen van 

vermogensdelicten door andere personen dan de katvanger. Zo worden katvangers zelf maar zelden 

aangetroffen in een voertuig dat op zijn of haar naam staat. Zij ondermijnen de rechtstaat doordat deze 

bovenwereldse middelen worden gebruikt voor criminele activiteiten in de onderwereld. Door 

inschrijving op valse adressen en het feit dat ze maar korte tijd in Nederland verblijven, is het moeilijk 

om ze op te sporen. Vaak zijn katvangers alweer vertrokken uit Nederland op het moment dat ze in 

beeld komen bij de overheid. Hierdoor ontstaat de noodzaak om vroegtijdig te interveniëren (Res1; 

Doc1).  

                                                           
 
1 RNI-loket: Inschrijfbalie voor personen die zich maximaal 4 maanden in Nederland willen vestigen, met name bedoeld voor 

arbeidsmigranten. 
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Katvangers worden bij hun verblijf geplaatst in een woning van een leider van de mobiele bende of in 

een andere woning, die door een malafide makelaar wordt verhuurd. Zo zijn er verhuurmakelaars die 

zich op slinkse wijze een woning toe-eigenen en deze vervolgens verhuren. Dit doen zij door 

bijvoorbeeld sloten van leegstaande panden te verwisselen en er vervolgens mensen met een 

huurcontract in te plaatsen. Hiermee sluiten ze de daadwerkelijke eigenaar van een woning buiten. Op 

de adressen waar katvangers zich inschrijven bij de gemeente en dus niet daadwerkelijk verblijven, 

worden tevens onschuldige burgers met criminelen geconfronteerd. Ze krijgen namelijk stapels post op 

naam van katvangers, waarna deze worden opgehaald door de mobiele bende. Als dit niet goedschiks 

geschiedt, kan het voorkomen dat de bewoner wordt bedreigd of dat de voordeur wordt geforceerd.  

 

Naast mobiel banditisme en ondermijning is er sprake van mensenhandel en uitbuiting doordat 

katvangers in het bronland misleid worden en in Nederland onder druk worden gezet en bedreigd 

(Res1). Het feit dat er zeer frequent slachtoffers worden gemaakt door de betrokken criminele 

organisatie heeft dan ook invloed op de urgentie om op te treden tegen dit fenomeen. 

 

Om het fenomeen Roemeense katvangers eenzijdig in dit onderzoek te duiden, wordt aan de hand van 

de beschikbare informatie de volgende definitie gehanteerd voor een Roemeense katvanger:   

 

Een persoon afkomstig uit Roemenië, die al dan niet te goeder trouw naar Nederland is gekomen 

en waarbij zijn of haar identiteit op verschillende wijzen wordt misbruikt met als doel om 

criminele activiteiten te ontplooien en de daadwerkelijke daders van deze criminele activiteiten 

te verhullen. 

 

In dit onderzoek naar mobiel banditisme wordt ingezoomd op de rol van de katvanger en de vraag op 

welke wijze overheidsinstanties door middel van het opwerpen van barrières het hoofd kunnen bieden 

aan deze problematiek. De katvanger vormt namelijk een enorm belangrijke rol in de afscherming van 

rondtrekkende criminelen. Doordat anderen aan de haal gaan met zaken die op naam staan van een 

katvanger, blijven de daadwerkelijke daders vaak buiten beeld. Op het moment dat een katvanger wordt 

ontdekt door opsporingsinstanties, dient een nieuwe katvanger zich aan en worden de auto's op de 

identiteit van de nieuwe katvanger overgeschreven. Het is een continu proces, waarbij een vroegtijdige 

interventie noodzakelijk is om het tegen te gaan.  

1.3 Probleemdefinitie 
 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er bij het fenomeen Roemeense katvangers sprake is van 

een duidelijke vermenging tussen de onder- en bovenwereld en dat dit de maatschappij ernstig schaadt. 

Katvangers zijn essentieel in het criminele verdienmodel bij deze criminaliteitsvorm, waarbij misbruik 

wordt gemaakt van de bestaande processen binnen diverse overheidsinstanties. Opvallend hierbij is 

dat de Nederlandse overheid dienstverlenend is met betrekking tot dit fenomeen. Dit komt doordat 

katvangers gebruik maken van legitieme middelen die beschikbaar zijn voor elke EU-inwoner. 
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Daarnaast worden daadwerkelijke daders van strafbare feiten (vaak) verhuld doordat zij gebruik maken 

van middelen die op naam staan van de katvanger. Roemeense katvangers ondermijnen het 

functioneren van overheidsinstanties hierdoor fundamenteel. 

1.4 Doelstelling 
 

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te creëren in het fenomeen Roemeense katvangers, 

waarbij het gehele speelveld van partners in kaart is gebracht evenals interventiemogelijkheden. Als 

handvat is hiervoor dan ook een barrièremodel ontworpen waarin alle actoren en factoren in een 

overzicht worden weergegeven.  

 

Middels het inzichtelijk krijgen van de ketenpartners, het fenomeen en de signalen die hierbij horen, 

kunnen er barrières opgeworpen worden met als doel om het fenomeen Roemeense katvangers 

dusdanig te bemoeilijken waardoor het niet meer interessant is voor mobiele bandieten. Er volgen dan 

ook een aantal aanbevelingen in dit onderzoek die vertaald kunnen worden naar barrières.  

1.5 Onderzoeksvragen 
 

Om aan de doelstelling te voldoen, is het belangrijk om eerst een aantal zaken inzichtelijk te krijgen met 

betrekking tot het fenomeen Roemeense katvangers. Om hier een duidelijk beeld van te kunnen 

schetsen wordt in hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de volgende beschrijvende en verklarende 

deelvragen: 

 

Wat is het profiel van de Roemeense katvanger en hoe gaat men te werk? 

 

Wat zijn de gelegenheden bij overheidsinstanties waar Roemeense katvangers misbruik van 

maken? 

 

Welke stappen hebben overheidsinstanties al genomen tegen het fenomeen Roemeense 

katvangers? 

 

Hoe is de huidige samenwerking tussen overheidsinstanties met betrekking tot de aanpak van 

Roemeense katvangers? 
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Na het beantwoorden van bovenstaande vragen kan er vervolgens antwoord gegeven worden op de 

hoofdvraag van dit onderzoek: 

 

Welke barrières kunnen overheidsinstanties opwerpen, waardoor het fenomeen 

Roemeense katvangers zoveel mogelijk kan worden voorkomen? 

 

Dit betreft een adviserende vraag. Naar aanleiding van het antwoord op deze vraag volgen dan ook 

aanbevelingen in hoofdstuk 6.  

1.6 Leeswijzer 
 

Om antwoord te geven op de deelvragen en de uiteindelijke hoofdvraag met aanbevelingen, zijn een 

aantal zaken op verschillende wijzen onderzocht die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van dit 

onderzoek. De ter zake dienende bevindingen die zijn opgedaan, worden behandeld.  

 

Deze leeswijzer geeft weer hoe dit onderzoek is opgebouwd:  

 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Hierin wordt uitgelegd op welke wijze de 

beschikbare informatie is verzameld, bijvoorbeeld aan de hand van interviews. Hoofdstuk 3 omvat het 

literatuuronderzoek en het theoretisch kader. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de bevindingen 

uit de onderzochte literatuur omschreven en in het tweede deel van het hoofdstuk staat beschreven 

welke wetenschappelijke theorieën daaraan ten grondslag liggen. Hoofdstuk 4 beschrijft welke 

overheidsinstanties betrokken zijn bij het katvangersfenomeen en tegen welke problemen zij aanlopen. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek doorgenomen. Hierin wordt antwoord gegeven 

op de deelvragen van dit onderzoek. De hoofdvraag wordt vervolgens beantwoord in hoofdstuk 6. In dit 

hoofdstuk worden tevens een model besproken, dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgemaakt, 

namelijk het barrièremodel Roemeense katvangers. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de aanbevelingen 

weergegeven, die voortvloeien uit de conclusie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 21 van 120        
 

2. Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd om de problematiek omtrent Roemeense katvangers inzichtelijk te maken 

en barrières te schetsen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om barrières in kaart te brengen 

die toegepast kunnen worden door verschillende overheidsinstanties, waardoor het fenomeen niet meer 

op kan treden of dusdanig moeilijk wordt gemaakt dat het niet meer aantrekkelijk is om misbruik van te 

maken. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het onderzoek is opgezet en op welke manier het is 

uitgevoerd. Allereerst wordt de opbouw van het onderzoek doorgenomen. Vervolgens worden bepaalde 

begrippen nader toegelicht en tot slot de methoden van onderzoek. 

2.1 Opbouw van het onderzoek 
 

Het onderzoek is als volgt opgezet. Allereerst volgt er een beschrijving van de fenomenen 'mobiel 

banditisme' en 'katvangers'. Katvangers hebben namelijk een faciliterende rol heeft bij mobiel 

banditisme. Aansluitend op de beschrijving van de fenomenen 'mobiel banditisme' en 'katvangers' zijn 

de wetenschappelijke theorieën beschreven die raakvlakken hebben met deze onderwerpen.  

 

Vervolgens is het netwerk van partners in kaart gebracht die betrokken zijn bij het fenomeen 

Roemeense katvangers. Dit betreffen partners met een publieke functie. Om een zo goed mogelijk beeld 

te kunnen schetsen van de problematiek, zijn interviews gehouden met respondenten van elk van deze 

partners. 

 

De data die uit literatuuronderzoek en de interviews is voortgekomen is vervolgens geanalyseerd. 

Ditzelfde geldt voor gegevens die zijn verstrekt vanuit de politie en andere partners. De resultaten van 

de analyse zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5, waar in kaart is gebracht wat de specifieke werkwijze is van 

Roemeense katvangers, waar de huidige mazen zitten en andere ter zake dienende bevindingen. 

 

In de conclusie en de aanbevelingen is vervolgens uitgewerkt welke barrières kunnen worden 

opgeworpen door de verschillende instanties om het fenomeen Roemeense katvangers te stoppen. Om 

dit geheel overzichtelijk te maken, is een barrièremodel ontworpen. Dit model is bedoeld om overzicht 

te creëren in de complexe aanpak van het fenomeen.  

2.1.1 Rode draad 

 

Het barrièremodel wordt in het algemeen uitgelegd in het theoretisch kader in hoofdstuk 3. Daarnaast 

wordt in hoofdstuk 6 specifieke uitleg gegeven omtrent het voor dit onderzoek ontwikkelde 

barrièremodel. De onderdelen die uiteindelijk verwerkt zijn in het barrièremodel, lopen als een rode 

draad door het onderzoek.  
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Een goed voorbeeld hiervan is de tijdlijn die is opgesteld met betrekking tot het fenomeen Roemeense 

katvangers. Als het fenomeen in stappen wordt ontleed, dan ziet de tijdlijn er als volgt uit:  

Figuur 1: Tijdlijn Roemeense katvanger in Nederland 

 

Bovenstaande tijdlijn kan uitgelegd worden aan de hand van de casus2 die in de inleiding van dit 

onderzoek is beschreven. Zo verwijst 'Ronselen' naar de taxistandplaats waar de katvanger werd 

aangesproken en verleid om naar Nederland te komen. De 'Inreis' heeft betrekking met de reis die van 

Roemenië naar Nederland is afgelegd. 'Verblijf' doelt op de verblijfplaats van de katvanger en de 

inschrijving bij de gemeente. De handelingen die een faciliterend karakter hebben, horen bij de stap 

'Faciliteren'. Hierbij kan gedacht worden aan het op naam zetten van tientallen voertuigen. Onder 

'Frauderen' worden de handelingen verstaan die direct een frauduleus karakter hebben, zoals het 

afsluiten van tientallen telefoonabonnementen, waarmee uiteindelijk wordt gefraudeerd. Omdat 

katvangers vaak maar kort in Nederland verblijven en vermoedelijk weer teruggaan naar het thuisland, 

wordt ook hier aandacht aan besteed in de stap 'Terugreis'.  

 

Bovenstaande tijdlijn zal veelvuldig terugkomen in dit onderzoek en is eveneens opgenomen in het 

barrièremodel. Op beide onderdelen (de tijdlijn en het barrièremodel) wordt verder in dit onderzoek 

uitgebreid ingezoomd. 

2.2 Methoden van onderzoek 

2.2.1 Kwalitatief onderzoek 

 

Door de complexiteit van het onderwerp is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Het doel van een 

kwalitatief onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het hoe en waarom. Dit inzicht wordt vervolgens 

voornamelijk beschreven in woorden, niet in getallen (Topscriptie, z.j.). In geval van dit onderzoek wordt 

door middel van kwalitatief onderzoek antwoord gegeven op de 7 gouden W’s: Wie, Wat, Waar, 

Waarmee, Wanneer, Waarom, op Welke wijze. De informatie om tot deze antwoorden te komen is 

voornamelijk verkregen uit literatuuronderzoek en interviews. 

Meer specifiek is er gekozen voor een toegepast onderzoek. Dit houdt in dat uit het onderzoek 

conclusies en aanbevelingen worden gegenereerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk (Scribbr, z.j.).  

 

Naast het grotendeels beschrijvende karakter dat dit toegepaste onderzoek heeft, is er ook sprake 

geweest van een actieonderzoek. Een actieonderzoek wordt vooral gebruikt wanneer er veranderingen 

aangebracht dienen te worden in een bepaalde situatie (Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, de Goede, 

Peters & van der Velden, 2013). Hierbij heb ik gedurende de onderzoeksperiode dan ook niet louter als 

onderzoeker gefunctioneerd, maar heb ik ook als medewerker van de politie gekeken naar zaken die al 

opgepakt konden worden. De noodzaak hiertoe was er, omdat het essentieel is om dit ondermijnende 

                                                           
 
2 De beschreven casus heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. 

Ronselen Inreis Verblijf Faciliteren Frauderen Terugreis
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fenomeen, dat Nederland dagelijks grote maatschappelijke schade toebrengt, zo snel en zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Zo heb ik gedurende de onderzoeksperiode, samen met een medewerker van het RIEC Den Haag, het 

barrièremodel Roemeense katvangers ontwikkeld. Dit is voor betrokken partijen een zeer nuttig middel, 

gezien hiermee een totaaloverzicht wordt gegeven van het complexe fenomeen. Daarnaast heb ik een 

aanvraag met betrekking tot het thema Roemeense katvangers opgemaakt en ingediend bij de 

selectiecommissie van het Organized Crime Field Lab (OCFL). Dit betreft een innovatieprogramma, 

waarbij een complex en specifiek ondermijningsthema gedurende een tijdsbestek van circa 12 maanden 

in teamverband wordt aangepakt (Doc2). Dankzij de ingediende aanvraag is het thema Roemeense 

katvangers door de selectiecommissie gekozen als een van de thema's dat gaat deelnemen in het OCFL 

2018-2019. 

2.2.2 Dataverzameling 

 

Om een goed inzicht te krijgen op de 7 gouden W’s en om uiteindelijk tot rationele aanbevelingen te 

komen is op de volgende wijze informatie ingewonnen. Allereerst is er een literatuuronderzoek 

uitgevoerd met als doel het achterhalen van informatie dat al bekend is over het fenomeen katvangers, 

maar ook over mobiel banditisme. Zo zijn er al een aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van 

mobiel banditisme vanuit Oost- en Centraal-Europa. Specifiek over katvangers was maar een enkel 

onderzoek gedaan. Dit onderzoek had uiteraard wel raakvlakken met het fenomeen Roemeense 

katvangers, maar had slechts betrekking op verschillende typen katvangers in de hennepteelt 

(Versprille, 2016). Met betrekking tot mobiel banditisme worden katvangers op een andere wijze ingezet 

dan in de hennepteelt. Dit zal verderop in het onderzoek duidelijk worden.  

 

Naast het literatuuronderzoek zijn er ook documenten door de politie en andere ketenpartners 

aangeleverd die verwerkt zijn in dit onderzoek. Zo is er een lijst met (op dat moment) bekende 

katvangers aangeleverd, waarop een analyse is uitgevoerd. Ook is er gebruik gemaakt van informatie 

die afkomstig is uit het politiesysteem BVH (Basisvoorziening Handhaving). 

 

Ook zijn er gedurende het onderzoek verschillende interviews afgenomen. Deze interviews zijn 

afgenomen bij ketenpartners die nauw betrokken zijn bij het fenomeen katvangers. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan gemeenten, de RDW, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. 

Met betrekking tot de interviews is gekozen voor een semigestructureerd interview.  

Een semigestructureerd interview wordt ook wel een diepte-interview genoemd en omvat vooraf 

bepaalde vragen. Het is hierbij echter wel mogelijk om tijdens het interview van deze vragen af te wijken 

als dit voor extra inzichten kan zorgen binnen het onderzoek (Scribbr, z.j.). Er is voor een 

semigestructureerd interview gekozen om een bepaalde structuur aan te houden met betrekking tot de 

vragen. Echter is het van belang om achter alle relevante bijzonderheden van de partners te komen, 

waardoor er ook afgeweken kon worden van de vooraf bepaalde vragen.  
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Tot slot ben ik aanwezig geweest bij een aantal vergaderingen van de politie en van partners van de 

politie die betrokken zijn bij het fenomeen. Tijdens deze overleggen zijn relevante aantekeningen 

gemaakt.  

2.2.3 Analysemethode 

 

Bij het literatuuronderzoek is tijdens het verzamelen van beschikbare onderzoeken en artikelen, gebruik 

gemaakt van de sneeuwbalmethode. Hierbij is gedurende het doornemen van de literatuur gelet op 

andere relevante bronnen die aan het daglicht kwamen. Essentiele informatie voor dit onderzoek, die 

voort zijn gekomen uit het literatuuronderzoek, staan voornamelijk beschreven in hoofdstuk 3, waarin 

allereerst een stuk achtergrondinformatie omtrent mobiel banditisme is verwerkt.  

 

Om tot het profiel van de Roemeense katvanger te komen is er, naast het uitvoeren van het 

literatuuronderzoek, een analyse uitgevoerd op de beschikbare informatie van de 113 katvangers die 

momenteel in beeld zijn bij de politie (Doc1; Res1). Van deze personen zijn de beschikbare gegevens 

gebundeld in een Excel bestand.  

 

Naast het literatuuronderzoek en de analyse van de beschikbare informatie, hebben de interviews een 

enorme bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de resultaten. De interviews, die met toestemming 

van de respondenten werden opgenomen, zijn volledig getranscribeerd. Daarna zijn essentiële quotes 

van de respondenten geselecteerd en opgenomen in het onderzoek, waarna vervolgens extra context 

wordt gegeven aan de desbetreffende quote.  

 

Naar aanleiding van het uitgevoerde literatuuronderzoek, de analyse van de verkregen documenten en 

de interviews, zijn de resultaten zoveel mogelijk gecontextualiseerd. Dit houdt in dat er een zo compleet 

mogelijk beeld wordt afgegeven van het fenomeen, zowel beschrijvend als verklarend. Door middel van 

deze verklaringen, die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5, is vervolgens de conclusie en daarmee het 

antwoord op de hoofdvraag tot stand gekomen.    
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2.3 Duiding van begrippen 
 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen en om onduidelijkheden te voorkomen is het tevens 

belangrijk om bepaalde begrippen nader toe te lichten. Zo zijn er verschillende soorten katvangers in 

Nederland. Een goed voorbeeld hiervan zijn katvangers in de hennepteelt. Uit een onderzoek naar 

katvangers in de hennepteelt blijkt namelijk dat, alleen al in die criminele sector, 5 verschillende typen 

katvangers te onderscheiden zijn, namelijk: 

 

 iemand die zijn woning beschikbaar stelt voor hennepteelt; 

 iemand die enkel op papier als huurder of hypotheekeigenaar optreedt; 

 iemand die als contractant optreedt bij het afsluiten van een energiecontract; 

 iemand die optreedt als eigenaar van een grow-shop, maar dit in werkelijkheid niet is; 

 Iemand die zijn bankrekening ter beschikking stelt (witwassen/doorsluizen) 

(Versprille, 2016).  

 

Begrippen die in deze paragraaf niet worden behandeld, maar wel enige aanvullende uitleg vereisen, 

zullen in het onderzoek nader worden toegelicht. 

2.3.1 Katvangers & katvangerij  

 

Zoals in de eerste alinea van paragraaf 2.3 beschreven zijn er verschillende varianten van katvangers 

bekend in Nederland. Ik richt mij in dit onderzoek specifiek op katvangers die afkomstig zijn uit 

Roemenië. De reden waarom er specifiek is gekozen voor Roemenië is omdat uit analyse is gebleken 

dat alle katvangers, die zich specifiek richten op de werkwijze die verder in dit onderzoek staat 

beschreven, de Roemeense nationaliteit bezitten. Ter verduidelijking hanteer ik voor het begrip 

Roemeense katvanger de volgende definitie:  

 

'Een persoon afkomstig uit Roemenië, die al dan niet te goeder trouw naar Nederland is gekomen 

en waarbij zijn of haar identiteit op verschillende wijzen wordt misbruikt met als doel om 

criminele activiteiten te ontplooien en de daadwerkelijke daders van deze criminele activiteiten 

te verhullen.' 

 

Daarnaast is er voor gekozen om als verzamelnaam van katvangers-praktijken het woord 'katvangerij' 

te hanteren. Dit is geen officieel woord dat is opgenomen in het woordenboek.  
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2.3.2 Mobiel banditisme 

 

Voor het fenomeen 'mobiel banditisme' wordt de definitie van de Europese Unie aangehouden: 

  

‘Een mobiele (rondtrekkende) dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig 

verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude (met name winkel- en ladingdiefstal, 

inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij), binnen een breed 

gebied waarin ze activiteiten uitvoeren en die internationaal actief zijn' (Raad van de Europese 

Unie, 2010; Siegel 2013).  

 

Een dadergroep die aan de volgende kenmerken voldoet, valt dus onder mobiel banditisme: 

 

 een vereniging van daders; 

 die zich stelselmatig verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude; 

 binnen een breed gebied waarin ze activiteiten uitvoeren; 

 en die internationaal actief zijn. 

2.3.3 Oost-Europees 

 

Leden van groepen die tot mobiel banditisme gerekend kunnen worden en in Nederland actief zijn, zijn 

in tegenstelling tot de onderzochten katvangers niet louter van Roemeense afkomst. Mobiele bandieten 

komen voornamelijk uit Midden- en Oost-Europese landen. Met name Roemenen, Bulgaren, Polen en 

Litouwers zijn nationaliteiten die oververtegenwoordigd zijn in de Nederlandse politiecijfers (Siegel, 

2013).  

2.3.4 Overheidsinstanties 

 

Dit onderzoek zal zich specifiek richten op gelegenheden die geboden worden door de Nederlandse 

overheid en waar de Roemeense katvangers dankbaar gebruik van maken. Er wordt ingezoomd op de 

betrokken overheidsinstanties, waar tevens de mogelijkheden liggen met betrekking tot het opwerpen 

van barrières. Onder de onderzochte overheidsinstanties vallen ook zelfstandige bestuursorganen, zij 

vervullen overheidstaken maar vallen niet direct onder het gezag van een ministerie. Voorbeelden 

hiervan zijn de KvK en de RDW.  

 

Private organisaties zijn absoluut niet onbelangrijk, echter komen deze in het geval van het fenomeen 

pas in beeld nadat het kwaad al is geschied. Voordat katvangers bijvoorbeeld telefoonabonnementen 

kunnen afsluiten bij telecomwinkels, zijn er al een aantal handelingen verricht om dit mogelijk te maken. 

Denk hierbij aan inschrijving bij een gemeente, waarbij de katvanger een BSN ontvangt.  
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De overheidsinstanties die worden behandeld in dit onderzoek zijn: 

 

 De Nationale Politie 

 Gemeente Den Haag 

 De Rijksdienst voor het Wegverkeer / Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 

(RDW / LIV) 

 De Belastingdienst 

 De Kamer van Koophandel (KvK) 

 De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)  

 Het Openbaar Ministerie (OM) 

 

Om een goed beeld van de organisaties te creëren en de gelegenheden goed te kunnen begrijpen en 

beschrijven, zijn personen van deze organisaties geïnterviewd. Er is specifiek voor de gemeente Den 

Haag gekozen, vanwege het simpele feit dat deze gemeente ten tijde van de onderzoeksperiode het 

meeste last heeft gehad van Roemeense katvangers.  

2.3.5 Ketenpartners 

 

Indien in dit onderzoek wordt gesproken over 'partners' of 'ketenpartners' worden daar onder andere 

bovenstaande overheidsinstanties mee bedoeld. Daarnaast zijn dit andere bedenkbare partners die 

betrokken zijn bij het fenomeen. Hierbij kan gedacht worden aan private partijen, zoals 

telecombedrijven. 
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3. Literatuuronderzoek en theoretisch kader 

Om een goed beeld te creëren van het fenomeen Roemeense katvangers is het allereerst belangrijk 

om meer te begrijpen over mobiel banditisme en waar het vandaan komt. In dit hoofdstuk gaan we 

dieper in op beide fenomenen. Allereest volgt er wat algemene informatie omtrent mobiel banditisme in 

Nederland. Hierbij wordt bijvoorbeeld beschreven waar mobiele bandieten vandaan komen en waarom 

ze er voor kiezen om juist in Nederland vermogensdelicten te plegen. Vervolgens wordt er dieper 

ingegaan op het profiel van de katvangers. Tot slot wordt het theoretisch kader uitgewerkt.  

3.1 Literatuuronderzoek 

3.1.1 Mobiel banditisme 

 

Om te duiden wat mobiel banditisme precies omvat, hanteren we de definitie die door de Europese Unie 

in 2010 is opgesteld namelijk: 

 

‘Een mobiele (rondtrekkende) dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig 

verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude (met name winkel- en ladingdiefstal, 

inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij), binnen een breed 

gebied waarin ze activiteiten uitvoeren en die internationaal actief zijn' (Raad van de Europese 

Unie, 2010; Siegel 2013).  

 

Een dadergroep die aan de volgende kenmerken voldoet, valt dus onder mobiel banditisme: 

 

 een vereniging van daders; 

 die zich stelselmatig verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude; 

 binnen een breed gebied waarin ze activiteiten uitvoeren; 

 en die internationaal actief zijn. 

 

Deze rondtrekkende dadergroepen zorgen in onze maatschappij voor een enorme schadepost door 

middel van het plegen van vermogensdelicten. De exacte omvang van de schade door mobiel 

banditisme is momenteel nog onduidelijk. De Universiteit van Eindhoven doet hier momenteel 

onderzoek naar. In 2017 is gebleken dat er door het CJIB en de Belastingdienst 2,5 miljoen euro aan 

openstaande vorderingen zijn op Roemeense katvangers. Daarnaast is er ongeveer 850 duizend euro 

schade bij autoverzekeraars, doordat verzekeringen niet worden betaald door katvangers. De 

verzekeraars zijn wel verplicht om de schade te dekken in de periode die onder de dekking valt. Ook 

telecomproviders worden voor honderdduizenden euro’s benadeeld door middel van fraude met 

telefoonabonnementen. Telefoons die worden meegegeven na het afsluiten van abonnementen worden 

zo snel mogelijk doorverkocht en met de abonnementen zelf wordt gefraudeerd door middel van het 

bellen naar 0900 nummers in het buitenland die in bezit zijn van criminelen (Doc1; Res1; Ver1).  
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Detailhandel Nederland heeft in 2009 onderzocht dat winkeliers jaarlijks 250 miljoen euro schade 

ervaren door dit fenomeen. In geheel Europa betreft dit 7,6 miljard euro (Detailhandel Nederland, 2009). 

Voor wat betreft winkelcriminaliteit in het algemeen bleek in 2014 dat Nederland enorm veel schade 

incasseert. Volgens de 'Global Retail Theft Thermometer' was winkelcriminaliteit in Nederland 

verantwoordelijk voor een jaarlijks schadebedrag van 1,36 miljard euro (Ploeg, 2015).  

 

De aanpak van mobiel banditisme is zeer complex van aard. Dit heeft onder andere te maken met de 

intelligentie die men gebruikt, het mobiele karakter en de regelmatig wisselende samenstellingen. 

Mobiele bandieten passen zich aan naar de omgeving waar men verblijft en zoeken hierbij naar 

effectieve manieren om vermogensdelicten te plegen. Een voorbeeld hiervan is skimming, waarbij 

middels opzetstukken magneetstrips worden afgelezen en pincodes op verschillende manieren worden 

afgekeken. Skimming kwam gedurende enkele jaren veel voor, maar nam flink af door het 'nieuwe 

pinnen' waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogeheten EMV-chip (Politie, z.j.). Door deze 

ontwikkelingen gingen de mobiele bandieten op zoek naar andere manieren om hun 

vermogenscriminaliteit door te zetten.  

3.1.2 Oorzaken mobiel banditisme in Nederland 

 

Sinds 2000 wordt Nederland al geconfronteerd met rondtrekkende Oost- Europese bendes die 

verschillende typen van vermogensdelicten plegen (Siegel, 2013). Mobiel banditisme is een begrip waar 

we in Nederland, net als in de rest van West-Europa sinds de millenniumwisseling, steeds meer mee te 

maken hebben gekregen. We weten inmiddels dat mobiele bandieten voornamelijk uit voormalige 

Oostbloklanden komen. Dit zijn landen die, tot de val van de Berlijnse muur in 1989, onder het 

communisme vielen. Deze landen bevonden zich aan oostzijde van de muur.  

 

"De landen in dit deel van Europa hebben aan het eind van de 20e eeuw een grote transitie 

doorgemaakt" (Schepers 2013, p19), namelijk die van het communisme naar het kapitalisme. Veel 

mensen in deze landen hadden hoge verwachtingen van een beter leven, maar in plaats daarvan trad 

in veel gevallen sociale onzekerheid, groeiende werkloosheid, stijgende inflatie, verminderde 

levensstandaarden en onzekerheid over de toekomst op. De illusie van een beter leven door 

postsocialistische hervormingen zorgde voor veel onvrede onder de bevolking. Wat volgde was een 

stijging in de criminaliteit (Schepers, 2013; Hignett, 2010).  

 

Op 1 mei 2004, 15 jaar na de val van het communisme, sloten 8 voormalig socialistische staten zich 

aan bij de Europese Unie: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Hongarije en 

Tsjechië. Op 1 januari 2007 werden ook Roemenië en Bulgarije toegewezen. Hierdoor waren inwoners 

van deze landen niet langer verplicht om een visum aan te vragen voor het betreden van andere EU-

landen. De eerdergenoemde 8 landen die in 2004 toetraden tot de EU, traden in 2007 teven toe tot het 

Verdrag van Schengen. Dit gold niet voor Roemenië en Bulgarije welke tot de dag van vandaag, 12 

oktober 2018, nog niet zijn opgenomen in het verdrag. De toetreding tot het Verdrag van Schengen 

hield in dat vrij verkeer van personen mogelijk werd tussen deze landen en de overige landen die al 
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waren opgenomen in het verdrag. Dit hield in dat vrij verkeer mogelijk was tussen Oost-Europa en West-

Europa (Europa Nu, 2018). Men hoefde hierdoor simpelweg geen paspoort meer te tonen aan de grens.  

 

Dat hier gebruik van is gemaakt, moge duidelijk zijn. Zo kent ons land inmiddels honderdduizenden 

arbeidsmigranten die voornamelijk afkomstig zijn uit Polen. De statistieken van het CBS laten zien dat 

er een flinke toename van immigranten was vanaf de toetreding tot de EU. Figuur 2 geeft een goed 

beeld van deze toename. In deze afbeelding staat elke staaf voor een jaartal. Waar zich jaarlijks in de 

periode tussen 1995 en 2003 tussen de 1.100 en 2.400 Polen in ons land vestigden, steeg dit aantal in 

2004 (jaar van toetreding EU) naar meer dan 5000. In 2007 steeg dit aantal naar 10.000. In de jaren 

2014 tot en met 2016 hebben zich jaarlijks gemiddeld meer dan 23.000 polen ingeschreven in de BRP. 

Een belangrijk gegeven is dat arbeidsmigranten zich ook kunnen registreren in de RNI (Registratie Niet-

ingezetenen), dat onder andere bedoeld is voor personen die voornemens zijn om maximaal 4 maanden 

in Nederland te verblijven. In 2015 stonden er 205.000 Polen ingeschreven in de RNI (CBS, 2017). 

 

 

Figuur 2: Immigratie Polen in Nederland (CBS, 2017) 

 

Het aantal Poolse emigranten laat tevens een zelfde soort groeicurve zien en betreft gemiddeld 

ongeveer 50 procent van het aantal immigranten. Vanzelfsprekend geldt dus ook een positieve 

groeicurve voor het positieve migratiesaldo. Deze constante groei kan verklaard worden door het 

toenemende aanbod in arbeid voor arbeidsmigranten in Nederland. 

 

Roemenië trad in 2007 toe tot de EU, waardoor er geen visumplicht meer was voor personen om naar 

andere EU-landen te reizen. Roemenië trad echter tot op heden nog niet toe tot het Verdrag van 

Schengen, waardoor er aan de Roemeense grens nog steeds een paspoortcontrole plaatsvindt. Het feit 

dat Hongarije in 2007 wél toetrad tot het Verdrag van Schengen, had tevens invloed op Roemenië. 

Omdat Hongarije ten oosten grenst aan Roemenië en ten westen aan Oostenrijk (tevens lid van het 

Verdrag van Schengen), betekende dit dat Roemenen vanaf 2007 enkel bij de Hongaarse grens hun 
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paspoort dienen te tonen. Eenmaal door deze controle kunnen ze vrij reizen door heel West-Europa. 

(Aalderink, 2013)  

 

Figuur 3 toont de groei van het aantal immigranten uit Roemenië in dezelfde periode. Het verschil met 

de Poolse immigranten is dat een flinke toename bij de Roemenen pas start vanaf 2007, omdat dit het 

jaar was dat Roemenië toetrad tot de EU. In de periode tussen 1995 en 2006 immigreerden jaarlijks 

tussen de 304 en 777 Roemenen. Waar in 2006 nog 777 personen immigreerden, verdriedubbelde dit 

in het jaar van toetreding tot de EU (2007) naar 2.412. De opvolgende jaren bleef dit aantal ongeveer 

gelijk totdat in 2014 opnieuw een flinke groei zichtbaar is. Tussen 2014 en 2016 schreven zich jaarlijks 

gemiddeld 4.590 Roemenen in bij de BRP.  

 

Figuur 3: Immigratie Roemenen in Nederland (CBS, 2017) 

 

Een verklaring voor deze verplaatsing van Oost-Europeanen kan gevonden worden in de zeer 

verschillende economieën tussen West-Europese landen en Oost-Europese landen. Als we 

bijvoorbeeld kijken naar het minimumloon in de verschillende landen binnen de EU bedroeg het 

minimumloon in 2015 in Nederland 1.502 euro. In Bulgarije betrof dit 184 euro en in Roemenië 218 

euro. Hier kan wel enige nuance in gebracht worden door het minimumloon te corrigeren naar 

koopkracht. In dat geval was het minimumloon in Nederland 1.363 euro ten opzichte van 380 en 384 

euro in respectievelijk Bulgarije en Roemenië. Echter is het verschil van ongeveer 3 en halve maal 

zoveel minimumloon in Nederland alsnog een enorm verschil (Kakebeeke & Engel, 2015).  

 

Uit onderzoek blijkt dat Roemenië het tweede armste land is van de Europese Unie. Van de bevolking 

loopt ruim 40 procent het risico op armoede en sociale uitsluiting. Kinderen worden het hardst getroffen, 

aangezien bijna 50 procent van de minderjarigen zonder toegang tot onderwijs en zonder juiste voeding 

onder zeer slechte omstandigheden leeft. Daarnaast is 37 procent van de bevolking boven de 15 jaar 

functioneel analfabeet. Dit houdt in dat ze niet begrijpen wat ze lezen en dat ze niet goed kunnen 

schijven (Muit, 2017).  
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Een respondent van dit onderzoek, werkzaam bij de Kamer van Koophandel, gaf tijdens het interview 

een duidelijk voorbeeld met betrekking tot de slechte omstandigheden in bovengenoemde Oost-

Europese landen. Het gevolg van deze omstandigheden is dat personen accepteren dat ze elders 

uitgebuit worden, omdat ze er zelfs dan enorm op vooruitgaan ten opzichte van hun potentiële inkomen 

in het bronland:  

 

'Of het nou om prostitutie gaat, of andere vormen van uitbuiting. Uiteindelijk hebben ze het vaak hier 

dan altijd nog beter dan in het land van herkomst. Want dat, vind ik, moet ook gezegd worden. We 

hebben het natuurlijk vaak over prostituees die 20.000 euro per maand verdienen en daarvan 18.000 

moeten afstaan. Maar dan nog altijd hebben ze 2.000 euro (wat veel meer is dan hun potentiële inkomen 

in het bronland). Ik heb die discussies hier aan de balie ook wel eens gehad met prostituees die ik 

inschreef. Die nemen dat gewoon voor lief. Dat hele uitbuitingsmodel los van geweld en dergelijke, maar 

dan nog hebben ze veel meer te besteden dan dat ze dat daar (in het bronland) zouden hebben. Daar 

zit natuurlijk ook een probleem' (Res6). 

 

In 2013 heeft D. Siegel in opdracht van Politie en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd naar 

rondtrekkende Oost- en Centraal- Europese bendes in Nederland. In dit onderzoek zijn rondtrekkende 

bendes uit Litouwen, Polen, Roemenië en Bulgarije nader beschouwd. Hierbij zijn de onderzoekers naar 

de bronlanden afgereisd om de situatie ter plaatse te aanschouwen en functionarissen te interviewen. 

Ook zijn, in Nederland veroordeelde, mobiele bandieten geïnterviewd door het onderzoeksteam.  

 

Deze vier landen kennen een lange en rijke traditie van georganiseerde misdaad. De criminele 

organisaties kenmerken zich door het gebruikmaken van hiërarchie, discipline, interne sancties, 

beloningen, geweld en intimidatie. Leiders van dergelijke organisaties hebben goede contacten binnen 

de politiek en binnen de zakenwereld. Corruptie binnen deze zakenwereld biedt een faciliterende rol 

aan de georganiseerde criminaliteit (Siegel, 2013). "Het aanzien van de leiders van de criminele 

organisaties wordt bepaald door hun successen in het internationale zakendoen, hun samenwerking 

met de bovenwereld en hun positie in de politieke arena" (Siegel, 2013, p27). 

 

Siegel maakt in het onderzoek onderscheid tussen verschillende Oost- en Centraal- Europese 

criminelen in Nederland: namelijk 'overlevingscriminelen' en 'professionele dieven'.  

Overlevingscriminelen worden als volgt omschreven: 

 

Overlevingscriminelen zijn personen die naar Nederland kwamen om in eerste instantie legaal werk te 

zoeken. Om verschillende redenen zijn ze niet tevreden met hun inkomsten, konden ze geen werk 

vinden of hebben ze hun werk verloren. Ondanks deze tegenslagen hebben ze besloten in Nederland 

te blijven omdat ze niet als 'losers' terug willen keren, uit schaamte voor hun familie, vrienden of buren 

(Siegel, 2013, p 37). 
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In bovenstaande geval wordt voornamelijk gedoeld op individuele gelukzoekers die niet worden 

gestuurd of gecontroleerd, behalve in het geval van sommige bedelaars die door criminele organisaties 

worden ingezet en uitgebuit (Siegel, 2013).  

 

Daarnaast worden de professionele dieven op de volgende manier aangeduid: 

 

Professionele criminelen werken altijd in groepsverband met een duidelijke taakverdeling: van het 

lokaliseren en het verzamelen van informatie over markten, objecten en potentiële slachtoffers tot het 

feitelijk stelen, inbreken, koerieren en helen van de gestolen goederen. In deze goed criminele 

organisaties zijn er verschillende rollen en functies. 

 

Deze professionele dieven worden vervolgens weer onderscheiden in drie subcategorieën: 

 

 mobiele bandieten die lid zijn van georganiseerde misdaadnetwerken in eigen land;  

 criminele netwerken die zich specialiseren in bijvoorbeeld overvallen en winkeldiefstallen; 

 Roemeense en Bulgaarse criminele netwerken, waaronder veel zigeuners (vooral Roma). 

(Siegel, 2013)  

 

Uit de casus blijkt dat we te maken hebben met alle verschillende vormen criminelen die hierboven 

geschetst zijn. Zo kan gesteld worden dat de katvanger in de casus een overlevings'crimineel' was, 

maar eigenlijk zoals geschetst in de casus een slachtoffer. De katvanger had in eigen land namelijk 

moeite om het hoofd boven water te houden en wilde op legale wijze voor een bepaalde tijd geld 

verdienen in Nederland. Toen hij doorhad dat hij voor bepaalde criminele zaken werd misbruikt, wilde 

hij hier dan ook niet aan meewerken.  

 

Daarnaast is er sprake van een crimineel netwerk dat wortels heeft in het bronland. In eerste instantie 

voor ronselpraktijken, maar zeer waarschijnlijk ook voor de afzetmarkt. Daarnaast is er sprake van een 

organisatie die zich specialiseert in bepaalde vormen van vermogenscriminaliteit. De werkwijze die 

gehanteerd wordt is zeer specialistisch te noemen. Men weet precies wat de mazen in de wet zijn en 

hoe hier gebruik van te maken. Tot slot blijkt uit de casus dat de leidinggevenden uitsluitend in Roma-

taal met elkaar spraken, wat logischerwijs zou kunnen verklaren dat het een zigeunernetwerk betreft. 

De omvang van zo'n netwerk kan enorm zijn. Een voorbeeld hiervan is de Karderashi, dit is een 

Romaclan van maar liefst 2.500 families. De Karderashi zijn op basis van familiebanden hecht 

georganiseerd (Siegel, 2013). 

 

Verder beschrijft Siegel in het onderzoek naar rondtrekkende criminele groepen in Nederland wat de 

redenen zijn voor criminelen uit Oost-Europa om naar Nederland te komen. Hierbij viel op dat met name 

Bulgaarse en Roemeense criminele bendes naar Nederland trekken omdat ze in het eigen land onder 

de armoedegrens leven. Het eerder weergegeven verschil tussen de minimuminkomens en de 

leefomstandigheden in deze landen vergeleken met Nederland is enorm.  
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De gedachte van Oost-Europese criminelen om naar Nederland te komen is dat het rijke en welvarende 

Nederland zou moeten delen met de armen. Desnoods door van de rijken te stelen. Dit laatste wordt 

ook uitgelegd als het stelen van een 'systeem' en niet van mensen zelf. Omdat Nederlanders in het 

algemeen goed verzekerd zijn, krijgen ze hun geld toch wel terug van de verzekering. De bendes zijn 

overigens puur uit 'zakelijk' oogmerk in Nederland en niet omdat het voor hen onder de populaire landen 

valt. Het is slechts een van de welvarende West-Europese landen waar relatief snel en gemakkelijk op 

illegale wijze een slag geslagen kan worden. Daarnaast zouden Nederlanders gemakkelijke doelwitten 

zijn die niet goed opletten en niet snel argwanend zijn wanneer ze met vreemdelingen te maken krijgen. 

Dit komt omdat ze vertrouwd zijn met een multiculturele samenleving (Siegel, 2013). 

 

Mobiele bandieten uit verschillende Roemeense landen hanteren verschillende werkwijzen bij 

vermogenscriminaliteit. In een exploratief onderzoek naar zakkenrollerij door mobiele daders uit 

Roemenië en Bulgarije, uitgevoerd door L. Schepers in 2013, worden enkele verschillen beschreven 

tussen daders uit deze twee landen. Zo bleek uit analyse van politieregistraties dat 75 procent van de 

Roemeense zakkenrollers mannen zijn, tegenover slechts 15 procent bij Bulgaarse zakkenrollers. 

Daarnaast zouden Bulgaarse verdachten in groepen van maximaal 4 opereren tegenover maximaal 15 

bij Roemeense zakkenrollers (Schepers, 2013). Ook Siegel toont in haar onderzoek 'Oost- en Centraal 

Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland' dat dadergroepen uit verschillende landen er 

ook verschillende modi operandi3 aan over laten. Ze beschrijft bijvoorbeeld dat voornamelijk Polen en 

Litouwers worden aangehouden ter zake inbraken in schuren, met als doel om tuingereedschap te 

stelen. Romafamilies worden weer vaak in verband gebracht met zakkenrollen en babbeltrucs (Siegel, 

2013).  

 

Om barrières op te kunnen werpen ter preventie van de huidige werkwijze die onze maatschappij 

miljoenen, zo niet miljarden schade toebrengt, dienen we in kaart te brengen wat de werkwijze is met 

betrekking tot de inzet van katvangers. Aan de hand van de beschrijving van deze werkwijze kan er een 

tijdlijn gemaakt worden en uiteindelijk een barrièremodel waarin het gehele fenomeen inzichtelijk wordt, 

waardoor doelgerichte interventies kunnen worden ingezet. 

3.1.3 De onvindbaren 

 

"Wanneer een onherroepelijk strafrechtelijk veroordeelde zich onttrekt aan een opgelegde vrijheidsstraf, 

is deze persoon voortvluchtig" (Schoenmakers, Groot, van Zanten, Rooyen & Baars, 2017, p27).  

 

Om aan te geven hoe groot de problematiek is omtrent Roemeense criminelen kunnen we ons 

verdiepen in het aantal personen in Nederland die voortvluchtig zijn. Schoenmakers et al hebben in 

2017 een rapport genaamd 'De onvindbaren' uitgebracht waarin staat aangegeven hoeveel 

voortvluchtigen Nederland telde in 2015. In totaal waren dit 11.167 personen, waarvan het aantal 

personen afkomstig van MOE-landen (Midden- en Oost-Europese landen) een enorm aandeel had met 

27 procent van de voortvluchtigen (zie figuur 4). 

                                                           
 
3 Modus Operandi: De desbetreffende werkwijze dat wordt toegepast tot het plegen van een strafbaar feit. 
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Figuur 4: Geboortelanden naar percentage personen (Schoenmakers et al, 2017) 

 

Als we vervolgens inzoomen op de top 10 geboortelanden (figuur 5) zien we dat MOE-landen 3 keer 

voorkomen en dat de lijst wordt aangevoerd door Roemenië en Polen met respectievelijk 1.157 en 1.044 

voortvluchtigen. Litouwen staat op plaats 6 met 374 voortvluchtigen (Schoenmakers et al, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Top 10 geboortelanden naar aantal personen (Schoenmakers et al, 2017). N = aantal voortvluchtigen.  

 

Om aan te geven hoe de verhoudingen zijn kunnen we bovenstaande cijfers vergelijken met het aantal 

BRP-geregistreerde personen in Nederland die afkomstig zijn uit bovenstaande geboortelanden. Zo 

stonden er in 2015 21.049 Roemenen ingeschreven in de BRP.  

Artikel 486 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat niemand strafrechtelijk vervolgd kan worden 

wegens een feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt. Hierdoor kunnen kinderen 

8%

13%

8%

37%

27%

7%

Geboortelanden naar percentage personen

Nederland

Overig EU

Overige westers allochtoon

Niet-westers allochtoon

MOE-land

Land onbekend

 Geboorteland N % 

1. Roemenië 1157 10,4 

2. Polen 1044 9,3 

3. Nederland 909 8,1 

4. Frankrijk 453 4,1 

5. Marokko 396 3,5 

6. Litouwen 374 3,3 

7. Voormalig Nederlandse Antillen en Aruba 321 2,9 

8. Turkije 312 2,8 

9. Suriname 302 2,7 

10. Duitsland 285 2,6 

 Totaal 5553 49,7 
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van 0 tot en met 11 jaar van het totaal afgehaald worden. Het aantal ingeschreven Roemeense kinderen 

in 2015 betrof 3.713. Als we vervolgens 1.157 (voortvluchtigen) van 17.336 (geregistreerden in de BRP) 

nemen, komen we op maar liefst 6.67 procent dat in 2015 voortvluchtig was. Voor Litouwers is dit zelfs 

8,37 procent. De top 10 ziet er dan ineens heel anders uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Top 10 geboortelanden waarbij het percentage is berekend van het aantal voortvluchtigen ten aanzien van het aantal 

geregistreerde personen in de BRP.  

 

Er zijn dus flinke verschillen waarneembaar in figuur 6 ten opzichte van figuur 5. De percentages 0,01 

voor voortvluchtigen met geboorteland Nederland en 8,37 voor Litouwen liggen mijlenver uit elkaar. Er 

moet wel enige nuance in gebracht worden, doordat Nederlanders makkelijker opgespoord kunnen 

worden. Dit komt omdat voortvluchtigen meestal worden aangetroffen op plekken die voor hen belangrijk 

en betrouwbaar zijn. Dit kan zijn in woningen van vrienden, familie, werk of zelfs gewoon de eigen 

woning (Schoenmakers et al, 2017). Een netwerk van familie en vrienden wordt nu eenmaal makkelijker 

in kaart gebracht als het gaat om een Nederlandse verdachte. Dit toont direct de complexiteit van de 

aanpak van mobiel banditisme aan. Doordat ze continu rondtrekken, maar voor een beperkte tijd in 

Nederland verblijven en zoveel mogelijk gebruik maken van verhullende praktijken, blijven ze buiten 

beeld van de politie en andere overheidsinstanties. Het is dan ook essentieel dat overheidsinstanties 

inzetten op een verbetering van de informatiepositie ter bevordering van de opsproing. 

 

Daarnaast is het zo dat bovenstaande gebaseerd is op de BRP. Met betrekking tot Roemenen is bekend 

dat een groot gedeelte hiervan niet ingeschreven staat in de BRP maar in de RNI. De exacte cijfers zijn 

hiervan niet beschikbaar, echter heeft het CBS in 2017 onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten in 

Nederland. Daaruit bleek dat Nederland in 2015 ongeveer 22.000 arbeidsmigranten telde die afkomstig 

waren uit Roemenië (CBS, 2017). In dat geval komt met dezelfde berekening als hierboven het 

percentage voortvluchtige Roemenen in Nederland op 2,94 procent. Het percentage Litouwers zal 

hierdoor eveneens lager uitkomen. Zelfs na deze correctie steken zowel Litouwen als Roemenië met 

kop en schouders boven de rest uit. Bovenstaande toont daarom de ernstige noodzaak van het 

vaststellen van verblijfplaatsen van (potentiële) mobiele bandieten, waaronder katvangers.  

 Geboorteland % 

1. Litouwen 8,37 

2. Roemenië 6,67 

3. Frankrijk 1,34 

4. Polen 0,91 

5. Voormalig Nederlandse Antillen en Aruba 0,26 

6. Marokko 0,14 

7. Suriname 0,10 

8. Turkije 0,09 

9. Duitsland 0,08 

10. Nederland 0,01 
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3.1.4 Katvangers  

 

"Katvangers, ook wel stromannen genoemd, worden op talloze manieren ingezet bij financieel-

economische criminaliteit. Katvangers hebben geen unieke vaardigheden, maar worden door de 

crimineel simpelweg naar voren geschoven om de werkelijke zeggenschap of eigendomsverhouding te 

verhullen. De katvanger handelt voor de buitenwereld op eigen titel, maar fungeert in werkelijkheid als 

instrument van de crimineel. De crimineel weet daardoor officiële registratiesystemen te ontlopen" 

(Boerman, Grapendaal, Nieuwenhuis & Schoffers, 2017, p 129). 

 

Katvangers zijn niet nieuw in Nederland, maar de laatste jaren zijn er steeds meer opgedoken. 

Opvallend is hierbij dat er een enorme toename is van katvangers afkomstig uit Roemenië. Met 

betrekking tot mobiel banditisme bezitten de katvangers, die in beeld zijn, allemaal de Roemeense 

nationaliteit. Aangenomen wordt dat ze allemaal deel uitmaken van één organisatie en dat leiders van 

deze organisatie eveneens de Roemeense nationaliteit bezitten (Konhuurne, 2018). De politie vermoedt 

dat er sprake is van een enkele (omvangrijke) organisatie, omdat iedere keer dezelfde voertuigen 

worden overgeschreven op andere personen. De politie heeft inmiddels 113 katvangers op het oog. Zij 

staan geregistreerd op 80 verschillende adressen en bezitten 807 voertuigen (Doc1; Doc3; Res1; Mail1). 

Op de adressen worden niet enkel Nederlandse beschikkingen ontvangen, maar ook vanuit andere 

landen. Voertuigen die op naam staan van katvangers worden dus ook gebruikt in het buitenland, wat 

deze Roemeense katvangers automatisch linkt aan mobiel banditisme (Konhuurne, 2018). Ondanks dat 

slechts één katvanger een verklaring heeft afgelegd over de praktijken van het criminele netwerk, 

waardoor hij is geronseld, is er dankzij deze casus (zie inleiding) en beschikbare data van ketenpartners 

een aardig beeld over de werkwijze ontstaan.  

 

Katvangers worden door criminele groepen ingezet met als doel om de criminele groep uit zicht te 

houden van de overheid. In veel gevallen wordt een katvanger, die een aantal voertuigen op naam heeft 

staan, nooit zelf in een van deze voertuigen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan noemen van Gestel 

en Kouwenberg in hun onderzoek 'Over grenzen op dievenpad' uit 2016 waarbij een politiefunctionaris 

het volgende verteld over mobiele bendes in Duitsland, die gebruik maken van auto's van katvangers: 

 

'Die (leden van een mobiele bende) pakken 's morgens een auto van een katvanger, die (katvanger) 

heeft vijf of tien auto's op zijn naam, er liggen tien sleutels op een tafel. Die Roemeense families gaan 

naar dat pand, leggen 50 euro neer, pakken een autosleutel en vertrekken die dag op rooftocht. 's 

Avonds komen ze terug en leggen de sleutels daar weer neer. (...) Uit relatieschema's blijkt dat zij ook 

in Nederland aan het rondrijden zijn' (Van Gestel & Kouwenberg, 2016, p 39). 

 

Uit de casus, die in de inleiding van dit onderzoek staat beschreven, blijkt dat er gevallen zijn waarbij 

personen verleid worden om in Nederland te gaan werken. Zoals de belofte om legaal in Nederland te 

kunnen werken als bijvoorbeeld taxichauffeur. Eenmaal in Nederland aangekomen worden ze, 

desnoods onder bedreiging, gedwongen om handelingen te verrichten om de criminele groep te 

faciliteren. Hierbij wordt ze bijvoorbeeld verteld dat ze zich bij de gemeente moeten inschrijven op een 
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adres waar ze niet daadwerkelijk verblijven, moeten ze verschillende auto's op hun naam zetten en 

telefoonabonnementen. 

 

Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor de katvanger. Omdat er veel misdrijven gepleegd worden met de 

voertuigen die op zijn/haar naam staan en er tevens verkeersovertredingen (met name 

snelheidsovertredingen) worden begaan. De katvanger wordt hiervoor aansprakelijk gehouden terwijl 

de daadwerkelijke daders vaak in de luwte blijven. Zo komt het regelmatig voor bij acceptgiro-fraude, 

waarbij acceptgirokaarten onderschept worden en vervalst, dat er slechts één persoon wordt verdacht 

van het plegen van deze vorm van fraude. Enkel de katvanger wordt als verdachte aangemerkt omdat 

de bankrekening, waar het slachtoffer onbedoeld een veel te hoog bedrag naar toe heeft gestuurd, op 

naam van de katvanger staat. De daadwerkelijke dader heeft het verduisterde geld inmiddels al uit een 

geldautomaat opgenomen, of de katvanger gedwongen om dit op te nemen en te overhandigen. In 

hoofdstuk 5 van dit onderzoek wordt de volledige werkwijze van de Roemeense katvangers 

omschreven.  

 

Faciliteren van mobiel banditisme is dé rol van de katvanger. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te 

houden, is dat uit onderzoek is gebleken dat faciliteerders zowel bewust als onbewust deelnemen aan 

criminele activiteiten (van Gestel, 2014). In het geval van katvangers in het algemeen zouden zij eerder 

beschouwd worden als faciliteerders die zich wél bewust zijn van deelname aan criminele activiteiten 

(Boerman et al, 2017). Het is echter maar de vraag of dit ook het geval is bij Roemeense katvangers. 

In geval van de casus lijkt er in eerste instantie sprake van onbewustheid, waarbij de katvanger er later 

wel bewust van werd. Echter was het kwaad toen al geschied en werd hij daarnaast bedreigd en 

gedwongen om het faciliteren door te zetten. Vervolgonderzoek is dan ook noodzakelijk om beter aan 

te kunnen tonen in welke mate er sprake is van het bewust aannemen van de faciliterende rol van 

Roemeense katvangers en in welke mate er sprake is van slachtofferschap.  

 

Een nieuw fenomeen dat zich momenteel in Nederland voordoet, zijn 'creditboys'. Bij dit fenomeen wordt 

net als bij Roemeense katvangers, de identiteit van een persoon gebruikt voor afsluiten van 

telefoonabonnementen. Creditboys zijn te vergelijken met loverboys, maar in plaats van prostitueren 

laten ze jongeren kredieten afsluiten. Deze kwetsbare jongeren worden met verschillende smoezen 

verleid om contracten af te sluiten. Ze worden bijvoorbeeld gevraagd iemand te 'helpen', of ze krijgen 

van een nepbedrijf de valse belofte dat ze op snelle wijze geld kunnen verdienen. Vervolgens worden 

ze gedwongen om tientallen telefoonabonnementen op naam te zetten en worden ze hierbij bedreigd 

en afgeperst om door te gaan (Vleugels, 2018).  

 

Er zijn een aantal eigenschappen die veelal voorkomen bij katvangers in het algemeen, dus niet 

specifiek voor Roemeense katvangers. Het zijn in het algemeen vaak: jongeren/scholieren, 

uitkeringsgerechtigden, verslaafden. Zij verkeren meestal in geldnood. Ze zijn makkelijk te beïnvloeden 

om voor een gering geldbedrag een bankrekening beschikbaar te stellen. Er zijn ook voorbeelden van 

katvangers die via online-advertenties worden gerekruteerd (Boerman et al, 2017).  
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In het geval van fraude met online-handel worden katvangers (moneymules) ertoe bewogen hun 

bankrekeningen ter beschikking te stellen of er een te openen. De inzet van katvangers bij fraude met 

online-handel en fraude met betaalmiddelen laat zien dat niet alleen individuen met problemen voor een 

geringe vergoeding misbruikt worden. De katvangers worden geregeld ook via vacatures (online 

advertenties) gerekruteerd, soms zelfs met een sollicitatiegesprek. Zij worden niet geïnformeerd over 

hun aandeel in de fraude en krijgen goede vergoedingen voor hun werkzaamheden. Om een indruk te 

geven: in 2012 zijn bankrekeningen onderzocht, en daaruit bleek dat 6.500 bankrekeningen gebruikt 

werden voor het wegsluizen van geld uit fraude met internetbankieren. Daarbij waren 3.600 katvangers 

betrokken (Boerman et al, 2017, p130). 

 

Om een beter beeld te kunnen vormen van het profiel van de Roemeense katvangers die in Nederland 

actief zijn, is het dan ook noodzakelijk om de katvangers die bekend zijn bij de politie op te sporen en 

te ondervragen. Aan de hand van huidige beschikbare informatie kan er wel een beperkt beeld worden 

geschetst van Roemeense katvangers die actief zijn in Nederland. Het overgrote deel van de reeds 

bekende 113 katvangers betreffen mannen, namelijk bijna 94 procent. De leeftijd van katvangers 

varieert van 20 tot en met 75 jaar, met een gemiddelde van 40 jaar. Het betreffen allen personen met 

de Roemeense nationaliteit (Doc3). Zoals eerder omschreven in dit hoofdstuk, wonen Roemenen in 

eigen land vaak onder erbarmelijke omstandigheden en is 37 procent van de Roemenen boven de 15 

jaar functioneel analfabeet (Muit, 2017). 

 

De 113 katvangers hebben totaal 807 voertuigen op naam en bezitten gemiddeld meer dan 7 voertuigen 

per persoon. Dit aantal varieert overigens enorm. Zo zijn er katvangers bekend met slechts 1 voertuig 

op naam, maar ook met meer dan 50. Opvallend is dat van de 807 voertuigen slechts 152 voertuigen 

actief in Nederland rondrijden. Dit is nog geen 19 procent van het totaalaantal katvanger-voertuigen. Er 

zijn meerdere mogelijkheden met betrekking tot de status van de overige 81 procent, het kan namelijk 

zijn dat de voertuigen: 

 

 gesloopt zijn zonder dit op papier te regelen; 

 niet langs ANPR-camera's rijden; 

 geparkeerd staan; 

 geëxporteerd zijn zonder dit op papier te regelen;  

 in het buitenland rondrijden 

(Doc1, Doc3; Res1; Mail1). 

 

Het is daarnaast goed mogelijk dat de voertuigen van katvangers die in het buitenland verblijven, actief 

zijn in Nederland.   
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3.2 Theoretisch kader 
 

Zoals eerder is omschreven hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding zijn 

geweest voor een toename van mobiel banditisme in West-Europa. Doordat grenzen binnen de EU 

open zijn gegaan en er enorme economische verschillen bestaan tussen Oost- en West-Europa, is het 

niet vreemd dat mensen uit minder welvarende gebieden hun geluk (al dan niet op legale wijze) elders 

beproeven. Er zijn verschillende theorieën te linken aan mobiel banditisme en de opkomst van 

Roemeense katvangers in Nederland. In de volgende paragrafen gaan we specifiek in op de volgende 

theorieën met betrekking tot mobiel banditisme, de daarbij behorende katvanger en de preventie van 

het fenomeen:  

 

 Anomie- en straintheorie  

 Gelegenheidstheorie 

 Situationele preventietheorie (barrièremodel) 

3.2.1 Anomie- en straintheorie 

 

Allereerst bespreken we de Anomie en Straintheorie. Anomie, wat normloosheid betekent, is afkomstig 

van de Franse socioloog Durkheim (1958-1917). Durkheim beweerde dat grote sociale veranderingen, 

zoals de industriële revolutie, een enorme impact had op verschillende groepen mensen in de 

samenleving. Het gevolg van sociale veranderingen zou zijn dat belangrijke waarden en normen, die er 

voorheen waren, vervaagden of zelfs verdwenen. Vervolgens ontstaat er de mogelijkheid dat: 

 

 mensen zich inzetten voor nieuwe doelen die strijdig zijn met elkaar,  

 individuen zich onzeker voelen,  

 er collectief gezien normonzekerheid of normloosheid (anomie) onstaat  

(Van Dijk, Sagen-Grande & Toornvliet, 2006; Wilterdink & van Heerikhuizen, 2012). 

 

De term anomie van Durkheim werd overgenomen door de Amerikaan Merton (1957). Hierbij wordt 

beweerd dat deviant (afwijkend) gedrag optreedt op het moment dat culturele doeleinden niet op 

legitieme wijze kunnen worden behaald (van Dijk et al., 2006; Wilterdink & van Heerikhuizen, 2012).  

 

Volgens Merton legt de westerse samenleving overmatig veel nadruk op het bereiken van materiële 

welvaart en een hoge sociale status. Dit zorgt voor een enorm streven onder de bevolking om hoog op 

deze ladder te komen. Hoe hoger op de ladder, hoe meer kwaliteit en genot in het leven mogelijk is. Het 

is echter niet voor iedereen mogelijk om de ladder tot op respectabele hoogte te beklimmen. Individuen 

hebben namelijk niet in gelijke mate de beschikking over bepaalde middelen om hun doelen te bereiken, 

waar dat voor personen met een groter inkomen makkelijker is.  

 

Volgens Merton ontstaat anomie als de culturele doeleinden (materiële welvaart en een hoge sociale 

status) botsen met legitieme middelen die ter beschikking is per individu. Dit ontstaat bijvoorbeeld als 

culturele doeleinden worden verhoogd, legitieme middelen worden ingeperkt of als er veranderingen 
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ontstaan in de feitelijke verdeling van doeleinden en middelen. Hij gebruikt hierbij het voorbeeld van 

‘The American Dream’, die de middle-class-status aangeeft waar iedereen zich in wil bevinden, maar 

dit niet voor iedereen bereikbaar is. Het gevoel van onbereikbaarheid van de gekozen succesdoelen, 

veroorzaakt innerlijke spanning (strain) volgens Merton (van Dijk et al., 2006; Wilterdink & van 

Heerikhuizen, 2012).  

 

Als we dit toepassen op een land als Roemenië, is deze anomie en strain tot stand gekomen na de val 

van het communisme en de opkomst van het kapitalisme. Deze gebeurtenis kan gezien worden als een 

grote sociale verandering zoals Durkheim dit beschreef met het voorbeeld van de industriële revolutie. 

Waar voorheen de staat zorg droeg voor de gehele samenleving, staat die samenleving er in het 

postcommunisme alleen voor. Het kapitalisme zorgt voor meer vrijheid en dus vanzelfsprekend ook voor 

meer kansen, maar aan de andere kant treden op dat moment ook grotere verschillen op tussen de 

bevolking.  

 

Waar de ene groep de vruchten plukt van de mogelijkheden en een fortuinlijk leven tegemoet gaat, blijft 

de andere groep achter. Een voorbeeld van zo'n groep zijn de zigeuners, die in Roemenië veelal in 

achtergestelde delen van de steden wonen. Zij zien en/of horen over de successen om zich heen en 

willen dezelfde successen behalen, maar hebben hiervoor niet de maatschappelijke middelen. 

Daarnaast zijn maatschappelijke legitieme middelen voor hen moeilijker om aan te komen, onder andere 

omdat ze worden gediscrimineerd. De groep die zich conformeert aan nieuwe normen die ten grondslag 

liggen aan het ontstane kapitalisme, keert zich namelijk tegen de personen die zich niet (kunnen) 

conformeren. Door deze ontstane strain, ontstaan verschillende reacties:  

 

 Innovatie, wat inhoudt dat succesdoelen worden geaccepteerd, maar individuen gebruiken 

illegale praktijken om deze doelen te bewerkstelligen.  

 Terugtrekking, waarbij individuen weigeren om zowel doelen als legitieme middelen te 

aanvaarden en nemen hierbij afstand van de samenleving.  

 Rebellie, individuen vervangen bestaande doelen en middelen voor nieuwe doelen, met sociale 

verandering als doel.  

(Van Dijk et al., 2006; Wilterdink & van Heerikhuizen, 2012). 

 

De twee andere reacties die Merton noemt zijn conformisme en ritualisme, echter richten deze reacties 

zich op de groep die nieuwe normen wel accepteert. Dit is niet het geval bij mobiel banditisme.  

 

Met betrekking tot katvangers (mits zij als slachtoffer gezien kunnen worden) proberen zij zich wel te 

conformeren door legitieme middelen, maar om de doelen sneller te bereiken pogen zij elders hun geluk 

te beproeven. Zo denken de katvangers dat ze hun doel sneller zullen bereiken als ze tijdelijk in een 

West-Europees land kunnen werken.  

 

Zo kunnen we een extra reactie toevoegen aan de straintheorie van Merton, namelijk 'gelukzoeken'.  
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Een (mobiele) criminele groep die gebruik maakt van katvangers valt meer onder de reactie van 

'innovatie'. Succesdoelen worden wel geaccepteerd, maar men probeert deze op illegale wijze te 

bewerkstelligen. Indien iets niet meer werkt, zoals bijvoorbeeld skimmen, wat enkele jaren geleden nog 

erg veel voorkwam, gaat men op zoek naar een andere manier om illegale inkomsten te verwerven. Bij 

mobiele bandieten is het zelfs zo dat als iets in het ene land niet meer werkt, ze dit vervolgens in een 

ander land weer opnieuw proberen. Dit verklaart enigszins het grensoverschrijdende karakter van 

mobiel banditisme. Het feit dat mobiele bandieten gebruikmaken van katvangers toont wel aan hoe 

innovatief ze zijn. Het vereist veel kennis in werkwijzen, wetten en regelgeving om dit te kunnen 

bewerkstelligen.   

3.2.2 Gelegenheidstheorie 

 

De Gelegenheidstheorie van Felson uit 1988 sluit aan op de eerder opgesomde reacties behorende tot 

de straintheorie van Merton, daar gelegenheden zorgdragen voor de innovatie-reactie. De 

Gelegenheidstheorie omvat het principe 'gelegenheid maakt de dief'. Van Dijk et al geven in hun 

onderzoek ‘Actuele Criminologie’ uit 2006 een voorbeeld met betrekking tot de gelegenheidstheorie aan 

de hand van fietsendiefstal. Aan de hand van de Internationale Slachtofferenquête bleek namelijk dat 

landen waarin het percentage fietseneigenaren hoog is, ook relatief meer gestolen wordt. Ditzelfde geldt 

voor auto’s. “Als het om diefstal van voertuigen gaat, maakt de gelegenheid dus inderdaad, zoals het 

spreekwoord zegt, de dief” (Van Dijk et al., 2006; Kolthoff, 2011).  

 

Een ander voorbeeld dat in het onderzoek wordt gegeven gaat over het spuiten van graffiti in de metro’s 

van New York in de jaren 80. Op het moment dat graffiti onmiddellijk weer wordt verwijderd, verminderd 

dit de aantrekkelijkheid van het zetten van een tag (afbeelding of tekst), omdat men weet dat deze maar 

voor zeer korte tijd zichtbaar is (van Dijk et al., 2006; Kolthoff, 2011). Op deze manier wordt de 

graffitispuiter geen gelegenheid geboden om eer te behalen van zijn of haar werk.  

 

Op het gebied van het gebruik van katvangers maken criminele groepen in Nederland uitermate 

gelegenheid van de huidige mazen in de wet. Uitgebreide kennis over de gang van zaken omtrent 

burgerzaken bij de gemeente en werkprocessen bij de RDW zijn nodig om van het katvangersfenomeen 

misbruik te kunnen maken. De gelegenheidstheorie zegt dat er drie voorwaarden zijn voor het plegen 

van delicten:  

 

 de aanwezigheid van een dader;  

 een aantrekkelijk doelwit; 

 weinig of geen toezicht  

(van Dijk et al., 2006; Kolthoff, 2011). 
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Als we deze drie voorwaarden uitwerken aan de hand van het gebruik van katvangers ziet dat er als 

volgt uit: 

Zoals blijkt uit de inleiding van dit onderzoek is er bij mobiel banditisme een continue aanvoer van 

katvangers zichtbaar. Op het moment dat een katvanger in beeld komt, worden voertuigen vaak zeer 

snel overgeschreven naar een volgende katvanger. Hierdoor kan gezegd worden dat er, met 

inachtneming van de gelegenheidstheorie, continu sprake is van de aanwezigheid van een dader. 

 

Wat betreft het tweede punt, is een 'aantrekkelijk doelwit' zeer divers bij mobiele bandieten. De fraude 

die zij plegen is wel aantrekkelijk te noemen door het gebruik van een katvanger, omdat de 

daadwerkelijke daders vaak in de luwte blijven. Het is namelijk, zoals eerder omschreven, moeilijk aan 

te tonen dat iemand anders dan de katvanger schuldig is bij het plegen van acceptgirofraude. Het 

bankrekeningnummer waar het geld onterecht naartoe is gestuurd staat namelijk op zijn of haar naam. 

Hetzelfde geldt voor de fraude bij telefoonabonnementen, waarbij in eerste instantie alle pijlen worden 

gericht op de katvanger.  

 

Ten derde is er sprake van weinig of geen toezicht. We weten inmiddels, zoals verder in dit onderzoek 

te lezen valt, veel van de werkwijze met betrekking tot Roemeense katvangers. Tot op heden wordt er 

echter nog te weinig aan gedaan, waardoor het fenomeen kan voortbestaan. Er zijn door enkele 

instanties wel acties opgezet om iets tegen de katvanger-problematiek te doen, echter beperken deze 

acties zich tot op heden slechts tot het plakken van pleisters.  

3.2.3 Situationele preventie theorie (Barrièremodel)  

 

Zoals eerder vermeld is er op basis van dit onderzoek een barrièremodel opgemaakt met betrekking tot 

het fenomeen Roemeense katvangers. Het model is bedoeld om een overzicht te creëren van deze 

complexe vorm van criminaliteit en om dit op een rationele wijze zoveel mogelijk te beperken.  

 

Een barrièremodel geeft de stappen weer die een crimineel moet zetten om een bepaald delict te 

kunnen plegen (het CCV, 2017). Daarnaast geeft het een totaaloverzicht van signalen die daarbij horen, 

maar ook welke partners betrokken zijn en welke mogelijke barrières opgeworpen kunnen worden. Een 

barrièremodel geeft hierdoor overzicht en houvast aan complexe criminaliteitsvormen.  

 

Een theorie die ten grondslag ligt aan het barrièremodel is de situationele preventie theorie van Clarke 

uit 1983. Deze theorie is gelinkt aan de rationele keuze theorie van Cornish & Clarke uit 1986 en de 

routine activiteiten theorie van Cohen & Felson uit 1979. Deze laatste twee theorieën worden eerst kort 

belicht alvorens de situationele preventie theorie wordt besproken. 
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Rationele keuze theorie en routine activiteiten theorie 

 

De essentie van de rationele keuze theorie betreft een kosten-baten analyse dat wordt uitgevoerd 

alvorens men de rationele keuze maakt tot wel of geen delinquent gedrag. Er wordt sneller overgegaan 

tot delinquent gedrag indien de verwachte baten de verwachte kosten overstijgen (Kolthoff, 2011; 

Becker, 1976).  

 

Bij de routine activiteiten theorie staat de aanwezigheid van de volgende 3 zaken centraal:  

 

 de aanwezigheid van een gemotiveerde dader; 

 de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit; 

 weinig of geen controle  

(Cohen & Felson, 1979). 

 

De routine activiteiten theorie lijkt hierdoor erg op de gelegenheidstheorie. Het verschil zit in de wijze 

waarop een aantrekkelijk doelwit in zicht komt. Bij de routine activiteiten theorie ligt hierbij het 

zwaartepunt op de alledaagse routines van de daders en slachtoffers, terwijl bij de gelegenheidstheorie 

de mate van gelegenheid wordt bepaald door de specifieke samenstelling van kenmerken van situaties. 

De gemotiveerde dader, zoals hierboven genoemd, is bij de gelegenheidstheorie niet van belang. Er 

wordt namelijk verondersteld dat er bij gelegenheid altijd wel een potentiële dader te vinden is. 

 

Situationele preventie theorie 

 

Aanvullend op de rationele keuze theorie en de routine activiteiten theorie is er dus de situationele 

preventie theorie. Bij een situationele benadering van een criminaliteitsvorm wordt niet gekeken naar 

hoe de motivatie of zelfcontrole van een crimineel veranderd kan worden, maar het probeert de drang 

tot crimineel gedrag te reguleren. De situationele preventie theorie omvat de ontwikkeling van 

technieken om criminaliteit te voorkomen, beperken of te ontwrichten. Hierbij wordt ingezet op de 

volgende zaken: 

 

 het vergroten van het risico tot het plegen van de criminaliteitsvorm; 

 het vergroten van de inspanning die nodig is tot het plegen van de criminaliteitsvorm 

(gelegenheden wegnemen); 

 het reduceren van de beloning 

(Cornish, 1994). 

 

Succesvolle situationele criminaliteitspreventie wordt gekarakteriseerd door een criminaliteit-specifieke 

benadering en de omvangrijke kennis over hoe een specifieke criminaliteitsvorm wordt gepleegd 

(Cornish, 1994). Dat wil zeggen dat er per criminaliteitsvorm uitzonderlijk ingezoomd moet worden op 

de kennis en benadering hiervan.  
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Om een gehele criminaliteitsvorm op deze manier inzichtelijk te maken, wordt een desbetreffend 

fenomeen beschreven als script of tijdlijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tijdlijn voor 'dineren in een 

restaurant', waarbij verschillende stappen onderscheiden kunnen worden. Je komt allereerst binnen in 

het restaurant, dan meld je je bij een medewerker, vervolgens word je naar een tafel begeleid en ontvang 

je het menu, je bestelt, je eet, je vraagt om de rekening, je betaalt en je verlaat vervolgens het restaurant 

(Cornish, 1994). De tijdlijn van 'dineren in een restaurant' ziet er dan als volgt uit: 

 

Figuur 7: Tijdlijn 'dineren in een restaurant' 

 

Op dezelfde wijze kan een tijdlijn gemaakt worden voor criminaliteitsvormen. Voor mobiel banditisme 

ziet de tijdlijn er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 

 

Figuur 8: Tijdlijn mobiel banditisme (Vig, 2018) 

 

Vervolgens kunnen er bij elke stap componenten toegevoegd worden die specifiek behoren tot het 

onderwerp mobiel banditisme. Bijvoorbeeld dienstverleners, die functioneren als sleutelfiguren in het 

voortbestaan van het fenomeen. Als we dienstverleners toevoegen aan de tijdlijn van mobiel banditisme, 

ziet dat er zo uit:  

 

Figuur 9: Tijdlijn mobiel banditisme met dienstverleners (Vig, 2018) 

 

Bovenstaand figuur dient van boven naar beneden gelezen te worden. De bovenste rij betreft de tijdlijn 

van de criminaliteitsvorm. De tweede rij geeft de desbetreffende variabele aan (in bovenstaand 

voorbeeld 'Dienstverleners') In de derde rij staan per fase de dienstverleners opgesomd die bij de 

desbetreffende stap horen. 
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Naast 'Dienstverleners' kunnen er namelijk meerdere variabelen toegevoegd worden aan de tijdlijn, wat 

uiteindelijk het gehele fenomeen inzichtelijk maakt. Op deze wijze wordt het barrièremodel eveneens 

opgebouwd. In het model wordt alle kennis verwerkt die beschikbaar is met betrekking tot een complexe 

criminaliteitsvorm:  

 

 wie de betrokkenen zijn bij de criminaliteitsvorm (criminelen, maar ook overheidsinstanties); 

 welke gelegenheden er worden geboden; 

 welke signalen hierbij horen. 

 

Daarnaast wordt in het model de misdaad-specifieke benadering beschreven door middel van passende 

barrières. Omdat het model is opgedeeld in stappen van de tijdlijn, kan per stap doelgerichter gekeken 

worden naar mogelijke interventies (barrières).   

 

De in deze paragraaf benoemde theorieën zijn essentieel voor de preventieve aanpak op het fenomeen 

Roemeense katvangers. Door alle parate kennis met betrekking tot de doelgroep, het doelwit en de 

gelegenheidsstructuren in kaart te brengen, kan er doelgericht geïntervenieerd worden. Deze 

interventies zullen gericht zijn op het vergroten van het risico van de katvanger, het vergroten van de 

inspanning en het reduceren van de beloning. Hoe deze interventies er specifiek uit zien in relatie tot 

het onderzochte fenomeen, wordt in hoofdstuk 6 besproken.  

 

Doel van het barrièremodel is om gezamenlijk met partners en andere partijen het werk van de crimineel 

te verstoren. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ontwikkeld sinds 2012 

dergelijke barrièremodellen en via hen is het mogelijk om voor elke vorm van georganiseerde 

criminaliteit een barrièremodel te ontwerpen.  

 

Het CCV heeft voor het onderwerp mobiel banditisme al een barrièremodel beschikbaar (figuur 10). 

Hierin is dan ook dezelfde tijdlijn te zien als de figuren 8 en 9.  

 

Enkele stappen in dit model komen overeen met de stappen van de katvanger, wat slechts een 

onderdeel is van mobiel banditisme. Tóch is het van toegevoegde waarde om specifiek van het 

fenomeen Roemeense katvangers een barrièremodel op te maken, omdat het een zeer specifieke en 

complexe criminaliteitsvorm betreft. Het barrièremodel van de katvanger wordt in hoofdstuk 6 uitgebreid 

besproken. Om alvast een impressie te geven van een barrièremodel, volgt op de volgende pagina het 

model met betrekking tot mobiel banditisme. Hierin is dezelfde opbouw zichtbaar zoals uitgelegd bij de 

situationele preventie theorie.  
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 Figuur 10: barrièremodel mobiel banditisme (Vig, 2018)  
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4. Betrokken partijen 

In dit hoofdstuk wordt het netwerk van ketenpartners doorgenomen, waarbij per partner wordt 

beschreven: op welke wijze ze bij het fenomeen Roemeense katvangers betrokken zijn, waar de partner 

tegenaan loopt en voornamelijk waar de kansen liggen. Dit inzicht is belangrijk voor de totstandkoming 

van het barrièremodel.  

4.1 Politie  
 

De politie heeft een belangrijke rol in de aanpak van Roemeense katvangers. In geval van ontdekking 

van strafbare feiten, komt een aangifte bij de politie terecht. Daarnaast worden op de nodale punten 

(snelwegen, stations) regelmatig nieuwe trends opgemerkt. Mocht er een toename van incidenten door 

een bepaalde groep personen plaatsvinden, valt de politie dit in veel gevallen op. Dit geldt ook voor 

mobiel banditisme en katvangers. Met betrekking tot deze onderwerpen heeft de politie enkele 

specialisten in dienst. Deze specialisten zoeken de samenwerking op met ketenpartners om de 

complexe fenomenen tegen te gaan.  

 

Daarnaast onderzoekt de politie en het OM de mogelijkheden met betrekking tot het strafrechtelijk 

vervolgen van de mobiele organisatie die achter het fenomeen zit. Strafrechtelijk is het bij mobiel 

banditisme belangrijk om aan te tonen dat er een samenwerkingsverband is. Er is namelijk een groot 

verschil in de strafmaat van een individu die een diefstal pleegt en een persoon die in een groep 

diefstallen pleegt. Ook de politie heeft ondervonden dat de problematiek rondom Roemeense 

katvangers en met name de organisatie die erachter zit, groot is: 

 

'Het fenomeen raakt veel verschillende criminaliteitsvormen en faciliteert veel criminelen, dit maakt de 

druk om dit fenomeen aan te pakken groter. Het probleem is niet alleen de katvangers op zich, maar 

ook wat dit me zich mee brengt' (Res1).  

 

Dat de politie een groot aandeel heeft gehad in de huidige aanpak en samenwerking met ketenpartners 

is een feit. De geïnterviewde respondent heeft zich lange tijd geconcentreerd op mobiel banditisme en 

heeft ongeveer twee jaar geleden het fenomeen van Roemeense katvangers onderzocht: 

 

'Bij de aanpak van mobiel banditisme viel het op dat veel voertuigen op dezelfde naam stonden. Hier 

ben ik ingedoken en kwamen we erachter dat er een netwerk van katvangers achter zit. Door dit uit te 

lopen en de systemen te bekijken kwamen we achter de werkwijze en achter de feiten die allemaal 

gepleegd worden' (Res1). 
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Het is voor de politie moeilijk om zelfstandig barrières te creëren om het fenomeen te doen stoppen. 

Om het aan te pakken is de politie afhankelijk van zijn partners. Op de vraag welke barrières door de 

politie opgeworpen kunnen worden, antwoordt de respondent als volgt: 

 

'Door de politie zelf niet zo veel. We werken aan een bestuurlijke rapportage en hopen hierdoor een 

advies te geven met betrekking tot preventie. Daarnaast hebben we een signalerende en adviserende 

functie' (Res1). 

 

Zoals eerder gezegd heeft de politie een zeer actieve rol in het betrekken en activeren van 

ketenpartners. Zelf houdt de politie ook halfjaarlijks een actie genaamd 'Trivium', wat specifiek is gericht 

op mobiele bandieten, waarbij tevens een aantal ketenpartners betrokken worden. In subparagraaf 4.1.3 

wordt er dieper ingegaan op deze halfjaarlijkse actie. 

 

Bij de politie komen katvangers vaak pas in beeld als het kwaad al is geschied. Op dat moment zijn ze 

vaak al ingeschreven en hebben ze al voertuigen op naam staan. Door partners samen te brengen 

wordt er geprobeerd om hier iets aan te doen. Tijdens vergaderingen hebben partners gesprekken over 

het fenomeen en wisselen ze voor zover mogelijk informatie uit. Informatie-uitwisseling is echter 

moeilijker dan het soms lijkt (Res1).  

4.1.1 Wet Politiegegevens (WPG)  

 

Informatiedeling tussen de politie en de betrokken partners is niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend. 

De politie heeft namelijk te maken met de Wet Politiegegevens (WPG). Deze wet omvat de regels die 

de politie moet volgen met betrekking tot het beheer en de verstrekking van politiegegevens. Het heeft 

met sommige partners convenanten4, met betrekking tot informatie-uitwisseling, maar nog niet met alle 

belangrijke spelers die betrokken zijn bij dit onderzoek (zoals de KvK).  

 

Verstrekking aan derden structureel (artikel 18 WPG) 

 

In de WPG staat beschreven hoe de politie structureel informatie kan verstrekken aan partners die 

specifiek zijn genoemd in het Besluit politiegegevens (Bpg). Hierbij is het zo, dat voor het verstrekken 

van informatie bij elke genoemde partner, specifieke regels zijn opgesteld. Bijvoorbeeld regels over 

welke personen bevoegd zijn om de informatie te delen met de desbetreffende instantie en voor welk 

doel het verstrekt mag worden. Daarnaast moet er sprake zijn van een zwaarwegend algemeen belang 

(Politie, 2018). 

 

 

 

 

                                                           
 
4 Middels een convenant, een overeenkomst tussen verschillende partijen, mogen convenant-partners relevante informatie met 
elkaar uitwisselen. 
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Verstrekking aan derden incidenteel (artikel 19 WPG) 

 

Ook kan er incidenteel informatie worden verstrekt aan partijen die niet specifiek worden genoemd in 

de Bpg, zoals de KvK. Hierbij zijn de volgende zaken vereist: 

 

 dat de verstrekking moet bijdragen aan de politietaak (artikel 3 van de Politiewet 20125);  

 dat een zwaarwegend algemeen belang beoordeeld moet worden; 

 dat het bevoegd gezag6 uitdrukkelijk instemming verleend.  

 

Bij incidentele informatie-verstrekking kan gedacht worden aan het informeren van de baas van een 

jongerenwerker die handelt in drugs (Politie, 2018).  

 

Het verstrekken van dergelijke gegevens is mogelijk op basis van de volgende doeleinden, wat in 

principe een opsomming betreft van de politietaak:  

 

 het voorkomen en opsporen van strafbare feiten; 

 het handhaven van de openbare orde; 

 het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven; 

 het uitoefenen van toezicht op het naleven van de regelgeving. 

 

Verstrekking aan derden structureel voor samenwerkingsverbanden (artikel 20 WPG) 

 

Ook kan de politie structureel gegevens verstrekken door middel van samenwerkingsverbanden, in de 

vorm van een convenant. Om dergelijke structurele gegevensverstrekking aan het convenant tot stand 

te brengen gelden dezelfde vereisten en doeleinden als voor artikel 19 van de WPG. Hierin wordt echter 

toegevoegd dat het bevoegde gezag de volgende zaken vastlegt:  

 

 ten behoeven van welk zwaarwegend belang de verstrekking noodzakelijk is;  

 ten behoeven van welk samenwerkingsverband de politiegegevens worden verstrekt;  

 het doel waartoe dit samenwerkingsverband is opgericht; 

 welke gegevens worden verstrekt; 

 de voorwaarden onder welke de gegevens worden verstrekt; 

 aan welke personen of instanties de gegevens worden verstrekt.  

 

Indien er wordt voldaan aan de eerdergenoemde vereisten en doeleinden, kan de politie dus op basis 

van een, door het bevoegd gezag vastgelegd convenant, structureel informatie verstrekken aan derden. 

Een convenant kan van toepassing zijn op alle betrokken partijen die, voor hetzelfde doel, informatie 

dienen te verstrekken aan elkaar. 

                                                           
 
5 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te 
zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 
6 De burgemeester of de Officier van Justitie  
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De politie is reeds opgenomen in twee samenwerkingsverbanden, namelijk het RIEC-convenant en het 

Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, wat een samenwerkingsverband betreft tussen de 

politie, de RDW en het Verbond van Verzekeraars. Voor het RIEC-convenant geldt echter dat er pas 

sprake is van informatiedeling op het moment dat er daadwerkelijk een RIEC-casus gaat plaatsvinden. 

Informatie over het RIEC en hoe een RIEC-casus tot stand komt wordt uitgelegd in subparagraaf 4.2.2.  

4.1.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Op 25 mei 2018, gedurende de onderzoeksperiode, heeft zich een interessante ontwikkeling 

doorgemaakt, namelijk de intreding van de nieuwe privacywet. Deze wet, de General Data Protection 

Regulation (GDPR), is sinds eerdergenoemde datum van toepassing in heel Europa. In Nederland 

noemen we het de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor Nederland betekend dit 

een vervanging van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de nieuwe 

regelgeving wordt een vergrootglas gelegd op het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens 

door organisaties.  

 

"Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die 

gebruiken, en hoe lang deze data worden bewaard" (Marseille, R. z.j.). 

 

Ter controle van naleving van de AVG is er een zelfstandig bestuursorgaan in het leven geroepen, de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de wet niet wordt nageleefd kan de AP hoge boetes uitdelen. 

De AP controleert bedrijven preventief, maar doet dit ook op basis van klachten die ingediend kunnen 

worden (Marseille, R. Z.j.).  

 

Voor de politie, die gebruik maakt van de Wet Politiegegevens, houdt dit in dat er wijzigingen 

plaatsvinden in deze wetgeving. Met betrekking tot het verstrekken van gegevens, zoals in de vorige 

subparagraaf uitgelegd, verandert er echter weinig. Het enige wat van toepassing is op de verstrekking 

van gegevens, is dat iedereen recht heeft op inzage (artikel 15 van de AVG). Dit houdt in dat iedereen 

een aanvraag in kan dienen bij de politie tot het verstrekken van de door de politie verwerkte gegevens 

van de aanvrager. Dit houdt ook in dat alle verstrekte gegevens aan derden inzichtelijk worden voor de 

personen die gebruik willen maken van dit recht. Het betreft dan niet alleen het inzichtelijk krijgen van 

de gegevens zelf, maar ook van partijen aan wie de gegevens zijn verstrekt (Ges1).  

4.1.3 Trivium  

 

De laatste jaren staat de aanpak van mobiel banditisme hoog op de agenda bij de Nationale Politie. Zo 

is het een van de speerpunten van de Landelijke Eenheid. Elk halfjaar organiseert de politie de actie 

'Trivium', waarbij het meerdaags inzet op de aanpak van High Impact Crime (HIC). Onder HIC vallen 

delicten die als gevolg een grote impact hebben op slachtoffers, diens directe omgeving alsook het 

veiligheidsgevoel in de maatschappij. Hieronder vallen overvallen, straatroof, woninginbraak, heling en 

mobiel banditisme. Van oorsprong is Trivium een verkeerscontrole die naar Brits voorbeeld is ontstaan. 

Bij de actie doen alle Regionale Eenheden, de Landelijke Eenheid en buitenlandse politie-eenheden 

mee(Doc4). Daarnaast worden ketenpartners betrokken bij de actie.  
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De meest recente Trivium-actie die heeft plaatsgevonden was van dinsdag 15 mei 2018 tot vrijdag 18 

mei 2018. Hierbij zijn meer dan 100 personen aangehouden en is enorm veel informatie verzameld met 

betrekking tot rondtrekkende bendes. Tussen de aangehouden personen bevonden zich zakkenrollers, 

winkeldieven, witwassers en drugshandelaren. Elke dag deden tussen de 250 en 400 politiemensen 

mee aan de actie (Politie, 2018). Tijdens de actiedagen voerden politieagenten dynamische controles 

uit of maakten ze gebruik van de ANPR-camera's7. Deze ANPR-camera's hangen boven een aantal 

snelwegen in Nederland en controleren van alle passerende kentekens of ze voorkomen in de systemen 

van politie, RDW en Belastingdienst. Indien dit het geval is en een kenteken een 'hit' oplevert, komt dit 

kenteken naar voren in een applicatie van de politie die uitgelezen kan worden door agenten op straat. 

Hierdoor kunnen ze in kort tijdsbestek extra informatie opzoeken en vervolgens wachten tot het voertuig 

voorbijkomt om deze een volgteken te geven en te controleren. Tijdens Trivium worden alle 

gecontroleerde voertuigen en personen tevens nagetrokken bij het RTIC (Real Time Intelligence Center) 

en Europol, om de agent op straat extra te informeren of aan te sturen.  

4.2 Gemeente Den Haag  
 

De afdeling bevolking van de gemeente is vaak de eerste plek waar katvangers op de radar kunnen 

komen. Na de inreis is de volgende stap namelijk het in bezit krijgen van een BSN. Dit kan onder andere 

middels inschrijving in de RNI of BRP bij een gemeente. Opvallend is te noemen dat katvangers zich 

voornamelijk inschrijven in Den Haag.  

De werkwijze die wordt gehanteerd bij het inschrijven op valse adressen werd geconstateerd na een 

verzoek van de politie om adressen van Roemeense katvangers in deze steden te onderzoeken. Nadat 

de Haagse pandbrigade8 onderzoek instelde naar deze adressen, kwamen ze erachter hoe de groep te 

werk gaat nadat ze zich bij de gemeente hebben ingeschreven. 

 

'Op een gegeven moment zijn ze ingeschreven. Nagenoeg komen ze allemaal een week later terug om 

hun rijbewijs te vernieuwen. Het Roemeense rijbewijs wordt dan omgezet naar een Nederlands rijbewijs. 

Heel kort daarna, na ongeveer twee weken wordt die weer als vermist opgegeven' (Res2). 

 

Het verschil tussen deze rijbewijzen is dat de eerste wordt afgegeven door de RDW en na de vermissing 

door de burgemeester van de desbetreffende gemeente. De reden voor het kwijtraken van het 

Nederlandse rijbewijs zit hem in de instantie die het rijbewijs afgeeft. Bij het omzetten van het 

Roemeense naar het Nederlandse rijbewijs wordt het nieuwe Nederlandse rijbewijs afgegeven door de 

RDW. Echter hadden telecomproviders op een gegeven moment door dat er erg veel gefraudeerd werd 

met telefoonabonnementen, waarvan de abonnementhouder een rijbewijs overhandigde dat was 

afgegeven door de RDW. Voor Nederlandse inwoners is het zo dat het rijbewijs wordt afgegeven door 

de burgemeester van de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Wanneer de katvanger het door de 

RDW afgegeven rijbewijs als vermist opgeeft, ontvangt hij of zij een week later een nieuw rijbewijs dat 

                                                           
 
7 ANPR = Automatic Number Plate Recognition 
8 Korte uitleg over de Haagse pandbrigade volgt op pagina 55 
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eveneens is afgegeven door de burgemeester van de desbetreffende gemeente. Hierdoor kunnen ze 

vervolgens wel weer tientallen telefoonabonnementen afsluiten (Res1).  

 

Het begint dus bij de inschrijving aan de balie bij de gemeente. Het is van essentieel belang voor de 

criminele organisatie dat katvangers in het bezit zijn van een BSN en ingeschreven staan op een adres. 

Deze gegevens zijn namelijk nodig voor het registreren van voertuigen bij de RDW en bij de registratie 

van bedrijven bij de Kamer van Koophandel. Wettelijk gezien heeft een gemeente tot 4 weken de tijd 

om een inschrijving in de BRP te beoordelen, echter wordt bij de gemeente Den Haag in veel gevallen 

direct een BSN uitgereikt. Dit komt omdat de visie van de gemeente Den Haag servicegericht is en 

burgers zoveel mogelijk wil ontzorgen. Een beoordeling geschiedt in een dergelijk geval dus direct en 

dat gaat ten koste van een goede controle.  

 

'Ze (baliemedewerkers) hebben niet de tijd om alles te controleren en moeten een verhuizing binnen 

een bepaalde tijd afronden. Er staat zoveel minuten voor een verhuizing. De mensen komen aan de 

balie, dan moeten ze kijken of ze een geldig identiteitsbewijs hebben, dat moeten ze scannen, ze 

moeten huurcontracten lezen. Ja als ze al die dingen er nog bij moeten zoeken, dan gaan ze over hun 

tijd heen. Als de betrokkene de vereiste documenten bij zich heeft voor de verhuizing of vestiging wordt 

de verhuizing meteen doorgevoerd' (Res2). 

 

Met de ingeschreven bedrijven bij de Kamer van Koophandel wordt ook gefraudeerd, door bijvoorbeeld 

producten aan te schaffen op factuur, terwijl deze nooit worden betaald. Zo had de Haagse pandbrigade 

een casus waarbij twee Roemenen stonden ingeschreven op een adres in Den Haag waar een gezin 

met kinderen woonde:  

 

'Die (het gezin) hadden een Roemeen op het adres ingeschreven staan, daar hadden ze geen weet 

van. En die Roemeen had een andere Roemeen op zijn adres ingeschreven. Dus dat waren er twee. 

Maar wat had hij nou gedaan, hij had ook op dat adres een stucadoorsbedrijf gevestigd bij de KVK. 

Maar die man was harstikke bang want die Roemenen zijn dus bij hem aan de deur geweest. Dat waren 

Roemenen in combinatie met iets anders, om de post te halen. Ze zijn dan ook zo brutaal om aan te 

bellen. “Heb je post?” Maar die man had het gelukkig niet afgegeven en hij was best wel pissig dat er 

mensen op zijn woning zijn bijgeschreven door burgerzaken. Dus die ging ook naar de KVK, want hij 

zag ook allemaal bedrijven die op zijn adres waren gevestigd en de KVK zegt "u kunt dat wel zeggen, 

maar de gemeente heeft wel die persoon ingeschreven." Maarja dit was voor die man zo een proces 

om het weer ongedaan te maken' (Res2). 

 

De gemeente verdenkt daarnaast verschillende malafide makelaars van een groot aandeel in het 

verzorgen van woonruimtes en inschrijfadressen voor katvangers. Dat ze daar ver in gaan blijkt wel uit 

het volgende citaat van de respondent van de Haagse pandbrigade:  

 

'Dat heb ik van een van de eigenaren gehoord, die gaf aan dat ze zijn huis wilden kopen, maar die koper 

moest de hypotheek nog rondkrijgen, maar hij zat wel met mensen die op een woning stonden te 
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wachten. "Dus kan ik dan niet alvast een huurcontract maken voor ze? Dan heeft u alvast opbrengsten 

van de woning, dan zorg ik dat er een net huurcontract komt en dan kan ik in de tussentijd de hypotheek 

regelen voor die mensen". Nou die (hypotheek) kwam er dus nooit en dan gaat de eigenaar denken 

'nou het duurt wel erg lang' en die krijgt vervolgens geen contact. Hij gaat dan naar de woning toe en 

kan er niet meer in. Nou die proberen dus aangifte te doen, maar die andere mensen in de woning 

zeggen ook van "ja ik heb een huurcontract" (Res2). 

 

Het slachtoffer, de verkoper van de woning, werd hierdoor dus buitengesloten van de eigen woning. De 

personen die door de malafide makelaar in de woning zijn geplaatst waren voorzien van een 

huurcontract, waarmee ze binnen het huurrecht vallen. Deze babbeltrucs worden veel gebruikt. 

Daarnaast komt het voor dat leegstaande woningen gekraakt worden en de sloten worden vervangen. 

De respondent denkt dan ook dat de malafide makelaars veel rondrijden op zoek naar leegstaande 

woningen, om daar hun slag te slaan.    

 

Het is voor de katvangers, of eigenlijk voor de criminele organisatie die misbruik maakt van de identiteit 

van de katvangers, van groot belang dat ze bij de post kunnen komen. Zoals bovenstaande casus 

schetst, wordt bij onwetende burgers aangebeld en gevraagd naar post die op naam staat van personen 

die daar niet daadwerkelijk wonen.  

 

'Er zijn zelfs voorbeelden waarbij mensen om de post vroegen in ruil voor geld. Ook zijn er personen 

geweest die post hebben overhandigd zonder dat ze hierbij van kwaad bewust waren' (Res2).  

 

Brieven van de RDW zijn belangrijk voor de criminele organisatie, omdat deze brieven het 

kentekenbewijs en een deel van een overschrijvingscode bevatten die uiteindelijk nodig is op het 

moment dat ze voertuigen willen overschrijven op naam van een ander. Mijn respondent zij hierover het 

volgende met betrekking tot een casus waarbij mensen hebben geprobeerd in te breken in haar woning, 

vermoedelijk om bij de post te komen:  

 

'Een andere mevrouw waarvan ook een aangifte is. Daar kwamen ze niet binnen, ze had een heel goed 

slot erop. Ja als je daar binnen kwam, ik had een afspraak met die mevrouw gemaakt, maar daar ligt 

gewoon echt een meter post bij de voordeur' (Res2).  

 

Ook deze mevrouw had haar woning te koop staan en is meerdere malen benaderd door een malafide 

makelaar. Ze is uiteraard bang dat ze opnieuw bij haar binnen proberen te komen en haar proberen op 

te lichten als ze het te-koop-bord weer zichtbaar opstelt. Ook vermoed de Haagse pandbrigade dat 

mensen betaald krijgen om hun adres beschikbaar te stellen voor inschrijvingen (Res2).  
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Afbeelding 1: verzamelde post op naam van Roemenen in de woning van een slachtoffer. 

 

4.2.1 De Haagse pandbrigade 

 

De Haagse pandbrigade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van 

Den Haag. Zij hebben de volgende taken:  

 opsporing en aanpak van onrechtmatige bewoning (overbewoning en illegale kamerverhuur); 

 controleren of de persoonsgegevens van de bewoners hetzelfde zijn als in de BRP; 

 als het nodig is verder onderzoek doen en maatregelen nemen; 

 aanpak van ernstige onderhoudsgebreken aan panden; 

 onderzoeken of mensen verkeerd gebruik maken van sociale voorzieningen, zoals 

uitkeringsfraude.  

De Haagse pandbrigade heeft tevens een meldpunt waar burgers zich bijvoorbeeld kunnen melden bij 

een vermoeden van pand-gerelateerde vormen van fraude (Den Haag, 2017).   
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4.2.2 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

 

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) ondersteunt hun partners bij de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. Net zoals de arrondissementsparketten van het OM en de eenheden van 

de politie, zijn er tien RIEC's onderverdeeld in Nederland. Dit betreffen dezelfde geografische gebieden 

als het OM en de politie (Afbeelding 2). Daarnaast is er tevens een Landelijk Informatie en Expertise 

Centrum (LIEC), dat onder andere ondersteunt op gebied van kennisontwikkeling, juridische 

ondersteuning en ICT. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een zelfstandige 

regionale stuurgroep. Ze vormen voor partners 

een informatieknooppunt voor integrale casuïstiek 

en bestuurlijke ondersteuning. RIEC's stellen 

integrale handelingsadviezen op en stemmen 

projectmatig af met partners voor wat betreft 

bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale 

interventies. Het LIEC zorgt hierbij voor verbinding 

met landelijke partners. Zij signaleren en 

inventariseren op gebied van ondermijning. Bij 

regio-overstijgende criminaliteitsproblemen, wat 

vrijwel altijd het geval is met betrekking tot mobiel 

banditisme, coördineert het LIEC de landelijke 

aanpak. Een convenant ligt ten grondslag aan een 

dergelijke samenwerking, waar de volgende 

partners aan deelnemen: 

Afbeelding 2: Indeling eenheden politie (Politie, z.j.)  

 

 Gemeenten 

 Provincies 

 Openbaar Ministerie 

 Nationale Politie 

 Belastingdienst 

 Belastingdienst/Toeslagen 

 Douane 

 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) 

 Koninklijke Marechaussee 

 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

(RIEC, z.j.) 

 

Middels het RIEC-convenant kunnen de aangesloten partners, indien voldaan wordt aan bepaalde 

voorwaarden, onderling gegevens uitwisselen middels een centraal systeem (RIEC-IS). Gegevens 

kunnen bijvoorbeeld zijn: persoonsgegevens (adres, naam, alias, identiteit, nationaliteit), 
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voertuiggegevens, verblijfstatus, inkomensgegevens, politiegegevens etc. Gegevens die door een 

convenant-partner aan een RIEC zijn verstrekt, kunnen door een andere convenant-partner of door het 

RIEC zelf aan een derde worden verstrekt. Dit mag enkel indien de doorverstrekking noodzakelijk is 

voor een goede vervulling van de taak van die derde of van de doorverstrekkende partner (Ver2).  

 

Het RIEC is zoals eerder gezegd een informatieknooppunt voor casuïstiek voor deze partners. Zoals 

omschreven in het RIEC-convenant heeft de samenwerking tussen de convenantpartners en tussen de 

daartoe opgerichte RIEC's en LIEC als gezamenlijk doel invulling te geven aan:  

 

"1. Art. 2.1 Convenant: een bestuurlijke geïntegreerde aanpak van de georganiseerde 

criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het 

ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en 

fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;  

 

2. Art. 2.2 Convenant: de identificering van gelegenheidsstructuren binnen de economische 

sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde 

criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat 

criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid 

en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd" (Doc5). 

 

De aandacht gaat daarbij uit naar verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit 

zoals:  

 

 mensenhandel en -smokkel;  

 georganiseerde hennepteelt/ drugscriminaliteit;  

 fraude in de vastgoedsector; 

 misbruik binnen de vastgoedsector; 

 witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel- economische criminaliteit; 

 door de minister van Justitie & Veiligheid benoemde verschijningsvormen op basis van het 4-

jaarlijks door deze minister vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld; 

 andere per Regionale Stuurgroep RIEC te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde 

criminaliteit; 

(Doc5). 
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De volgende noodzaak is hierbij van essentieel belang voor gegevensuitwisseling tussen de 

convenantpartners:  

 

"Gegevensuitwisseling tussen de bij het samenwerkingsverband RIEC aangesloten partners is, 

binnen de daarvoor geldende grenzen, noodzakelijk om aan te tonen dat er sprake is van 

georganiseerde criminaliteit dan wel ter identificering van gelegenheidsstructuren, op dat mede 

op basis van de uitgewisselde gegevens maatregelen van Strafrechtelijke, Bestuursrechtelijke 

en Fiscale aard kunnen worden getroffen ter voorkoming van georganiseerde criminaliteit" 

(Doc5). 

 

Een aanleiding om tot de uiteindelijke uitvoering van het proces integrale aanpak te komen, kan een 

signaal zijn dat wordt ingebracht door een of meerdere convenantpartners op het gebied van 

eerdergenoemde verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit (Doc5). Als een signaal 

binnenkomt bij het RIEC, volgt er een intake en wordt eerst getoetst of het signaal voldoet aan de 

bovenstaande eisen en of het dus wel een RIEC-waardige casus betreft.  

 

Indien beoordeeld wordt dat dit inderdaad het geval is zet het RIEC de intake, met zogenoemde 

'quickscan-vragen', uit bij de convenantpartners. Hiervoor wordt een, speciaal voor het RIEC ontwikkeld 

en beveiligd, informatiesysteem gebruikt, namelijk het RIEC-Informatiesysteem (Ver2).  

 

Het informatiesysteem wordt door alle convenantpartners gebruikt. Het is vervolgens de taak aan de 

partners om afzonderlijk aan te geven of ze belang hebben bij een RIEC-casus met betrekking tot het 

gegeven signaal. Vervolgacties met betrekking tot het signaal dienen enkel aan als er minstens twee 

partners belang bij hebben. Is dit het geval dan wordt er een verzoek gedaan aan de partners tot het 

aanleveren van informatie in het informatiesysteem, met betrekking tot het signaal. Deze informatie 

wordt vervolgens gebundeld en daar wordt weer een informatiedocument van gemaakt. Afhankelijk van 

de wens van de partner(s) wordt óf een analyse uitgevoerd óf een netwerktekening9 aangeleverd. Bij 

de volgende stap komen de partners fysiek bij elkaar om interventies te bespreken, alvorens een 

interventieadvies wordt opgesteld en vastgesteld. In dit advies staat vermeld wie wat doet, welke 

verantwoordelijkheden daarbij horen en hoe de coördinatie verloopt.  

4.3 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens / Registratie Niet-ingezetenen 
 

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor de Registratie Niet-ingezetenen 

(RNI). De RNI is in 2014 middels de Wet BRP ingevoerd. Aangezien er signalen bij de gemeente Den 

Haag zijn binnen gekomen dat opvallend veel Roemenen zich bij RNI-loketten inschrijven, is het van 

belang om erachter te komen waarom ze daar de voorkeur aan zouden geven. Er zijn 19 loketten in 

                                                           
 
9 Een netwerktekening geeft onderlinge relevante relaties weer van natuurlijke en/of rechtspersonen en daarbij betrokken 

personen en bedrijven. 
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Nederland waar personen zich kunnen inschrijven in de RNI. Ook mensen die emigreren naar het 

buitenland worden hierin geregistreerd. Hierdoor behouden ze hun BSN dat ze nodig hebben indien ze 

nog zaken hebben lopen in Nederland, bijvoorbeeld bij een nog lopende hypotheek. Personen die 

voornemens zijn om langer dan 4 maanden in Nederland te verblijven, dienen zich volgens de wet in te 

schrijven in de BRP op een adres waar ze daadwerkelijk verblijven. Blijven ze korter dan 4 maanden, 

bijvoorbeeld om enkele maanden in Nederland te werken, kunnen ze zich inschrijven in de RNI. Maar 

wat is hier voor arbeidsmigranten dan de meerwaarde van en onder welke voorwaarden kunnen zij zich 

inschrijven?  

 

'Stel dat je hier komt werken dan heb je een BSN nodig, dus schrijf je je in. Dit BSN kan dan verstrekt 

worden aan de werkgever, die op zijn beurt met het nummer een aantal zaken regelt voor de burger. 

Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en het pensioenfonds. Gezondheidszorg maakt ook gebruik van het 

BSN. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek kan naar het BSN 

gevraagd worden. Je kunt je inschrijven op 3 voorwaarden. De eerste is dat je je deugdelijk identificeert, 

dus niet dat je met een vals of vervalst document aankomt en dat je ook degene bent van wie het 

document is. De tweede voorwaarde is dat je nog niet ingeschreven staat. Stel dat je hier al eerder bent 

geweest en vervolgens een jaar weg bent en weer terugkomt, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven, 

want dan heb je nog een BSN. Maar dat vergeten sommigen dus en dan komen ze nog een keer. Maar 

dan heb je een check in het systeem en daar komt gewoon uit dat je al ingeschreven staat. Voorwaarde 

drie is dat je korter dan 4 maanden komt, anders moet je je gelijk als ingezetene inschrijven in de BRP' 

(Res3). 

 

Een arbeidsmigrant is dus afhankelijk van een BSN, omdat hij of zij met dit nummer contact heeft met 

de Nederlandse overheid en dit dient te overhandigen aan zijn werkgever, zodat deze zaken voor 

hem/haar kan regelen met het pensioenfonds of de Belastingdienst. Daarnaast heeft hij dit nodig om 

gebruik te kunnen maken van de gezondheidszorg.  

 

Nu we weten wat de voorwaarden zijn om je in te schrijven in de RNI is het van belang om te weten hoe 

het proces aan een RNI-loket verloopt.  

 

'Er zijn procesafspraken en werkinstructies voor loketgemeenten, waarbij de exacte uitvoering een klein 

beetje kan verschillen per RNI-loket. Er zijn globale afspraken, maar ze hebben de vrijheid binnen 

wettelijke kaders en binnen afspraken de werkzaamheden naar eigen invulling in te richten. Maar een 

niet-ingezetene maakt een afspraak om zich in te schrijven. Dat kan dus bij die 19 loketten en hoeft niet 

in de buurt te zijn van waar je gaat verblijven. Dus het is een beetje waar plek is en waar ze zo snel 

mogelijk een afspraak kunnen maken dat ze zich vaak inschrijven. Het heeft ook met allerlei andere 

regelingen te maken voor het uitbetalen van je loon etc. Dat ze dat natuurlijk zo snel mogelijk willen.  

 

Wat er dan gebeurt is dat iemand aan de balie gaat. Dan overleggen ze identiteitsdocumenten en dat 

wordt dan gecontroleerd op echtheidskenmerken etc. Daar hebben gemeenten een scanner voor, die 

lezen bijvoorbeeld UV-reactie enzo uit. Waarmee ze controleren of het een echt document is en los van 
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die scan die ze maken checken ze zelf ook op echtheidskenmerken. Bij het scannen krijgen ze op het 

scherm te zien wat er wel en niet uitlicht en of het een geldig document is. Daar krijgen 

baliemedewerkers ook trainingen voor. Als beginnend baliemedewerker, maar ook jaarlijks, is er een 

training van documentherkenning door de KMar (Koninklijke Marechaussee), om ook die kennis bij te 

houden doen ze allerlei checks. 

 

Ze overleggen dus een identiteitsdocument, dat wordt gecontroleerd of het geldig is en wat die scanner 

ook doet is gegevens van een paspoort of identiteitsbewijs uitlezen en dan komt het in het systeem te 

staan en controleert de medewerker of het klopt, zijn de diakrieten goed overgenomen, spaties etc. Dan 

heb je nog functiescheiding, dus wordt het nog gecontroleerd door een tweede medewerker en 

vervolgens wordt er dus een BSN toegekend. Dan krijgt iemand een brief mee waarin staat dat je staat 

ingeschreven in de RNI met je BSN. En dan heb je dus in principe een BSN en in principe als je dus 

voldoet aan de drie criteria om je in te schrijven in de RNI kan iedereen zich inschrijven' (Res3). 

 

Zoals eerder gezegd is de RNI voor personen die of zijn geëmigreerd of die tijdelijk in Nederland zijn, 

bijvoorbeeld als arbeidsmigrant. Het is bedoeld voor personen die maximaal 4 maanden in Nederland 

verblijven, maar wordt dit ook gecontroleerd aan de balie?  

 

'Ze vragen het dus wel, hoe lang iemand van plan is om te blijven. Maar je kunt het tot nu toe niet 

controleren en het is ook de vraag of het zo erg is dat iemand langer dan 4 maanden zou blijven, als 

hij/zij dan maar als ingezetene wordt ingeschreven. Want het kan zijn dat iemand ook oprecht denkt hier 

korter dan 4 maanden te blijven, dan schrijft hij zich in. Maar loopt hij hier na 4 maanden nog rond, dan 

is er geen automatische alarmbel, die ergens aangeeft van je bent langer dan 4 maanden hier. De 

maatregelen zijn er wel. Volgens de Wet BRP moet iemand ingeschreven worden als ingezetene als hij 

of zij langer blijft dan 4 maanden. De gemeente kan dat zelfs ambtshalve doen en een bestuurlijke boete 

opleggen' (Res3).  

 

In vergelijking met de immigratiebalie bij de gemeente, lijkt het erop dat het gemakkelijker is om bij een 

RNI-loket een BSN te ontvangen. Bij de gemeente krijgt men namelijk meer vragen als zij zich bij de 

immigratiebalie melden. Daarnaast dient een adres opgegeven te worden waar de persoon 

daadwerkelijk gaat verblijven. Dit adres wordt geregistreerd in de BRP. Omdat katvangers in de BRP 

ingeschreven dienen te staan om bepaalde zaken op naam te kunnen stellen, is het vermoeden dat ze 

na inschrijving in de RNI (slechts) een verhuizing doorgeven bij de gemeente. Hierdoor omzeilen ze de 

immigratiebalie en hoeven ze geen moeilijke vragen te beantwoorden.  

   

In de RNI dient ook een adres opgegeven te worden, maar dit betreft het verblijfadres in het bronland. 

Ze kunnen daarnaast ook een eerste verblijfadres in Nederland opgeven (REVA10), maar dit is geen 

verplichting. Daarnaast is het maar de vraag of ze daar ook daadwerkelijk verblijven gedurende de 

volledige periode dat ze in Nederland zijn.  

                                                           
 
10 REVA = Registratie Eerste Verblijf Adres  
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'De mensen schrijven zich in en kunnen naast hun woonadres in het bronland ook een 'eerste 

verblijfadres' in Nederland opgeven. Ze weten echter vaak nog niet waar ze gaan wonen. Het kan zijn 

dat ze bijvoorbeeld 2 weken bij de werkgever wonen en dat ze vervolgens naar een camping gaan, of 

dat ze op een camping verblijven en verhuizen naar een andere camping, dat ze zich ergens voor een 

aantal weken vestigen en alsnog weg gaan, dat ze überhaupt nog niet weten waar ze terecht gaan 

komen. Maar dat adres is niet persé verplicht, omdat je ook geen officiële inwoner voor Nederland bent, 

dus je verblijft hier ook niet officieel en dat is anders dan bij de BRP, waarbij je officieel ingeschreven 

moet staan op dat adres waar je verblijft. Maar omdat je volgens de wet bij de RNI niet officieel in 

Nederland woont, zit dat net even iets anders met dat adres' (Res3). 

 

Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) houden een aantal medewerkers zich bezig met 

fraude. Onder andere bij het Centraal Meldpunt voor Identiteitsfraude en -fouten (CMI). Daarnaast gaat 

de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) over naar RvIG.  

 

Op het moment dat er aan het RNI-loket een vermoeden is van fraude, door bijvoorbeeld het 

overhandigen van een vals identiteitsbewijs, wordt er actie ondernomen.  

 

'We hebben het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, maar dat is meer aan de burgerkant. Dus als er 

fraude wordt gepleegd met iemands identiteit. Ook de LAA gaat hierheen over. We zijn betrokken bij de 

werkgroep tegengaan identiteitsfraude, die heb je landelijk maar ook bij de regio. Daar zit de RDW, 

Politie, KMar en OM ook in. Dus op dat gebied gebeurt er ook weer iets met fraude. Bij de RNI wordt 

wel geïnventariseerd, wat komt er aan fraude langs? We hebben bijvoorbeeld het 'fraudevinkje', in de 

RNI-applicatie in het systeem. Dus als er een vermoeden is van fraude wordt dat aangevinkt' (Res3) 

 

Meldingen van deze vorm van fraude worden ook gerapporteerd aan bijvoorbeeld de 

vreemdelingenpolitie of de KMar. Soms wordt ook de politie gebeld om de desbetreffende persoon aan 

te houden.  

4.4 Rijkdienst voor het Wegverkeer 
 

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, begint de werkwijze van de katvanger aan de balie bij 

gemeenten. Hierbij wordt ingeschreven op een adres waar men niet daadwerkelijk verblijft en 

vervolgens wordt hun Roemeense rijbewijs omgezet in een Nederlands rijbewijs, dat tot slot enkele 

weken later als vermist wordt opgegeven. Dit laatste heeft te maken met de afgifte van het rijbewijs. 

Indien deze is afgegeven door de burgemeester van een gemeente, kunnen katvangers zonder 

problemen telefoonabonnementen afsluiten.  
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Na het doorlopen van de stappen om aan een rijbewijs te komen dat is afgegeven door de 

burgemeester, is de volgende stap het op naam zetten van voertuigen. Hiervoor zijn een aantal 

voorwaarden van toepassing:  

 

 het kenteken moet zelf op naam of bedrijfsnaam worden overgeschreven; 

 de persoon dient minimaal 18 jaar te zijn (16 jaar bij brommers); 

 de persoon dient woonachtig te zijn in Nederland; 

 de persoon moet ingeschreven staan in de BRP 

 (RDW, z.j.). 

 

Documenten die bij de overschrijving van een voertuig overhandigd dienen te worden betreffen het 

tenaamstellingsbewijs, het overschrijvingsbewijs en een geldig legitimatiebewijs óf een geldig 

legitimatiebewijs in combinatie met een kentekencard en tenaamstellingscode. De overschrijving kan 

plaatsvinden bij kentekenloketten, RDW-keuringsstations, RDW-balies en online. De laatste optie, 

online, wordt geen gebruik van gemaakt. Hiervoor is een DigiD account nodig, waarbij een substantieel 

beveiligingsniveau benodigd is. Indien dit beveiligingsniveau niet aanwezig is, kan dit alsnog behaald 

worden door verificatie van een legitimatiebewijs. (RDW, z.j.).  

 

De eerdergenoemde kentekenloketten bevinden zich door heel Nederland en kunnen bijvoorbeeld 

gevonden worden in lokale boekhandels met een PostNL loket. Andere kentekenloketten waaraan 

gedacht kan worden bevinden zich bij (auto-)bedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting 

Kentekenloket. Katvangers maken hier goed gebruik van, daar ze op veel verschillende plaatsen 

voertuigen inschrijven. Het feit dat ze soms 20, 30 of zelfs meer voertuigen op naam hebben staan, 

komt doordat de RDW ze wettelijk gezien niet kan weigeren dit te doen (Res4).  

 

'Een zwakte kan zijn dat je bijvoorbeeld vanuit de RDW niet zomaar iemand mag weigeren die een 

voertuig op naam krijgt. Al weet je dat het katvangers zijn, dan alsnog mogen ze voertuigen op naam 

krijgen. Je kan dus niet als het RDW zeggen van "nee dat doen we niet". Er is geen wettelijke basis 

daarvoor. Dat is denk ik wel een nadeel vanuit de RDW' (Res4).  

4.4.1 Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) 

 

Het LIV is een samenwerkingsverband tussen de RDW, de politie en het Verbond van Verzekeraars en 

is een informatie- en kenniscentrum dat probeert bij te dragen aan de opsporing van criminaliteit en dit 

vroegtijdig te signaleren. Deze informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen geschied op 

basis van een convenant (LIV, z.j.). Medewerkers van het LIV zijn allemaal Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA).  
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In het geval van Roemeense katvangers deelt het LIV tevens informatie: 

 

'We hebben een lijst gehad met personen die bij de politie bekend staan als katvanger. Daarbij hebben 

we een automatisch systeem gebouwd, dat als een van deze mensen een voertuig op naam zet of een 

voertuig wordt overgeschreven naar iemand anders, dat de politie een seintje krijgt' (Res4). 

 

De politie krijgt tevens een signaal bij een persoon die, na het omzetten van een Roemeens rijbewijs 

naar een Nederlands rijbewijs, het Nederlandse rijbewijs vervolgens ook weer als vermist opgeeft. Op 

deze manier beschikt de politie over flink wat informatie, die weer ingezet kan worden om de opsporing 

te verbeteren. Zo worden de bekende voertuigen in de ANPR-systemen gezet, waardoor agenten op 

straat gerichter kunnen controleren. Een andere check die wordt uitgevoerd door het LIV is op 

correspondentieadressen. Men kan bij de RDW namelijk, ten behoeve van het ontvangen van post, een 

alternatief adres opgeven dan waar ze bij de gemeente staan ingeschreven.  

 

'Het LIV doet ook een check bij correspondentieadressen. Als veel Oost-Europeanen hetzelfde 

correspondentieadres doorgeven, geven we dit ook door aan de politie. Want dit doen de katvangers. 

Alle post van verschillende katvangers gaat naar één adres' (Res4).   

 

Het lastige voor de RDW is dat het niet zomaar een uitzondering kan maken voor een bepaalde groep 

mensen met betrekking tot het op naam zetten van voertuigen. Wat voor één persoon geldt, geldt voor 

iedereen. Het is dus niet zo eenvoudig dat er zomaar een maximumaantal voertuigen per persoon 

bepaald kan worden. "Handelaren hebben ook 30 voertuigen op naam" (R3). Er wordt wel gebruik 

gemaakt van blokkades op personen, zodat zij geen voertuigen meer op naam kunnen zetten, dit 

gebeurt echter niet door het LIV of door de RDW maar door de Belastingdienst. 

 

'Als bijvoorbeeld een persoon geen motorrijtuigenbelasting (MRB) betaalt, krijgt hij of zij bij de 

Belastingdienst de status ‘verplichtingen MRB niet voldaan’. Deze status wordt automatisch 

overgenomen door de RDW waardoor de persoon bij de RDW geen voertuigen meer op naam kan 

zetten. Dit wordt automatisch geblokkeerd' (Res4). 

 

Het LIV probeert op creatieve wijze zijn partners te ondersteunen met informatie. De ambtenaren 

proberen beschikbare informatie om te zetten naar intelligence. En die informatie kan op veel 

verschillende manieren worden ingewonnen. Zo rijden er bijvoorbeeld tegenwoordig scanauto's van 

gemeenten rond in gebieden met betaald-parkeren. De scanauto's controleren of de geparkeerde auto's 

voorkomen in het Nationaal Parkeer Register en of er daadwerkelijk betaald wordt. Daarnaast wordt 

simultaan een controle uitgevoerd in het Basis Kenteken Register of er een belemmerende status is. 

Een belemmerende status kan zijn dat een voertuig als gestolen gesignaleerd staat. De scanauto's zijn 

vergelijkbaar met de ANPR-camera's die door de politie worden gebruikt en kunnen een belangrijke 

informatiebron vormen om doelgericht op te sporen (Ver3).  
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4.5 Belastingdienst  
 

Ook bij de Belastingdienst is het fenomeen Roemeense katvangers een doorn in het oog. De afdeling 

fraude houdt zich al vele jaren bezig met 'gewone' katvangers, maar kreeg in 2015 te maken met een 

nieuw soort, namelijk katvangers afkomstig uit Roemenië. Waar een Roemeense katvanger in 2015 en 

2016 nog maar enkele keren voorkwam, bleek zich in 2017 een enorme trend te ontwikkelen en kreeg 

de fraude-afdeling ze constant aangeleverd (R4). Waar de politie, RDW en gemeenten financieel gezien 

niet direct worden benadeeld door katvangers is dit bij de Belastingdienst wel anders:  

 

'We hebben daar toen eens een schatting op gemaakt, maar daar loop je honderdduizenden euro's op 

mis, echt gigantisch. Ja dat loopt aardig in de papieren bij de Belastingdienst' (Res5). 

 

Vaak komt een katvanger bij de Belastingdienst pas in beeld naarmate het kwaad grotendeels al is 

geschied. In dat geval komt bijvoorbeeld een invorderaar van de Belastingdienst op de lijn bij de 

fraudeafdeling:  

 

'Hij kijkt wat voor schuld er is en als er bijvoorbeeld heel veel schuld op motorrijtuigenbelasting is, dan 

word ik gebeld. Dan vragen ze of ik mee wil kijken en of het een katvanger is. "Wat is er bij jou bekend? 

Is er überhaupt iets bekend?" en dan kan het zijn dat de Belastingdienst mij een katvanger aanlevert, 

maar dan zijn we eigenlijk al heel ver want dan hebben we al een aardige schuld gecreëerd' (Res5). 

 

En als de Belastingdienst vervolgens deurwaarders langs stuurt naar de adressen waar Roemeense 

katvangers zouden verblijven, worden ze niet aangetroffen: 

 

'Ze zetten het op naam, ze krijgen rekeningen, ze krijgen aanslagen, maar er wordt op niets gereageerd. 

Al die adressen waar ze zitten, als we daar een deurwaarder heen sturen, niets. Ze zijn er niet. We 

hebben dus heel veel VOW11 gevallen, die zijn vertrokken waarheen? Moet je eens kijken hoeveel werk 

het ons kost als alles via de officier van justitie moet om wat te doen, als we beslag willen leggen. Maar 

de deurwaarders die daarheen gaan, ze (de katvangers) wonen er geen van allen. Dus de stukken 

worden gewoon in de brievenbus gegooid. Ik heb nog geen één deurwaarder gehad waarbij de persoon 

is aangetroffen. Nog geen één. En het lastige is: zodra we ze de nek omdraaien hebben ze de volgende 

alweer staan. Zodra ze door hebben dat ze niet meer te naam kunnen stellen, dan is het klaar, dan zijn 

ze weg. En de volgende staat er dan weer klaar voor. Dat beeld zien wij natuurlijk wel' (Res5). 

 

Het is voor de Belastingdienst lastig om uit zichzelf op te treden tegen katvangers en is dan ook echt 

afhankelijk van signalen van buitenaf. Maar als die signalen er zijn, wordt er ook daadkrachtig 

opgetreden. Zoals gezegd kan de RDW geen blokkades op personen realiseren, de Belastingdienst kan 

dat wel. Op het moment dat de Belastingdienst signalen ontvangt van een persoon die in korte periode 

                                                           
 
11 VOW = Vertrokken Onbekend Waarheen 
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veel auto's op naam heeft gezet (bijvoorbeeld drie op één dag) en ingeschreven staat op een bekend 

katvanger-adres, dan wordt er direct een blokkade op gezet.  

 

'Maar een blokkade mag je eigenlijk pas gebruiken als hij meer dan 5 kentekens op naam zet. Eerder 

mag het eigenlijk niet eens. Want jij mag best drie auto's op naam hebben, alleen als ik gebeld word 

door iemand en die zegt "wil je ff meekijken" en ik zie ojee Den Haag, hetzelfde adres. Al heeft hij er 

twee op naam, ik blokkeer hem op dat moment wel gelijk. Normaal is het dus bij minimaal 5 kentekens 

maar bij Trivium12 hebben we een uitzondering gemaakt, want zodra we ze in beeld hebben moet je niet 

wachten, want het zijn er nu twee en morgen zijn het er 10. En dan blokkeer je ze maar gelijk. Dus zodra 

ik een melding krijg en ik denk "Oh dat is weer een Trivium" dan kijk ik ook niet meer naar het aantal 

kentekens. Dan zeg ik "Oké, ik blokkeer hem nu". Dat is het enige, dan zit je eigenlijk helemaal aan de 

voorkant, maar wie meldt ons dat het eerste? Dat is het enige wat ik kan doen, die blokkade. Maar vanaf 

dat moment is het ook klaar. Ik kan pas meer doen op het moment dat die persoon schulden heeft en 

die schuld kun je creëren, zoals ik werk op dat moment, maar ik kan pas wat doen als ik ze in beeld 

heb' (Res5).  

 

Naast blokkades op voertuigen, kan de Belastingdienst overigens ook blokkades opwerpen op btw-

nummers. Ondanks dat de Belastingdienst hiertoe in staat is, komt het alsnog voor dat personen 

tientallen voertuigen op naam hebben staan. De reden hiervan is dat de Belastingdienst op dat moment 

simpelweg nog niet op de hoogte is gebracht van de desbetreffende potentiële katvanger.  

 

Om de politie op straat te attenderen op voertuigen die mogelijk in bezit zijn van een katvanger zorgt de 

Belastingdienst tevens voor een code in de ANPR-systemen, onder het label 'fiscale wanbetaler'. Het 

lastige hierbij is echter dat een voertuig van een katvanger niet altijd in beslag genomen kan worden, 

terwijl dat bij overige fiscale wanbetalers wel het geval is. Het frustreert de Belastingdienst dan ook dat 

katvangers meestal vrij spel hebben: 

 

'Wij moeten auto's afpakken van mensen die in een autootje van 1000 euro rondrijden en toevallig 2000 

euro schuld bij mij hebben staan en die moet ik binnen halen. En deze mensen (katvangers) hebben 

eigenlijk vrij spel. Daar gaat het om. En maatschappelijk vind ik dat niet kloppen' (Res5). 

 

Om wel op te treden tegen katvangers kan de Belastingdienst een schuld 'creëren' op het moment dat 

er rekeningen open staan van de katvanger, door bijvoorbeeld bekeuringen. Als iemand een beschikking 

thuiskrijgt, heeft de persoon 30 dagen om deze te betalen, gebeurt dit niet, kan de Belastingdienst een 

rekening opmaken op het moment dat de politie de desbetreffende persoon en/of voertuig treft en kan 

het voertuig in beslag genomen worden.  

 

                                                           
 
12 Trivium: De respondent doelt hier met het woord 'Trivium' op een persoon die binnen de doelgroep valt waar de aandacht 
tijdens de actie 'Trivium' op gevestigd is.  
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4.6 Kamer van Koophandel  
 

We weten inmiddels dat criminele groepen die gebruik maken van het katvangersfenomeen zich 

strafbaar maken aan verschillende vormen van vermogenscriminaliteit. Zo ook schrijven ze katvangers 

in bij het handelsregister dat in beheer is van de Kamer van Koophandel. Met dit bedrijf worden 

vervolgens op verschillende manieren criminele activiteiten ontplooid. 

 

'Als je weet wat het hele proces omvat. Als je ziet welke stappen er precies plaatsvinden, dan heb ik 

ontdekt dat het inschrijven bij de KvK vaak het begin is. Dan heb je een bedrijf, dan heb je een KvK 

nummer, dan kun je communiceren met de Belastingdienst, je kan gebruik maken van allerlei toeslagen, 

je kan je voorlopige teruggave van je inkomstenbelasting. Je kan je een aantal zaken al meteen toe-

eigenen. Vervolgens kun je een heel scala aan frauduleuze handelingen uitvoeren door het oplichten 

van andere ondernemers of particulieren, dus het is nogal wat. Het toekennen van een KvK nummer is 

echt het begin van mogelijk heel veel ellende' (Res6). 

 

Voor de inschrijving in het handelsregister worden een aantal inschrijfvoorwaarden gehanteerd. 

Allereerst dient de aansprakelijke (van het aangevraagde bedrijf) zich te legitimeren met een geldig 

identiteitsbewijs. Daarnaast moet deze beschikken over een BSN en ingeschreven staan in de BRP. 

Indien ze ingeschreven staan op een adres in een gemeente is dit voldoende, mits er bezwaren ontstaan 

op het desbetreffende adres na onderzoek van de Kamer van Koophandel. Zij controleren namelijk wel 

hoeveel personen er bijvoorbeeld staan ingeschreven op een adres en of er andere meldingen van 

bekend zijn. Inschrijving kan ook middels registratie in de RNI, wat bedoeld is voor personen die korter 

dan 4 maanden in Nederland verblijven en niet ingeschreven staan op een Nederlands verblijfadres, of 

personen die de Nederlandse nationaliteit hebben en in het buitenland woonachtig zijn. Aan de hand 

van inschrijving in de RNI en een huurcontract van een bedrijfspand kunnen zij zich hiermee alsnog 

inschrijven in het handelsregister. Hierbij moeten ze tevens bewijsstukken leveren van hun adres in het 

buitenland. De kamer van koophandel heeft in 2017 een intern onderzoek uitgevoerd naar bedrijven 

waarvan de eigenaar stond ingeschreven in de RNI. Aangezien het onderzoek niet is gepubliceerd, 

kunnen de daadwerkelijke cijfers hiervan niet gedeeld worden. Wel gaf de respondent het volgende 

aan: 

 

'Het bleek dus dat de bedrijven die ingeschreven werden op basis van RNI maar een kort leven 

beschoren waren. Al vrij snel na de registratie, waren ze niet meer bereikbaar. En als dat wel zo was, 

dan had dat vaak te maken met ofwel Nederlanders die naar het buitenland zijn gegaan, de expats. En 

die tijdens hun verblijf in het buitenland graag hun onderneming wilden blijven bedrijven. Die waren wat 

moeilijk bereikbaar, maar gaven wel aan van "ja ik ben nu voor mijn studie of werk een poos in het 

buitenland en ik heb hem even bij mijn ouders geparkeerd", zoiets. Dus die groep waar jij het over hebt, 

die dus niet kiezen voor het inschrijven op een adres in de BRP, die hebben daar ook tussen gezeten. 

Ja die zijn gewoon niet meer terug te vinden, omdat het kantooradres vaak ook niet is waar de 

activiteiten worden uitgevoerd' (Res6). 
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Bij de Kamer van Koophandel heeft men ook in de gaten dat er regelmatig mensen aan de hand worden 

meegenomen aan de balie, net als bij de gemeente, de RDW, telecomaanbieders etc. Ze proberen bij 

de Kamer van Koophandel meer informatie in te winnen over deze personen.  

 

'We wisten al heel lang dat als iemand een onderneming start, zonder dat hij kan vertellen wat hij gaat 

doen en waar hij dat gaat doen en er zit iemand naast die dat hele riedeltje wel op kan dreunen, dat er 

mogelijk iets niet klopt. In het gunstigste geval is het echt iemand die behulpzaam is en de boekhouding 

gaat doen, want die weten wel een hoop. Vaak heeft een startende ondernemer een tolk nodig i.v.m. 

taalproblemen. Maar het zijn ook vaak gewoon de uitbuiters. Dus sindsdien hebben we bedongen dat 

die mensen zich moeten legitimeren als ze zich nadrukkelijk met het gesprek bemoeien. En anders 

moeten ze verdwijnen en dat willen ze niet want dan komen we er met de persoon niet uit en dan kan 

hij niet worden geregistreerd. Het gevolg daarvan is dat ze weer een tussenstroom hebben bedacht van 

begeleiders die zich legitimeren maar natuurlijk niet diep in het netwerk zitten. Hun enige functie is dus 

begeleiden. Daarmee maak je het ze wel een stukje moeilijker. Het is heel lastig om dit te voorkomen 

en bij ons is het vooral lastig omdat we in principe moeten registreren, we ervanuit moeten gaan dat 

iemand hier een onderneming wil gaan starten. Indien we een vermoeden van uitbuiting hebben maken 

we daarvan melding' (Res6). 

 

De Kamer van Koophandel heeft zelf geen opsporings- en handhavingsbevoegdheid, ze beheren enkel 

het handelsregister. Er wordt door hen wel gecontroleerd op legitimatiebewijzen en adressen. Bij een 

vermoeden van fraude, uitbuiting en andere strafbare praktijken wordt hier wel melding van gemaakt 

naar de desbetreffende instanties met een uitgebreide omschrijving erbij. Meldingen komen terecht bij 

het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) van de Politie, die vervolgens 

controleren of het strafbare feiten oplevert.  

 

'We hebben het recht om ons te laten overtuigen dat een onderneming daadwerkelijk wordt gestart. We 

kunnen daarom proberen om aanvullende bewijsstukken te vragen om de boel te vertragen. In sommige 

gevallen komen mensen dan ook niet meer terug, maar vaak ook wel met bijvoorbeeld een 

huurovereenkomst of een bewijsstuk van de verblijfplaats in het buitenland. We gaan niet zomaar blind 

op de RNI af maar we zeggen "toon maar iets waar jouw adres op staat in het buitenland", zodat we die 

in ieder geval ook hebben. En in het geval dat we toch moeten registreren, dan maken we een 

risicomelding aan en die delen we met de Belastingdienst en met het EMM en soms ook met partijen in 

de regio als het heel excessief is. Als we zeker weten dat het niet goed is, dan kunnen we het ook nog 

met partijen in de regio, gemeente en politie, melden' (Res6). 

 

De Kamer van Koophandel is momenteel ook bezig om het inschrijfproces volledig te digitaliseren, 

waardoor de fysieke waarneming gaat vervallen. Daarbij vertelt de respondent direct op welke wijze de 

'rotte appels' er in de toekomst tussenuit gehaald dienen te worden, namelijk op basis van indicatoren. 

 

'We willen als KvK heel graag digitaal, we willen het de ondernemer graag makkelijk maken, naar 

Europees model. Denk hierbij aan een Limited die je eigenlijk in een uurtje opricht. Dat je alles thuis kan 
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regelen. Daar staan we voor en willen we graag, maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we punten 

inbouwen waardoor we indicatoren oplichten en dat dat wordt vastgelegd. Dat is een beetje waar we nu 

mee bezig zijn. Die fysieke waarneming waar we nu mee bezig zijn vervalt straks. En daar moeten we 

dus een digitale vorm voor terug zien te vinden. Dat biedt ook nieuwe mogelijkheden' (Res6). 

 

4.7 Openbaar Ministerie  
 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een belangrijk aandeel in de aanpak van Roemeense katvangers. 

Mocht er namelijk sprake zijn van strafbare feiten waar een verdachte aan gekoppeld kan worden, dan 

kan het OM overgaan tot vervolging. Hierbij dient het OM strafbare feiten ten laste te leggen die 

voldoende dienen te worden bewezen. Katvangers bemoeilijken dit proces ernstig, juist omdat de 

identiteiten van verdachten van strafbare feiten worden verhuld. Het OM heeft tijdens een strafproces 

dan ook te maken met enkele dilemma's. Ten eerste maakt een katvanger gebruik van legitieme 

middelen die voor iedereen gelden, hierbij begaat hij of zij dan ook geen strafbaar feit. Er bestaat geen 

wetsartikel in het Wetboek van Strafrecht tegen katvangers. De katvangers faciliteren wel andere 

personen die vervolgens strafbare feiten begaan. Is er dan toch een manier om dit strafbaar te stellen?  

 

'Ik zou het me voor kunnen stellen dat het zijn van katvanger strafbaar wordt gesteld. Maar dan is de 

vraag "wanneer ben je een katvanger"? Niet iedereen die iets op naam heeft is een katvanger. Een 

andere optie is een katvanger te vervolgen voor het plegen van voorbereidingshandelingen. Maar 

daarvoor moet je wel weten welke feiten ermee worden voorbereid en de katvanger moet zich daar ook 

min of meer bewust van zijn' (Res7). 

 

Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met het feit dat katvangers ook kunnen worden 

uitgebuit en dus eigenlijk slachtoffer zijn in plaats van dader. Dit geldt in principe ook met andere 

strafbare feiten.  

 

'Diefstal is ook strafbaar, maar je hebt ook mensenhandel-zaken waar Roma-kinderen of wie dan ook 

worden uitgebuit en gedwongen om diefstallen te plegen. Die zijn heel lang elke keer opgepakt als dief. 

Op een gegeven moment is dat inzicht doorgebroken en beter bekend geworden dat ze niet per definitie 

een dief zijn maar ook een slachtoffer kunnen zijn. Dan heb je het over het non-punishment beginsel. 

Aan de ene kant is het strafbaar, maar als blijkt dat ze slachtoffer zijn, dan worden ze niet vervolgd. Dat 

is met katvangers net zo, als je het strafbaar maakt' (Res7). 

 

Een aansluitende preventieve strategie die zijn intrede kan doen bij een dergelijke strafbaarstelling is 

een persstrategie of een ontmoedigingscampagne. In het verleden heeft het OM hier al gebruik van 

gemaakt met als doel om mensen bewust te maken van de gevaren en risico's. Het dient dan ook een 

afschrikwekkend karakter te hebben.  

 

'We hebben bijvoorbeeld veel contact met Roemenië met betrekking tot mobiel banditisme. In dat kader 

is er in een bepaald onderzoek ook gesproken over een persstrategie, waarbij aanhoudingen in 
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Nederland ook in Roemenië bekend werden gemaakt. Heel concreet was het resultaat dat we over de 

tap hoorden dat Nederland voorlopig werd gemeden als gevolg van onze aanpak. Een persstrategie 

zou dus kunnen helpen en Roemenië staat daar zeker open voor. De samenwerking met Roemeense 

collega's is op dit vlak goed' (Res7). 

 

Een persstrategie lijkt met het oog op preventie een goede barrière om op te werpen, het proces van 

de katvanger begint namelijk vaak in het bronland zelf doordat potentiële katvangers daar worden 

geronseld. Andere zaken waarbij het OM aan de voorkant een bijdrage kan leveren is door informatie 

te delen met de desbetreffende ketenpartners op het moment dat een nieuwe modus operandi zich 

aandient. Door het delen van deze informatie kunnen signalen eerder worden opgedaan. 

 

'Het begint met een goede samenwerking, het delen van informatie en actie van (ook) andere partijen. 

Het tweede deel betreft inderdaad het strafrechtelijk ingrijpen, daar heb je het OM bij nodig. Het 

vervolgen van een of meer katvangers is zeker de moeite van het proberen waard. Je moet een paar 

van dit soort zaken hebben en hier uitspraken in krijgen. Ik zie een link naar het feit witwassen. Voor 

witwassen hoef je ook geen onderliggend strafbaar feit aan te tonen om te kunnen zeggen dat die 

persoon aan het witwassen is. Als hij voldoet aan een aantal witwastypologieën, kan het feit wettig en 

overtuigend bewezen worden. Als er een goed stuk aan ten grondslag ligt, met typologieën gebaseerd 

op ervaringen uit eerdere zaken, zou je eens met een paar van dat soort zaken naar zitting moeten 

gaan' (Res7). 

 

De typologieën waar de respondent over spreekt hebben betrekking op witwastypologieën die zijn 

opgesteld door de Financial Intelligence Unit. Als een concreet geval hierbij aan bepaalde kenmerken 

voldoet, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend (FIU-Nederland, z.j.). In 

hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan.  

 

Werken met dergelijke typologieën en de wetenschap wat voor schade het de Nederlandse 

maatschappij toebrengt, kan ertoe leiden dat er eerder ingegrepen kan worden ter preventie van het 

fenomeen. Het OM kan daarbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij het vroegtijdig in beslag 

nemen van voertuigen van personen die bepaalde kenmerken vertonen waaruit een vermoeden 

ontstaat dat we te maken hebben met een katvanger.  

 

'Ik zou het echt wel willen proberen. Als daar een goed stuk aan ten grondslag ligt met indicatoren en 

hoe vaak je dat tegenkomt en waar, durf ik het wel aan' (Res7). 
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5. Resultaten  

Na het literatuuronderzoek en de afgenomen interviews bij de betrokken ketenpartners, dient in kaart te 

worden gebracht wat dat nu betekent voor de uiteindelijke hoofdvraag van dit onderzoek. 

 

Welke barrières kunnen overheidsinstanties opwerpen, waardoor het fenomeen 

Roemeense katvangers zoveel mogelijk kan worden voorkomen? 

 

Om tot een gedegen antwoord op bovenstaande vraag te komen, dienen we hiervoor eerst een aantal 

andere vragen te beantwoorden, namelijk de deelvragen. Deze deelvragen zijn in de inleiding van dit 

onderzoek genoemd en betreffen: 

 

Wat is het profiel van de Roemeense katvanger en hoe gaat men te werk?  

 

Wat zijn de gelegenheden bij overheidsinstanties waar Roemeense katvangers misbruik van 

maken?  

 

Welke stappen hebben overheidsinstanties al genomen tegen het fenomeen Roemeense 

katvangers? 

 

Hoe is de huidige samenwerking tussen overheidsinstanties met betrekking tot de aanpak van 

Roemeense katvangers? 

 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord op basis van alle vergaarde informatie. 

 

De resultaten die in dit hoofdstuk worden besproken, komen uiteindelijk ook terug in de daarbij horende 

barrières die antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De hoofdvraag wordt in hoofdstuk 6 

beantwoord.  
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5.1 Profiel en werkwijze Roemeense katvanger in Nederland.  
 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: 

 

Wat is het profiel van de Roemeense katvanger en hoe gaat men te werk?  

 

5.1.1 Profiel Roemeense katvangers 

 

Zoals in hoofdstuk 3 staat beschreven, weten we een aantal kenmerken van de Roemeense katvangers 

die actief zijn in Nederland. Het meest bijzondere gegeven is dat de katvangers die in beeld zijn bij de 

politie, en gelinkt kunnen worden aan mobiel banditisme, allen afkomstig zijn uit Roemenië. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat de leden van de organisatie, die verantwoordelijk zijn voor het fenomeen, 

tevens de Roemeense nationaliteit bezitten en het daardoor makkelijker is om Roemenen in eigen land 

te ronselen (Konhuurne, 2018). Bij het ronselen in Roemenië worden kwetsbare personen benaderd. In 

geval van de casus betrof dit bijvoorbeeld een taxichauffeur die maar nauwelijks rond kon komen van 

zijn salaris. De enorme inkomensverschillen die er zijn, vormen dan ook dé reden dat mobiele bandieten 

uit Oost-Europese landen naar Nederland komen om te stelen van de rijken (Siegel, 2013). Daarnaast 

leven veel Roemenen in eigen land vaak onder de armoedegrens en daarnaast is 37 procent van de 

bevolking boven de 15 jaar functioneel analfabeet (Muit, 2017). In geval van de casus kan gezegd 

worden dat de katvanger tevens onder de armoedegrens leefde en wat meer comfort in zijn leven wilde 

brengen door enkele maanden in Nederland te gaan werken voor een veel beter salaris.  

 

Aangezien de politie nog maar enkele katvangers heeft kunnen spreken, is het maar de vraag of dit 

voor elke katvanger het geval is. Het is namelijk ook goed mogelijk dat personen zich willens en wetens 

aanbieden als katvanger. Er is momenteel dus nog geen goed beeld van de hoeveelheid slachtoffers 

binnen deze groep katvangers.  

 

Als we verder kijken naar kenmerken van Roemeense katvangers, komt daar het volgende uit:  

Het overgrote deel van de reeds bekende katvangers betreffen mannen, namelijk bijna 94 procent. De 

leeftijd varieert van 20 tot en met 75 jaar, met een gemiddelde van 40 jaar (Doc3; Mail1). 
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Van de 113 katvangers, die de politie in beeld heeft13, hebben ze gemiddeld per persoon 7 voertuigen 

op naam staan. Dit varieert van 1 voertuig tot meer dan 50 voertuigen per katvanger. Totaal staan er 

momenteel 807 verschillende voertuigen op naam van deze personen. Opvallend hierbij is dat slechts 

19 procent van deze voertuigen daadwerkelijk actief lijkt te zijn in Nederland. Voor de overige 81 procent 

geldt dat ze: 

 

 gesloopt zijn zonder dit op papier te regelen; 

 niet langs ANPR-camera's rijden; 

 geparkeerd staan; 

 geëxporteerd zijn zonder dit op papier te regelen;  

 in het buitenland rondrijden  

(Doc1, Doc3; Res1; Mail1). 

 

Het is daarnaast goed mogelijk dat de voertuigen van katvangers, die in het buitenland verblijven, actief 

zijn in Nederland.   

5.1.2 Werkwijze Roemeense katvangers 

 

In deze subparagraaf wordt stap voor stap uitgelegd hoe de werkwijze is, die gehanteerd wordt met het 

inzetten van Roemeense katvangers. Aan het eind van deze subparagraaf wordt dezelfde tijdlijn 

weergegeven die in hoofdstuk 2 al kort is belicht en welke als rode draad geldt voor dit onderzoek.     

Ronselen 

 

Zoals in de casus omschreven begint het ronselen in eigen land, namelijk Roemenië. Het slachtoffer, 

de latere katvanger, komt in contact met een persoon (ronselaar) die contacten heeft met een criminele 

dadergroep in Nederland. Hij of zij vertelt de katvanger verhalen over de mogelijkheden om legaal veel 

geld te verdienen in Nederland. Gezien de lage levensstandaard van vele Roemenen en de 

economische situatie van de katvanger is hij vatbaar voor de veelbelovende verhalen. Zo wordt hem 

verteld dat hij voor hetzelfde werk in Nederland tot 3 keer zoveel salaris kan krijgen dan in Roemenië. 

Ook al lijkt het wellicht te mooi om waar te zijn, toch stemt de katvanger hier  mee in.  

De inreis 

 

Het georganiseerde verband komt in dit deel van de werkwijze al naar voren. De ronselaar brengt de 

katvanger (of katvangers) naar een andere plaats in het bronland, waar hij wordt overgedragen aan een 

ander persoon, de vervoerder. Deze vervoerder rijdt de katvanger vervolgens naar Nederland, of een 

ander land in West- Europa. Zoals geschetst in de casus wordt de katvanger tegelijkertijd met meerdere 

personen, die zeer waarschijnlijk in hetzelfde schuitje zitten, overgebracht naar Nederland. Eenmaal 

aangekomen in Nederland worden de verschillende personen naar verschillende adressen gebracht en 

overhandigd aan de volgende persoon, de huisbaas. Uit het onderzoek van Siegel blijkt dat mobiele 

                                                           
 
13 Het aantal katvangers varieert snel vanwege het continu aanleveren van nieuwe katvangers.  
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bandieten soms tot 5.000 euro vragen voor de reis van Roemenië naar Nederland, wat vervolgens terug 

moet worden verdiend door middel van het plegen van criminele activiteiten (Siegel, 2013). Het is 

mogelijk dat een dergelijke schuld ook bij katvangers aanwezig is.  

Het verblijf 

 

Vervolgens krijgt de katvanger een verblijfplaats. In het geval van de casus verblijft hij bij een lid van de 

criminele organisatie. Hier krijgt hij een kamer waar hij kan slapen. Tijdens het verblijf mag en kan hij 

niets doen. Wel wordt hij meegenomen naar de gemeente om zich daar in te schrijven in de BRP op 

een adres. Echter wordt hem verteld een adres op te geven waar hij niet daadwerkelijk verblijft. Hij krijgt 

zelfs een huurcontract ter bevestiging dat hij op het doorgegeven adres zou verblijven. Daarnaast wordt 

zijn rijbewijs overgeschreven naar een Nederlands rijbewijs. Vervolgens moet de katvanger enkele 

weken wachten totdat hij zijn Nederlandse rijbewijs op kan halen. Hem wordt dan verteld dat hij het 

Nederlandse rijbewijs als vermist op moet geven. Dit laatste heeft te maken met de instantie die 

verantwoordelijk is voor de afgifte van het rijbewijs, in eerste instantie de RDW en na vermissing de 

burgemeester van de gemeente. Op het moment dat de gemeente als afgifte op het rijbewijs staat, 

worden katvangers niet geweigerd bij het afsluiten van telefoonabonnementen. Na de inschrijving op 

het Nederlandse adres, krijgt de katvanger tevens een BSN. Tijdens de weken dat de katvanger moet 

wachten, krijgt hij geen 'salaris'. Wel wordt de katvanger aangespoord om bijvoorbeeld te gaan bedelen.  

Faciliteren 

 

Nadat de eerste stappen zijn gezet door middel van inschrijving bij de gemeente en het overschrijven 

van het rijbewijs én het opgeven van de vermissing van het nieuwe Nederlandse rijbewijs, start het 

faciliteren van de criminele groep. In deze fase worden namelijk tot tientallen auto's op naam van de 

katvanger gezet. Daarnaast wordt een bankrekening voor hem geopend waar later fraude mee gepleegd 

zou kunnen worden. De katvanger moet nu, onder dwang van de huisbaas, auto's te naam gaan stellen 

bij de RDW. Dit geschiedt aan de balie van de RDW of bij bijvoorbeeld een boekhandel, wat ook vaak 

een kentekenloket van de RDW is. Hiervoor heeft hij een geldig Nederlands legitimatie bewijs nodig 

(waaronder ook een Nederlands rijbewijs valt). Zelf zal hij niet in deze voertuigen rondrijden, maar ze 

zullen gebruikt worden door anderen, die er onder andere misdrijven mee plegen. Op het moment dat 

de katvanger vragen gaat stellen, wordt hij bedreigd. Ook worden katvangers veelal gedwongen om 

ondernemingen te registeren bij de KvK. Met deze ondernemingen worden eveneens gefraudeerd.  

Het ophalen van de post 

 

Bij het overschrijven van een voertuig krijg je, als alles in orde is, een achtcijferige tenaamstellingscode. 

De eerste vier cijfers worden direct bij de overschrijving verstrekt. De overige 4 cijfers, worden 

vervolgens door de RDW per post opgestuurd naar het adres van de tenaamgestelde (RDW, z.j.). 

Hiervoor kan tevens een correspondentieadres worden opgegeven en hoeft dus niet per definitie het 

adres te zijn waar de katvanger staat ingeschreven bij de gemeente. Deze tenaamstellingscode is 

belangrijk voor de criminele organisatie, omdat het nodig is bij het overschrijven van het desbetreffende 

voertuig naar een ander persoon. Met andere woorden is het dus voor hen van belang om de post van 

de RDW daadwerkelijk in handen te krijgen. Omdat de katvangers hun post op adressen laten bezorgen 
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waar ze niet daadwerkelijk verblijven houdt dat in dat ze niet altijd vrije toegang hebben tot de post. 

Hierdoor komt het voor dat ze door de criminele organisatie gedwongen worden om een deur te forceren 

om bij de post te komen, of om de daadwerkelijke bewoners te dwingen om de post aan hen te 

overhandigen.  

Frauderen 

 

Na het te naam stellen van bijvoorbeeld voertuigen en bankrekeningen, volgen de frauduleuze 

praktijken. Zo wordt bijvoorbeeld gefraudeerd door middel van acceptgirokaarten. Criminelen 

onderscheppen bijvoorbeeld acceptgirokaarten die per post worden verstuurd. Hierbij bewerken ze het 

bedrag en de bankrekening op de acceptgirokaart waardoor slachtoffers voor vele duizenden euro's 

worden opgelicht. De criminelen halen vervolgens bij geldautomaten het geld van de rekening af. Op 

het moment dat het slachtoffer de fraude opmerkt en aangifte doet, is het geld dus vaak al van de 

rekening af. Na onderzoek van de politie, waarbij het de eigenaar van de bankrekening achterhaald, 

komt dan automatisch de katvanger naar voren. Vervolgens wordt deze als verdachte in het onderzoek 

aangemerkt. In werkelijkheid wordt de fraude uitgevoerd door andere personen.  

 

Daarnaast worden katvangers gebruikt om te frauderen met telefoonabonnementen bij 

telecombedrijven. Ze worden gedwongen om abonnementen af te sluiten waarbij ze ook direct een 

smartphone ontvangen. Voor het afsluiten van deze abonnementen hebben ze tevens een geldig 

legitimatiebewijs nodig. De telefoons die ze meekrijgen, de nieuwste en duurste Apple Iphone’s en 

Samsung Galaxy’s, worden direct doorgegeven aan andere personen. Daarnaast wordt het 

abonnement misbruikt door te bellen naar 0900-nummers uit het buitenland, die in bezit zijn van 

criminelen en waaraan enorme kosten zijn verbonden (Doc1; Res1).   

 

Ook schrijven katvangers zich in bij de KvK. In de meeste gevallen betreffen dit eenmanszaken. 

Hiermee plegen zij vervolgens fraude door goederen op factuur te bestellen. Deze facturen worden 

vervolgens nooit betaald en de goederen worden doorverkocht (Doc1). Het is ook mogelijk dat deze 

bedrijven worden gebruikt voor het plegen van acquisitiefraude: 

 

In het geval van acquisitiefraude worden ze ertoe bewogen om bedrijven (eenmanszaken) op naam te 

zetten en bankrekeningen te openen. Soms blijft de handeling beperkt tot het openen van 

bankrekeningen waar het criminele geld op gestort wordt. De katvangers nemen het geld op, sluizen 

dat door naar andere rechtspersonen, naar het buitenland of naar de criminele leiding. Ze werken op 

deze manier mee aan belastingfraude en aan het witwassen van de criminele inkomsten (Boerman et 

al, 2017, p 130). 

 

Daarnaast hebben katvangers, na registratie van een onderneming, toegang tot de Belastingdienst. 

Gevolg hiervan is dat ze bijvoorbeeld valse aangiften kunnen indienen bij de Belastingdienst (Res6). 
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Terugreis 

 

Tot op heden is er weinig bekend over de terugreis, maar feit is dat criminele groepen erbij gebaat zijn 

dat een katvanger uit handen blijft van de overheid. De reden hiervoor is dat katvangers over informatie 

beschikken die zeer schadelijk kan zijn voor de criminele organisatie. Het is daarom aannemelijk dat 

katvangers onder begeleiding terugreizen naar Roemenië. Ook is het mogelijk dat ze elders in West-

Europa worden ingezet voor dezelfde praktijken. Omdat de organisatie maar tijdelijk misbruik kan maken 

van een enkele katvanger, is een constante aanvoer nodig om de criminaliteitsvorm in stand te houden.  

 

Tijdlijn: 

 

Bij het beschouwen van het fenomeen Roemeense katvangers kunnen zes stappen (of fasen) 

onderscheiden worden, waar verschillende barrières voor opgeworpen kunnen worden. Als we deze 

momenten in een tijdlijn plaatsen ziet dat er als volgt uit:  

 

Figuur 1: Tijdlijn katvangers 

 

Voor de stappen 'Ronselen', 'Inreis' en 'Terugreis' geldt dat barrières niet louter door de Nederlandse 

overheid kunnen worden opgeworpen en zijn dan ook complexer van aard. Hierbij is samenwerking 

nodig met andere Europese landen. Voorbeelden van deze samenwerking worden wel genoemd, maar 

daar wordt niet heel diep op ingegaan. De stappen waar puur door de Nederlandse overheid wél 

barrières voor opgeworpen kunnen worden (Verblijf, Faciliteren, Frauderen) krijgen in dit onderzoek 

meer aandacht. Aan de hand van de tijdlijn in figuur 1 zal het barrièremodel opgemaakt worden, waarbij 

de barrières worden beschouwd die door verschillende overheidsinstanties kunnen worden 

opgeworpen.  

5.2 De huidige gelegenheden bij overheidsinstanties  
 

In deze paragraaf worden de gelegenheden weergegeven waar katvangers gebruik van maken in 

Nederland. Hier kan dan ook de link worden gelegd met de gelegenheidstheorie zoals besproken in 

subparagraaf 3.2.2. Volgens de gelegenheidstheorie zijn er drie voorwaarden voor het plegen van 

delicten: 

 

 de aanwezigheid van een dader;  

 een aantrekkelijk doelwit; 

 weinig of geen toezicht.  

(van Dijk et al., 2006; Kolthoff, 2011). 

 

 

Ronselen Inreis Verblijf Faciliteren Frauderen Terugreis



Pagina 76 van 120        
 

In deze paragraaf wordt weergegeven van welke gelegenheden de katvanger precies gebruikmaakt en 

wat overige zaken zijn waar overheidsinstanties tegenaan lopen. Hiermee wordt dan ook de volgende 

deelvraag beantwoord:  

 

Wat zijn de gelegenheden bij overheidsinstanties waar Roemeense katvangers misbruik van 

maken? 

 

Om antwoord te geven op deze vraag wordt de volgorde van de tijdlijn Roemeense katvangers 

aangehouden (Ronselen, Inreis, Verblijf, Faciliteren, Frauderen, Terugreis). 

 

Ronselen 

 

Dit is een onderdeel waar momenteel weinig informatie over beschikbaar is, behalve wat wordt 

omschreven in de casus. Hierbij valt op dat de katvanger op een legale manier simpelweg meer geld 

wilde verdienen voor zijn gezin, wat geen vreemd streven is. Het is dan ook niet vreemd dat, gelet op 

de enorme inkomensverschillen en leefomstandigheden tussen Roemenië en Nederland, veel personen 

hun geluk in Nederland komen beproeven. Uit onderzoek van Siegel uit 2013 naar mobiel banditisme 

bleek ook dat men vindt dat het rijke Nederland moet delen met de armen en dat men niet steelt van 

mensen, maar van een 'systeem' (Siegel, 2013). Het enorme inkomensverschil is dan ook een groot 

internationaal probleem te noemen.  

 

Een ander probleem met betrekking tot dit internationale karakter zou tevens kunnen zijn dat de 

informatiedeling tussen politiekorpsen uit verschillende landen nog niet optimaal is. Waar reizen tussen 

landen in de EU makkelijk is gemaakt door het Verdrag van Schengen, waardoor de grenzen van 

lidstaten open zijn, is het internationale politieapparaat hier niet voldoende op ingericht. Het delen van 

informatie gaat middels rechtshulpverzoeken, maar aangezien hier procedures aan zijn verbonden, kan 

het even duren voordat die informatie in handen is. De politie in Nederland beschikt dus niet altijd real-

time over alle bijzonderheden van een buitenlands persoon, terwijl er wellicht veel essentiële informatie 

van deze persoon in het bronland (of andere EU-landen) beschikbaar is. Andersom werkt dit uiteraard 

net zo. Een uitzondering is als een persoon internationaal gesignaleerd staat.  

Het is met betrekking tot de aanpak van Roemeense katvangers problematisch te noemen dat 

internationale informatie niet real-time beschikbaar is vanwege het feit dat de factor tijd een van de 

grootste vijanden is ten aanzien van een preventieve aanpak van het fenomeen.  

 

De inreis 

 

Voor de inreis geldt dat het openstellen van de grenzen een gelegenheid zou kunnen zijn. Hierdoor 

kunnen steeds meer bewoners van Oost-Europese landen naar West-Europa (en andersom) reizen. 

Hierbij worden (indien men met een landvoertuig reist) meerdere landgrenzen gepasseerd, zonder dat 

hierbij een controle plaatsvindt. Er is dus geen zicht op wat ons land in- en uitgaat. Voor Roemenen 
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geldt, omdat zij nog niet tot lidstaat van het Verdrag van Schengen behoren, dat ze wél een 

paspoortcontrole dienen te ondergaan zodra ze de grens van een lidstaat over willen. Logischerwijs 

vindt deze paspoortcontrole plaats in Hongarije, omdat ze vervolgens via Hongarije door kunnen rijden 

naar Oostenrijk en van daaruit naar de rest van West-Europa en dus ook naar Nederland. Sinds de 

toetreding van Roemenië tot de EU in 2007, waarin Hongarije tevens toetrad tot het Verdrag van 

Schengen, is het een stuk makkelijker geworden voor Roemeense inwoners om te reizen door West-

Europese lidstaten.   

 

De afname van controle zorgt voor een toename van fraude. Een voorbeeld hiervan is de 

uitkeringsfraude in 2018 waarbij duizenden Poolse arbeidsmigranten op grote schaal fraudeerden met 

werkloosheidsuitkeringen. De fraudeurs hadden hierbij allereerst een half jaar gewerkt in Nederland, 

waardoor ze vervolgens recht hadden op een werkloosheidsuitkering. Voor deze uitkering is echter 

vereist dat ze in Nederland verblijven en daarnaast beschikbaar zijn voor werk en zélf actief solliciteren. 

Wat in werkelijkheid gebeurde, nadat ze een halfjaar hadden gewerkt, was dat ze ingeschreven bleven 

op een Nederlands adres terwijl ze in werkelijkheid naar Polen waren vertrokken. Ze lieten 

tussenpersonen vervolgens voor hen nep-solliciteren. Daarnaast zorgden de tussenpersoon voor 

Nederlandse aankoopbonnen op het moment dat het UWV om bewijs vroeg. Bijzonder hieraan is tevens 

dat de tussenpersonen adviseerden om voor het reizen naar Polen géén gebruik te maken van het 

vliegtuig. Dit om te voorkomen dat de fraude werd ontdekt. Ze maakten dus gebruik van de open 

grenzen tussen Nederland en Polen (Sietsma & Voorn, 2018). 

 

Verblijf 

 

Wat betreft het verblijf is de voornaamste gelegenheid dat er geen goed zicht is op de verblijflocatie van 

katvangers. Ze schrijven zich namelijk in op adressen waar ze niet daadwerkelijk verblijven. Daarnaast 

verblijven ze in woningen die beschikbaar zijn gesteld door malafide verhuurmakelaars die op slinkse 

wijze te werk gaan. Doordat katvangers zich bij de gemeente inschrijven op adressen waar andere 

personen verblijven, worden deze onschuldige burgers tevens geconfronteerd met vervelende 

praktijken. Zo worden door deze burgers enorm veel poststukken ontvangen die zijn gericht aan 

katvangers. Gevolg hiervan is dat personen aan de deur komen om de post 'op te halen'. Indien dit niet 

goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks (Doc1, z.j.; Res1).  

 

Feit is dat er bij de inschrijfbalie van de gemeente Den Haag in veel gevallen geen adequate controle 

wordt uitgevoerd om te zien of er redenen zijn om een inschrijving in twijfel te nemen. Zo hoeft er 

bijvoorbeeld ook geen hoofdbewoner mee te komen bij de inschrijving van een persoon. De gemeente 

heeft hier wel mee geëxperimenteerd, maar dit duidde op veel weerstand van burgers, waardoor een 

einde kwam aan het experiment. De gemeente Den Haag wil namelijk een dienstverlenende gemeente 

zijn (Ver4). Wettelijk gezien heeft de gemeente 4 weken de tijd om een aanvraag te behandelen en dus 

ook te controleren. In veel gevallen wordt een BSN echter vrijwel direct afgegeven bij een nieuwe 

inschrijving (Res2).  
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In plaats van inschrijving bij de gemeente, maken katvangers veel gebruik van inschrijving bij een van 

de 19 RNI-loketten in Nederland. De RNI is bedoeld voor Nederlanders die emigreren14 en voor 

arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven en een BSN nodig hebben om te 

overhandigen aan hun werkgever, die daarmee bepaalde zaken voor de werknemer kan regelen. Een 

BSN is ook nodig voor de gezondheidszorg (Res5).  

 

Ook de RNI is in het leven geroepen om personen te ontzorgen. Echter wordt er momenteel door 

katvangers misbruik van gemaakt. Het is voor hen namelijk relatief makkelijk om via de RNI aan een 

BSN te komen. Hebben ze vervolgens een uittreksel in handen waarop hun BSN staat genoteerd, dan 

hebben ze daarmee een middel in handen waar ze de Nederlandse maatschappij veel schade mee 

aanrichten.  

 

Volgens de wet dient een persoon die langer dan 4 maanden in Nederland verblijft zich in te schrijven 

op een adres bij de gemeente waar hij daadwerkelijk verblijft. Hier is echter nauwelijks tot geen controle 

op, terwijl het BSN na 4 maanden nog steeds voor van alles gebruikt kan worden.   

 

In 2012 waarschuwde R. van der Velde, hoofd burgerzaken van de gemeente Den Haag al voor een 

vlucht naar de RNI (B&R, 2012). Het lijkt er inderdaad op dat katvangers deze gemakkelijkere weg 

kiezen om maar in het bezit te komen van een BSN.  

 

Daarnaast is adresregistratie met betrekking tot Nederlandse verblijfadressen iets dat momenteel flink 

te kort schiet bij de RNI. Er is wel sprake van de mogelijkheid tot het opgeven van een eerste 

verblijfadres, maar van een verplichting is momenteel geen sprake. Dit is opmerkelijk te noemen, gezien 

het feit er in 2014 al een succesvolle pilot heeft plaatsgevonden met betrekking tot een verplichting ter 

Registratie Eerste Verblijf Adres (REVA) in de RNI.  

 

Deze pilot vond onder andere plaats in steden als Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Doetinchem en 

Eindhoven (Schipper, 2015). Reden voor de pilot was het feit dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de landelijke inrol van de RNI geen rekening heeft gehouden met de 

mogelijkheid om in de RNI een (verblijf)adres te registreren. Gemeenten hadden opmerkelijk genoeg 

uitdrukkelijk verzocht hier wél rekening mee te houden, aangezien het voor gemeentelijke taken zeer 

noodzakelijk is om over een adres te beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handhaving en het 

voorkomen van overbewoning. (Baldewsingh, 2015).   

 

 

 

                                                           
 
14 Het is voor Nederlanders die emigreren naar het buitenland van belang om hun BSN te behouden voor zaken die zij nog 

hebben lopen in Nederland. 



Pagina 79 van 120        
 

Gedurende deze pilot werd elke persoon die geregistreerd werd in de RNI tevens (verplicht) 

geregistreerd in de REVA. De resultaten van deze pilot waren positief, daar personen weer zichtbaar 

werden voor de gemeente: 

 

"De resultaten van deze pilot zijn positief, omdat de geregistreerde adressen de Haagse Pandbrigade15 

inderdaad in staat stellen handhavend op te treden bij vermoedens van bijvoorbeeld overbewoning of 

illegale kamerverhuur" (Baldewsing, 2015). 

 

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R. Plasterk, heeft vanwege het 

succes van de pilot aan de Tweede Kamer laten weten dat de REVA in de toekomst definitief in de RNI 

opgenomen zou worden (Baldewsingh 2015). Nu, vier jaar later, is dit echter nog steeds niet het geval. 

Er is slechts een mogelijkheid tot registratie van een eerste verblijfadres. Van deze mogelijkheid maken 

katvangers uiteraard geen gebruik. 

 

Faciliteren 

 

Nadat de katvangers in bezit zijn gekomen van een BSN, volgen de faciliterende praktijken. Zo zetten 

ze bijvoorbeeld bankrekeningen op hun naam, waarmee vervolgens acceptgirofraude wordt gepleegd.  

 

Een gelegenheid met betrekking tot het faciliteren is het op naam zetten van voertuigen bij de RDW. De 

RDW kan een tenaamstelling namelijk niet weigeren, indien de tenaamgestelde aan bepaalde eisen 

voldoet. Hierdoor komt het voor dat er katvangers zijn die meer dan 50 voertuigen op naam hebben 

staan, waar vervolgens door andere personen vermogensdelicten mee worden gepleegd. Er is voor de 

RDW (nog) geen wettelijke basis om een maximumaantal voertuigen in te stellen voor personen. 

'Handelaren hebben ook 30 voertuigen op naam' (Res4).  

 

Probleem is momenteel dat ruim 81 procent van de voertuigen die op naam staan van katvangers, 

buiten beeld zijn van de overheid (Mail1). Vermoedelijk rijdt een groot deel van de voertuigen rond in 

het buitenland, waarbij ze ingezet worden voor het plegen van vermogensdelicten. Daarnaast is het 

goed mogelijk dat voertuigen van katvangers, die in het buitenland verblijven, actief zijn in Nederland.  

 

Het komt ook steeds vaker voor dat katvangers eenmanszaken op naam zetten bij de Kamer van 

Koophandel. Middels KvK-inschrijving hebben de mobiele bandieten toegang tot allerlei toeslagen en 

frauduleuze mogelijkheden. Ook de Kamer van Koophandel zit met het probleem dat als een persoon 

aan bepaalde eisen voldoet, ze simpelweg niet kunnen weigeren.  

 

Een groot euvel hierin is dat er maar één soort BSN bestaat in Nederland. Of je je nu inschrijft in een 

gemeente of bij de RNI, je krijgt er hetzelfde product (BSN) voor. Het is opmerkelijk te noemen dat 

iemand die voornemens is om slechts enkele maanden in Nederland te verblijven de mogelijkheid heeft 

                                                           
 
15 De Haagse Pandbrigade heeft een handhavende taak met betrekking tot adresfraude. 
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om onbeperkt middelen op zijn naam te zetten en bedrijven op naam te registreren, zonder dat hierbij 

een inkomenstoets of andere vorm van controle bij komt kijken. Inschrijving middels de RNI is een stuk 

eenvoudiger dan directe inschrijving in de BRP. Het is dan ook niet vreemd dat katvangers liever gebruik 

maken van de gemakkelijkere inschrijving in de RNI. Met de uitgereikte uitdraai van de inschrijving in 

de RNI, in combinatie met het BSN, kunnen katvangers vervolgens, zonder moeilijke vragen te krijgen, 

een vals adres (verhuizing) opgeven in de BRP.  

  

Frauderen 

 

Bij fraudering geldt bijvoorbeeld voor telecombedrijven een beetje hetzelfde als voor de RDW. Personen 

kunnen momenteel onbeperkt telefoonabonnementen op naam zetten, zonder controle.  

In 2018 bleek dat er in Nederland zogenoemde 'creditboys' actief zijn, die jongeren dwingen om 

tientallen telefoonabonnementen af te sluiten bij telecomproviders. De telefoons die hierbij worden 

'buitgemaakt', komen in handen van de creditboy, die het toestel weer doorverkoopt. Deze vorm van 

telecomfraude komt ook bij het fenomeen Roemeense katvangers voor. Het probleem hierbij is dat de 

verschillende telecombedrijven niet van elkaar weten dat de desbetreffende persoon al in het bezit is 

van meerdere telefoonabonnementen. Als je een telefoonabonnement afsluit met een telefoon die 

minstens 250 euro waard is, zorgt dat automatisch voor een BKR-registratie. Deze registratie geschiedt 

echter niet direct, maar kan tot wel 4 weken in beslag nemen (Vleugels, 2018).  Hierdoor kunnen 

criminelen ongestoord slachtoffers dwingen tot het afsluiten van tientallen abonnementen op één dag. 

Er is momenteel geen goede afstemming tussen het BKR en telecombedrijven om dergelijke 

frauduleuze praktijken van katvangers, die tientallen telefoonabonnementen afsluiten, in de kiem te 

smoren.  

 

Daarnaast kunnen katvangers vrijwel ongestoord frauderen middels de op naam geschreven 

ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. Door factuurfraude worden bijvoorbeeld andere 

ondernemers opgelicht. Daarnaast kunnen de eenmanszaken op vele andere wijzen frauderen met 

bijvoorbeeld toeslagen (Res6).  

 

Ook worden bankrekeningen die op naam staan van katvangers gebruikt bij acceptgirofraude. Hierdoor 

blijven de daadwerkelijke daders van de fraude gemakkelijker buiten beeld van justitie.  

 

Ondanks dat we weten hoeveel schade mobiele bandieten de Nederlandse maatschappij en 

samenleving toebrengen en het feit dat katvangers deze praktijken zoveel mogelijk verhullen, is 

'katvangerij' niet met name strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Katvangers maken puur 

gebruik van de mogelijkheden die voor het oprapen liggen en worden gefaciliteerd door de Nederlandse 

overheid.  

 

Met het huidige strafrecht is het momenteel wel mogelijk om een katvanger te vervolgen voor 

voorbereidingshandelingen van andere strafbare feiten (bijvoorbeeld diefstal), maar de opzet hierbij is 

zéér moeilijk aan te tonen (Res7). Een andere mogelijkheid is om een katvanger te vervolgen voor 
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artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, dat deelname aan een organisatie met het oogmerk tot het 

plegen van misdrijven omvat. Hierbij is het echter moeilijk om katvangers aan te houden. Katvangers 

zijn namelijk in veel gevallen maar voor zeer korte tijd in Nederland en daarnaast is het niet eenvoudig 

om te achterhalen waar ze precies verblijven, gezien ze zich inschrijven op valse adressen. Het rapport 

'De onvindbaren' (zie subparagraaf 3.1.3) geeft ook duidelijk weer dat de Nederlandse overheid moeite 

heeft met de opsporing van veroordeelde Roemenen, met name omdat de overheid dus niet inzichtelijk 

heeft waar zij verblijven.   

 

Terugreis 

 

Eén van de grootste uitdagingen in het tegengaan van het fenomeen katvangers is de factor 'tijd'. 

Momenteel komen katvangers pas op de radar als het kwaad al is geschied. 'Zodra ze door hebben dat 

ze (voertuigen) niet meer te naam kunnen stellen, dan is het klaar, dan zijn ze weg. En de volgende 

staat er dan weer klaar voor' (Res3). De 'geblokkeerde' katvanger keert vervolgens in veel gevallen 

weer terug naar het bronland, waarbij opnieuw slechts eenmaal een paspoortcontrole plaatsvindt, 

namelijk op de grens van Hongarije met Roemenië.  

5.3 Huidige aanpak 
 

In deze paragraaf staat omschreven welke acties overheidsinstanties reeds hebben ondernomen om 

het fenomeen katvangers tegen te gaan. Hierbij wordt dan ook de volgende deelvraag beantwoord:  

 

Welke stappen hebben overheidsinstanties al genomen tegen het fenomeen Roemeense 

katvangers?  

 

5.3.1 Trivium 

 

Zoals eerder in dit onderzoek benoemd vindt halfjaarlijks de actie 'Trivium' plaats, waarbij de politie 

tijdens een meerdaagse actie inzet op High Impact Crime (HIC). Hieronder valt ook mobiel banditisme. 

Dankzij Trivium wordt naast de vele aanhoudingen veel informatie ingewonnen met betrekking tot 

mobiel banditisme en katvangers. Bij deze actie wordt samengewerkt met de Belastingdienst, Europol 

en andere ketenpartners. Europol heeft hierbij een belangrijke rol, omdat zij in bepaalde gevallen 

beschikken over extra informatie afkomstig van andere EU-lidstaten.  

5.3.2 Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 

 

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband tussen de 

RDW, de politie en het Verbond van Verzekeraars. Dit informatie- en kenniscentrum draagt bij aan de 

opsporing van criminaliteit en probeert dit vroegtijdig te signaleren (LIV, z.j.). Dit geldt ook voor het 

fenomeen katvangers. Middels een convenant kunnen de opsporingsambtenaren, die werkzaam zijn bij 

het LIV, informatie delen met de leden van het samenwerkingsverband. De analisten van het LIV 
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beschikken over zeer veel informatie vanuit de RDW-systemen en kunnen aan de hand van indicatoren 

automatische berichten versturen. Zo krijgt de politie automatisch bericht op het moment dat een 

persoon bepaalde handelingen uitvoert die bekend zijn bij het LIV. Bijvoorbeeld als een persoon zich 

inschrijft bij een gemeente, vervolgens binnen korte periode zijn buitenlandse rijbewijs omzet naar een 

Nederlandse en deze dan weer opgeeft als vermist. In een dergelijk geval wordt een automatisch bericht 

verstuurd naar de politie.  

5.3.3. Kamer van Koophandel 

 

Voor de Kamer van Koophandel (KvK) geldt in principe hetzelfde als voor de RDW. Wettelijk gezien 

kunnen ze niemand weigeren om een bedrijf te registreren. Vanwege de signalen die men heeft 

geconstateerd bij de KvK, hebben ze wel actie ondernomen. Zo probeert de KvK bij afwijkend gedrag 

meer informatie van personen in te winnen. Bijvoorbeeld op het moment dat een persoon een bedrijf wil 

registreren en door een begeleider wordt bijgestaan aan de balie. In dergelijke gevallen is het vaak zo 

dat de aanvrager van de nieuwe onderneming pas net in Nederland is en niet of nauwelijks Nederlands 

of Engels spreekt. Zij worden vervolgens bijgestaan door een begeleider, die eigenlijk bepaalt wat er 

moet gebeuren. In zo'n geval, als bij de KvK twijfel ontstaat over de legitimiteit van de onderneming, 

wordt ook de begeleider gevraagd zich te legitimeren. Weigeren de begeleiders dit, dan worden ze 

weggestuurd. Gevolg is dan dat de KvK er vaak met de potentiële ondernemer niet uitkomt en registratie 

niet doorgaat. Gevolg hiervan is dat de criminele organisatie zich hierop heeft aangepast en begeleiders 

meestuurt die enkel de taak 'begeleider' op zich hebben. Hierdoor hebben ze vaak een blanco strafblad 

en dus ook geen problemen om zich te legitimeren. Wel is het zo dat als de medewerker van de KvK 

het idee heeft dat er sprake is van uitbuiting, hiervan melding wordt gedaan bij het Expertisecentrum 

Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) van de politie (Res6). 

5.3.4 Gemeente Den Haag 

 

De gemeente Den Haag heeft, om frauderen tegen te gaan, geëxperimenteerd met het balieproces. Zo 

hebben ze geprobeerd om verhuurders verplicht te stellen om mee te komen bij het inschrijfproces. Dit 

zorgde echter voor veel weerstand bij burgers, waardoor de maatregel uiteindelijk niet is doorgezet. 

Dienstverlening is namelijk de corebusiness van de gemeente (Ver4).  

 

De gemeente Den Haag maakt gebruik van risicoprofielen en heeft hier een document voor opgemaakt 

voor de baliemedewerkers. Bij de risicoprofielen heeft de gemeente een aantal algemene profielen en 

een aantal specifieke profielen beschreven. Algemene profielen bevatten bijvoorbeeld signalen zoals: 

 

- Er staan bij een woning meer dan 1 persoon per 12m2 ingeschreven (controle middels de BAG16)  

- In willen schrijven op een adres van een gezin, maar geen onderdeel uitmaken van dat gezin  

 

                                                           
 
16 BAG =Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Via de website van het kadaster kan middels de BAG-viewer gezocht worden 
naar oppervlaktes van panden en of er een woonbestemming op het pand zit. 
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Ook staat in het document weergegeven dat begeleiders zich dienen te legitimeren en dat er géén 

inschrijving mag volgen op het moment dat een begeleider zich niet identificeert. In geval van twijfel 

door de baliemedewerker dient de medewerker dit door te sturen naar het Team GBA en controle, dat 

nader onderzoek instelt (Doc6).  

5.3.5 Organized Crime Field Lab 

 

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, heb ik gedurende dit onderzoek niet enkel de rol van onderzoeker 

aangenomen. Ook heb ik mij in dienst van de politie actief beziggehouden met werkzaamheden die van 

belang zijn om het fenomeen gedurende de onderzoeksperiode te bestrijden. Doordat ik dankzij dit 

onderzoek veel informatie met betrekking tot het onderwerp Roemeense katvangers tot mij heb weten 

te nemen en meerdere ketenpartners heb geïnterviewd, kwam ik in een positie waarbij ik een breed 

overzicht kreeg van het gehele fenomeen.   

Sinds 2014 wordt jaarlijks het Organized Crime Field Lab (OCFL) georganiseerd. Het betreft een 

probleem-georiënteerd innovatieprogramma in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. OCFL is een 

initiatief van de top van het OM en de Nationale Politie, in nauwe samenwerking met lokaal bestuur, 

RIEC's en andere overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst. Het is ontwikkeld door prof. dr. 

Groenleer van de Tilburg University en dr. de Jong van de Harvard University. Gedurende het 

innovatieprogramma hebben zowel Groenleer als de Jong een begeleidende rol. Het OCFL is 

gebaseerd op het Innovation Field Lab (IFL) dat is ontwikkeld door de Jong. Hierin werkten studenten 

samen met lokale bestuurders aan een innovatieve aanpak van problemen in vijf steden in de omgeving 

van Boston (Doc2; Castricum, 2016).   

 

In een artikel, dat in 2016 is geschreven over het IFL naar aanleiding van het VNG17 Jaarcongres, geeft 

de Jong een duidelijk beeld van waar IFL voor dient en hoe probleem-georiënteerde innovatie werkt:  

 

‘Sinds mijn tijd bij de Kafkabrigade18 in Nederland heb ik de sterke overtuiging gehad dat je bij het 

concrete probleem moet beginnen: wat is het probleem, waarom is het een probleem en voor wie? Van 

daaruit redeneer je terug: wie kan er wat aan doen? En wat kunnen de betrokken organisaties doen om 

het gewenste eindresultaat te bereiken? In het Innovation Field Lab werken we vanuit een breed beeld 

van wat er speelt in de stad – misdaad, armoede, omgevingskwaliteit, probleempanden – en zoeken 

naar geschikte interventiepunten. Het gaat er bij innovatie niet om dat je per se iets nieuws uitvindt, 

maar dat steden met weinig middelen toch beter kunnen functioneren, zowel bij het oplossen van 

problemen als bij het leveren van diensten aan hun inwoners' (Castricum, 2016). 

 

Op dezelfde probleem-georiënteerde wijze wordt het OCFL uitgevoerd, maar dan specifiek op gebied 

van criminaliteitsvormen die vallen onder het thema ondermijnende criminaliteit. Gedurende een 

tijdsbestek van ca. 12 maanden wordt een specifiek en complex ondermijningsthema op innovatieve 

                                                           
 
17 VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten 
18 De stichting Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. 
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wijze aangepakt in teamverband. De spelers van dit team betreffen afgevaardigden van verschillende 

betrokken partners die nauw bij het thema betrokken zijn. Eén van de onderdelen van het OCFL is een 

5-daagse workshop waarin het team werkt aan 'prototypes' van innovatieve aanpakken (Doc2).  

 

Om deel te nemen aan het OCFL dient men een aanvraag in te dienen bij de selectiecommissie 

bestaande uit vertegenwoordigers van het OM, politie, lokaal bestuur, Belastingdienst en het 

begeleidende docententeam. Gezien het feit dat ik inmiddels een breed overzicht had van het fenomeen 

Roemeense katvangers en ik dankzij de interviews een netwerk van betrokken ketenpartners tot stand 

had gebracht, werd mij gevraagd om deze aanvraag op mij te nemen.  

 

Na het benaderen van de partners om te vragen of zij deel zouden willen nemen aan het OCFL, schreef 

ik deze aanvraag die ik gedurende de onderzoeksperiode heb ingediend bij de selectiecommissie van 

het OCFL. Met trots kan ik zeggen dat dankzij deze aanvraag, het onderwerp Roemeense katvangers 

is geselecteerd voor het OCFL 2018-2019. Een team van 8 verschillende ketenpartners is hierbij 

betrokken (Afbeelding 3).  

 

Afbeelding 3: samenstelling ketenpartners OCFL met thema Roemeense katvangers (2018-2019). 

 

Dit onderzoek zal een belangrijk document vormen voor het OCFL om als startpunt te gebruiken en 

uiteindelijk te innoveren naar een daadkrachtige preventieve aanpak van het fenomeen Roemeense 

katvangers.  

5.4 Huidige samenwerking 
 

In deze paragraaf wordt de huidige samenwerking besproken en wordt dan ook antwoord gegeven op 

de laatste deelvraag:  

 

Hoe is de huidige samenwerking tussen overheidsinstanties met betrekking tot de aanpak van 

Roemeense katvangers? 

 

Zoals in de vorige paragraaf besproken zijn er momenteel veel positieve ontwikkelingen gaande met 

betrekking tot de toename van samenwerking tussen ketenpartners dankzij de deelname aan het 
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Organized Crime Field Lab. Naast de samenwerking die zal gaan plaatsvinden door middel van het 

OCFL, is er al sprake van enige samenwerking tussen enkele partijen.  

 

Zoals eerder omschreven is er een samenwerkingsverband tussen de RDW, de politie en het Verbond 

van Verzekeraars, namelijk het Landelijk informatiecentrum voertuigcriminaliteit. Op het gebied van 

katvangers verstuurt het LIV informatie op basis van een convenant richting de leden van het 

samenwerkingsverband. Aan de hand van bepaalde ingestelde indicatoren worden automatisch mails 

verstuurd naar bijvoorbeeld de politie. De verstrekte informatie betreft een mogelijke nieuwe katvanger. 

Bij deze manier van samenwerken worden steeds meer partners betrokken, zoals bijvoorbeeld de 

Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en telecombedrijven (Res1; Res3). 

 

Daarnaast werkt de politie samen met de gemeente Den Haag, omdat in deze gemeente de meeste 

inschrijvingen van katvangers plaatsvinden. Bij deze samenwerking, waar het RIEC Den Haag tevens 

bij betrokken is, wordt informatie uitgewisseld en voornamelijk gekeken naar het inschrijfproces bij de 

gemeente. Er is nog geen sprake van een officiële RIEC-casus.  

 

Tot slot is er samenwerking met het politiekorps in Roemenië. De Roemeense politie ondersteunt de 

Nederlandse politie in het opsporen van katvangers in het bronland.  
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6. Conclusie, Barrièremodel en Aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van de in hoofdstuk 5 beantwoorde deelvragen, kunnen hier enkele conclusies aan 

worden verbonden. Zo is in hoofdstuk 5 weergegeven wat het profiel en de werkwijze is van Roemeense 

katvangers. Daarnaast is in kaart gebracht dat er in elk onderdeel van de tijdlijn wel gelegenheden te 

vinden zijn bij de Nederlandse overheid waar katvangers dankbaar gebruik van maken. Tot slot is 

vernoemd welke samenwerking er op dit moment tot stand is gekomen en welke acties er al 

ondernomen zijn ter bestrijding van dit fenomeen. De conclusies die hieruit voortvloeien worden 

weergegeven door antwoord te geven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

Welke barrières kunnen overheidsinstanties opwerpen, waardoor het fenomeen 

Roemeense katvangers zoveel mogelijk kan worden voorkomen? 

 

De barrières die in dit hoofdstuk worden genoemd, zijn gebaseerd op de situationele preventie theorie 

zoals beschreven in subparagraaf 3.2.2. Dit houdt in dat de barrières in het bijzonder gebaseerd zijn op 

de volgende 3 aspecten:  

 

 het vergroten van het risico tot het plegen van de criminaliteitsvorm; 

 het vergroten van de inspanning die nodig is tot het plegen van de criminaliteitsvorm 

(gelegenheden wegnemen); 

 het reduceren van de beloning 

(Cornish, 1994). 

 

Om gestructureerd antwoord te geven op de hoofdvraag, wordt net als in de paragraaf 5.2 de tijdlijn van 

figuur 1 gehanteerd. Na de beschrijving van de conclusie in paragraaf 6.1 volgt in paragraaf 6.2 een 

overzicht van de beschreven barrières en in paragraaf 6.3 het barrièremodel en aanbevelingen.  

6.1 Conclusie  

6.1.1 Ronselen  

 

Zoals in paragraaf 5.2 beschreven is er nog niet heel veel bekend over het ronselen in het bronland. Uit 

de casus blijkt dat personen geronseld worden bij een taxistandplaats, maar er zijn veel openbare 

plaatsen denkbaar waar men probeert in te spelen op kwetsbare personen. De enorme 

inkomensverschillen doet mensen besluiten om naar Nederland te komen om al dan niet op legale wijze 

meer geld te verdienen dan in het eigen land. Veel personen in Roemenië en Bulgarije leven onder de 

armoedegrens (Siegel, 2013). Van de bevolking in Roemenië loopt 40 procent het risico op armoede en 

sociale uitsluiting. Daarnaast blijkt 37 procent van de bevolking boven de 15 jaar functioneel analfabeet 

te zijn (Muit, 2017). Om dit probleem op te lossen dienen internationale bestuurders op zoek te gaan 
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naar oplossingen om de inkomensverschillen tussen West-Europese en Oost-Europese landen te 

verkleinen en de leefomstandigheden in deze Oost-Europese landen drastisch te verbeteren.  

 

Daarnaast moeten inwoners van bronlanden op de hoogte worden gebracht dat ronselaars actief zijn in 

hun land en welke gevaren daarbij komen kijken. Dit kan bereikt worden middels een persstrategie (of 

ontmoedigingscampagne). In het verleden is ook al gebleken dat dit een positief effect heeft gehad.  

 

'We hebben bijvoorbeeld veel contact met Roemenië met betrekking tot mobiel banditisme. In dat kader 

is er in een bepaald onderzoek ook gesproken over een persstrategie, waarbij aanhoudingen in 

Nederland ook in Roemenië bekend werden gemaakt. Heel concreet was het resultaat dat we over de 

tap hoorden dat Nederland voorlopig werd gemeden als gevolg van onze aanpak. Een persstrategie 

zou dus kunnen helpen en Roemenië staat daar zeker open voor. De samenwerking met Roemeense 

collega's is op dit vlak goed' (Res7). 

 

Aangezien er al een goede samenwerking is met de Roemeense politie, dient er gekeken te worden 

naar een uitbreiding van deze samenwerking. Zo kan Roemenië nauwer betrokken worden bij acties die 

in Nederland plaatsvinden, zoals Trivium. In het algemeen zou er gekeken kunnen worden naar een 

betere informatiedeling tussen het Nederlandse en het Roemeense politiekorps. 

6.1.2 Inreis 

 

De uitkeringsfraude uit 2018, waarbij Poolse arbeidsmigranten gebruik maakten van uitkeringen terwijl 

ze niet in Nederland verbleven en dus ook niet actief naar een baan zochten, toont een negatief gevolg 

van open grenzen. Als er een systeem zou zijn dat registreert (door middel van een paspoort) welke 

personen een land in en uit gaat, had een dergelijke fraude kunnen voorkomen.  

 

Van deze open grenzen maken mobiele bandieten al sinds 2007 dankbaar gebruik. Door de toetreding 

tot de Europese Unie hoeven zij geen visum meer aan te vragen om naar West-Europa te reizen. 

Daarnaast hoeven zij, vanwege de toetreding van Hongarije tot het Verdrag van Schengen, slechts op 

één grens een paspoortcontrole te ondergaan. Na het passeren van deze grens (Roemenië - Hongarije) 

kunnen zij hun weg vervolgen door heel West-Europa. De meest logische weg om Nederland te 

bereiken is via Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, maar ook kan er gereisd worden door Slowakije en 

Tsjechië (beiden lidstaat van het Verdrag van Schengen).  

 

Het is van belang om de informatiepositie voor wat betreft de inreis te verbeteren. Ook hierbij dient een 

betere informatiedeling plaats te vinden tussen alle landen waar mobiele bandieten doorheen reizen. 

Indien een signaal in Oostenrijk al wordt opgedaan, kan dit essentiële informatie opleveren voor 

Nederland of een ander land. Er dient eigenlijk een internationaal systeem ontwikkeld te worden voor 

EU-landen waarin alle politiële informatie verzameld wordt, zodat alle benodigde informatie van 

personen en voertuigen voor alle lidstaten real-time voorhanden is. Europol zou deze rol op zich kunnen 

nemen en heeft zelfs al een dergelijk systeem. Echter wordt hier slechts beperkte informatie in 

opgeslagen. Daarnaast mag niet alle informatie zomaar gedeeld worden met alle lidstaten. Het is 
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wellicht een utopie, maar feit is dat de open grenzen in combinatie met de huidige zeer verschillende 

politiekorpsen binnen de EU er voor zorgt dat elke lidstaat een hoop (mogelijk essentiële) informatie 

mist. Internationaal gezien zijn de politiekorpsen momenteel onvoldoende ingericht om gebied-

overschrijdende criminaliteit te beteugelen.  

 

Een barrière die opgeworpen kan worden, om de informatiepositie met betrekking tot het in- en uitreizen 

te verbeteren, is het plaatsen van ANPR-camera's op grenswegen. Deze camera's kunnen door de 

politie gebruikt worden voor directe interventies, maar ook om reisbewegingen binnen en buiten 

Nederland te registreren en analyseren.   

6.1.3 Verblijf 

 

In deze subparagraaf wordt onder andere ingezoomd op het inschrijfproces van de BRP en de RNI. In 

beide gevallen ontvangt de ingeschrevene namelijk een BSN, waarmee uiteindelijk vele faciliterende 

zaken op naam kunnen worden gezet. Voor wat betreft het BSN is er geen verschil tussen een BSN 

afgegeven door de BRP of door de RNI.  

 

Aangezien katvangers gebruik maken van de eenvoudigere inschrijving middels een RNI-loket, komen 

ze, mits ze bepaalde documenten kunnen overleggen, direct in het bezit van een BSN. Met dit BSN 

kunnen ze direct naar de gemeente om zich, zonder moeilijke vragen te moeten beantwoorden, in te 

schrijven op een adres. Vervolgens laten ze hun Roemeense rijbewijs omzetten naar een Nederlandse. 

Personen die zich registreren in de RNI moeten volgens de wet na 4 maanden ingeschreven staan in 

de BRP. Er is echter geen controle op de daadwerkelijke naleving hiervan.  

 

'Loopt hij hier na 4 maanden nog rond, dan is er geen automatische alarmbel, die ergens aangeeft van 

je bent langer dan 4 maanden hier' (Res5). 

 

Bij het doorgeven van de 'verhuizing' in de BRP, worden in veel gevallen adressen opgegeven waar 

men niet daadwerkelijk verblijft. De woningen waar men verblijft worden veelal verhuurd door malafide 

verhuurmakelaars die zichzelf op slinkse wijze toegang verlenen tot woningen. Bijvoorbeeld door sloten 

van lege woningen open te breken of door middel van valse beloften.  

 

Bovenstaande tonen meerdere gelegenheden waar misbruik van wordt gemaakt en waar dan ook 

verschillende barrières voor opgeworpen dienen te worden. Namelijk voor:  

 

 het illegaal verschaffen van woningen door malafide verhuurmakelaars;  

 het Burgerservicenummer; 

 RNI-inschrijvingen; 

 het inschrijfproces aan de balie van de gemeente. 
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Illegale verschaffing woningen door malafide verhuurmakelaars 

 

Er dient hard opgetreden te worden door de gemeente en justitie in geval van het illegaal verschaffen 

van ruimtes en woningen door malafide verhuurmakelaars. De makelaars houden hier verschillende 

werkwijzen op na, zoals de volgende: 

 

'Dat heb ik van een van de eigenaren gehoord, die gaf aan dat ze zijn huis wilden kopen, maar die koper 

moest de hypotheek nog rondkrijgen, maar hij zat wel met mensen die op een woning stonden te 

wachten. "Dus kan ik dan niet alvast een huurcontract maken voor ze? Dan heeft u alvast opbrengsten 

van de woning, dan zorg ik dat er een netjes huurcontract komt en dan kan ik in de tussentijd de 

hypotheek regelen voor die mensen". Nou die (hypotheek) kwam er dus nooit en dan gaat de eigenaar 

denken 'nou het duurt wel erg lang' en die krijgt vervolgens geen contact. Hij gaat dan naar de woning 

toe en kan er niet meer in' (Res2). 

 

Omdat een dergelijke woning uit bovenstaand voorbeeld illegaal verhuurd wordt aan personen die 

vervolgens met een huurcontract in de woning verblijven, is het juridisch gezien niet eenvoudig om dit 

tegen te gaan. Naast dit voorbeeld komt het ook voor dat malafide makelaars sloten van leegstaande 

panden kraken en deze vervolgens verwisselen voor andere sloten. Ook hierop dienen burgers in 

bescherming genomen te worden door ze in eerste instantie te waarschuwen voor de babbeltrucs van 

deze malafide makelaars en te informeren wat ze kunnen doen als ze woonfraude opmerken. 

 

Waar mogelijk dient de gemeente vroegtijdig bestuurlijk hard op te treden, bijvoorbeeld door het 

opleggen van bestuurlijke boetes en het sluiten van panden en woningen indien deze in bezit zijn van 

malafide verhuurmakelaars. Daarnaast dient de gemeente het toezicht op leegstaande panden te 

vergroten om woonfraude met deze panden tegen te gaan. 

 

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek biedt gemeenten met ernstige problemen 

de mogelijkheid om malafide huiseigenaren aan te pakken door gemakkelijker panden te kunnen sluiten 

en het beheer daarvan over te kunnen nemen. De wettelijke basis hiervan is te vinden in de Woningwet 

en de Onteigeningswet (Het CCV, z.j.). Omdat dit onderzoek zich niet specifiek richt op malafide 

verhuurmakelaars, wordt hier niet uitgebreid op ingezoomd. De aanpak van malafide verhuurmakelaars 

is enorm complex, waar nader onderzoek naar ingesteld dient te worden.   

 

Het Burgerservicenummer (BSN) 

 

Er is geen verschil tussen een BSN dat wordt afgegeven door een RNI-loket en een BSN dat wordt 

afgegeven door een BRP-inschrijfbalie. Hierdoor heeft een arbeidsmigrant, die in principe voornemens 

is om maximaal 4 maanden in Nederland te verblijven, de mogelijkheid om een grote hoeveelheid 

faciliterende zaken te registreren, zoals bankrekeningen, voertuigen, bedrijven etc. Dit is opmerkelijk te 

noemen.  
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In 2012 werd er namelijk, vanwege de eenvoudigere inschrijving in de RNI, al gewaarschuwd voor een 

vlucht naar de RNI (B&R, 2012). Deze waarschuwing is inmiddels werkelijkheid geworden, daar er 

signalen zijn dat deze vlucht naar de RNI inderdaad lijkt te hebben plaatsgevonden met betrekking tot 

Roemeense katvangers. Er zijn meerdere signalen opgedoken waaruit blijkt dat er misbruik wordt 

gemaakt van inschrijving in de RNI. Zo is bijvoorbeeld gebleken uit een intern onderzoek van de Kamer 

van Koophandel, dat bedrijven waarvan de eigenaar stond ingeschreven in de RNI maar een kort leven 

beschoren waren (Res6).  

 

De RNI is in het leven geroepen om met name arbeidsmigranten te ondersteunen tijdens hun korte 

verblijf in Nederland, op een wijze die vrij eenvoudig is. Je schrijft je in en je ontvangt, na het overleggen 

van enkele documenten, je BSN. Het is dan ook in het leven geroepen met alle goede bedoelingen, om 

arbeidsmigranten tot dienst te zijn. Feit is echter dat, door de relatief eenvoudige wijze bij het verkrijgen 

van een BSN, dit een aantrekkelijk doelwit is geworden voor katvangers.  

 

Als de katvanger uiteindelijk in beeld komen bij de overheid, is er al enorm veel schade toegediend en 

worden voertuigen bijvoorbeeld direct overgeschreven naar een nieuwe katvanger. Gesteld kan worden 

dat mobiele bandieten op deze wijze misbruik maken van de naïviteit en het vertrouwen van de 

Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Siegel uit 2013 blijkt ook dat Nederlanders gemakkelijke 

doelwitten zijn die niet goed opletten en niet snel argwanend zijn wanneer ze met vreemdelingen te 

maken krijgen. Dit komt omdat ze vertrouwd zijn met een multiculturele samenleving. Zoals de 

gelegenheidstheorie behelst is er in geval van dergelijke factoren (aantrekkelijk doelwit en geen tot 

weinig toezicht) enkel nog de aanwezigheid van een dader nodig.  

 

Om misbruik van het BSN tegen te gaan, dient er kritisch gekeken te worden naar het verschaffen van 

BSN's aan arbeidsmigranten. Een mogelijkheid zou zijn om een beperkte vorm van een BSN uit te 

reiken aan arbeidsmigranten, waarmee ze dus beperkt zaken op naam kunnen registreren. Wat moet 

een persoon die voornemens is om slechts enkele maanden in Nederland te verblijven immers met 5 

voertuigen en 10 telefoonabonnementen? De conclusie, dat er een andere vorm voor het BSN voor 

arbeidsmigranten dient te komen, is in 2012 ook al door van der Velde aangekaart. Hierbij pleitte hij 

voor een BRP-light. Met BRP-light doelt van der Velde op een alternatief voor het BSN (B&R, 2012). In 

dit onderzoek noemen we het een tijdelijk-BSN (T-BSN), maar komt op hetzelfde neer als BRP-light.   

 

Het komt erop neer dat een arbeidsmigrant zich aanmeldt voor de RNI en vervolgens een T-BSN 

uitgereikt krijgt. Hiermee kan de arbeidsmigrant gebruik maken van alle middelen die nodig zijn om aan 

het werk te gaan en om gebruik te maken van diensten zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ook kan 

de arbeidsmigrant één telefoonabonnement en één voertuig op zijn naam zetten. Wil hij of zij echter 

meerdere voertuigen of telefoonabonnementen op naam zetten, dan dient er eerst een onderzoek te 

volgen waaruit moet blijken waarom de desbetreffende persoon een extra voertuig nodig zou hebben 

en daarnaast of de desbetreffende persoon hier wel de financiële middelen voor heeft.  

Om dergelijke fraude tegen te gaan is het noodzakelijk dat er beperkingen worden opgelegd voor 

Burgerservicenummers die worden uitgereikt aan arbeidsmigranten.  
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RNI-Inschrijvingen 

 

Ook blijkt er geen controle plaats te vinden nadat iemand 4 maanden ingeschreven staat in de RNI.  

 

'Loopt hij hier na 4 maanden nog rond, dan is er geen automatische alarmbel, die ergens aangeeft van 

je bent langer dan 4 maanden hier. De maatregelen zijn er wel. Volgens de Wet BRP moet iemand 

ingeschreven worden als ingezetene als hij of zij langer blijft dan 4 maanden. De gemeente kan dat 

zelfs ambtshalve doen en een bestuurlijke boete opleggen' (Res5). 

 

Volgens de Wet BRP dient iemand ingeschreven te worden als ingezetene als hij of zij langer dan 4 

maanden in Nederland verblijft. Op dit moment wordt dit echter niet automatisch gecontroleerd. Hierdoor 

kunnen personen voor onbepaalde tijd in de RNI blijven staan, zonder dat de overheid enig idee heeft 

waar die persoon verblijft. Ook de BSN kan hierdoor na 4 maanden nog steeds voor allerlei faciliterende 

zaken gebruikt worden.  

 

Naast intreding van een BSN-vorm waaraan beperkte mogelijkheden hangen, dient de controle op de 

RNI verscherpt te worden. Dit zou vrij eenvoudig kunnen door een automatisch systeem, waarmee een 

(tijdelijk) BSN direct wordt geblokkeerd op het moment dat iemand na 4 maanden nog niet staat 

ingeschreven. Omdat er in veel gevallen geen verblijfadres bekend is, dienen arbeidsmigranten hier bij 

de inschrijving al op geattendeerd te worden. Daarnaast zou er bijvoorbeeld na 4 maanden een 

automatische SMS verstuurd kunnen worden naar het telefoonnummer dat bij de RNI-inschrijving is 

opgegeven, met de mededeling dat de desbetreffende persoon zich dient in te schrijven in de BRP. 

 

Inschrijfproces gemeente 

 

“De (arbeids)migrant die langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven, moet volgens de regels 

een ‘zware’ registratieprocedure doorlopen om in de GBA (straks BRP) geregistreerd te worden. 

Uiteindelijk verkrijgt ook deze (arbeids)migrant een BSN/ SoFi-nummer" (B&R, 2012, p 25). 

 

Volgens de regels moet de (arbeids)migrant een ‘zware’ registratieprocedure ondergaan. Voor de 

gemeente Den Haag geldt dat het momenteel de vraag is of deze procedure wel zwaar genoeg is. 

Baliemedewerkers hebben bijvoorbeeld niet voldoende tijd om aan de balie uitgebreid onderzoek in te 

stellen bij een aanvraag. 

 

'Ze hebben niet de tijd om alles te controleren en moeten een verhuizing binnen een bepaalde tijd 

afronden. Er staat zoveel minuten voor een verhuizing. De mensen komen aan de balie, dan moeten ze 

kijken of ze een geldig identiteitsbewijs hebben, dat moeten ze scannen. Ze moeten huurcontracten 

lezen. Ja als ze al die dingen er nog bij moeten zoeken, dan gaan ze over hun tijd heen. Als de 

betrokkene de vereiste documenten bij zich heeft voor de verhuizing of vestiging wordt de verhuizing 

meteen doorgevoerd' (Res2). 
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Omdat dienstverlening de corebusiness is van de gemeente Den Haag, wil men bij het inschrijfproces 

de ingeschrevene zo vlot mogelijk voorzien van een BSN, zodat men direct die zaken kan regelen waar 

ze het BSN voor nodig hebben. Het is echter, vanuit het oogpunt van fraudebestrijding, wenselijk om bij 

een inschrijving al te controleren of er bezwaren zijn om iemand zonder verdere controle in te schrijven. 

Aan de hand van signalen zou een bezwaar kunnen ontstaan. Voorbeelden van deze signalen zijn: 

 

 de persoon die zich wil inschrijven spreekt nauwelijks Nederlands of Engels; 

 hij/zij wordt begeleid door een ander persoon; 

 de begeleider is in het bezit van het paspoort van de persoon; 

 de persoon wil zich inschrijven op een adres dat bekend staat als katvanger-adres; 

 de persoon wil zich inschrijven op een adres dat geen woonbestemming heeft (controle BAG); 

 de persoon wil zich inschrijven op een adres waar na inschrijving meer dan één persoon per 

12m2 staat ingeschreven (controle BAG); 

 de persoon wil zich inschrijven op een adres van een gezin, waar hij kennelijk geen deel van 

uitmaakt; 

 er wordt een vals huurcontract overhandigd.  

 

Zo zijn er nog veel meer signalen denkbaar waarop het wenselijk is om extra onderzoek in te stellen 

alvorens iemand ingeschreven kan worden in de BRP. Gemeenten hebben hier volgens de wet 4 weken 

de tijd voor. De gemeente Den Haag heeft in 2013 een aantal risicoprofielen opgesteld. Indien dit 

document wordt herzien, kan deze ook op Roemeense katvangers worden toegepast. Valt iemand 

onder een dergelijk profiel, dan dient er nader onderzoek ingesteld te worden.  

 

Baliemedewerkers dienen voorlichting te krijgen over het katvangersfenomeen en welke signalen 

daarbij horen, zodat zij katvangers en begeleiders kunnen herkennen bij een inschrijving. Indien een 

begeleider aanwezig is dient hij of zij zich eveneens te legitimeren. Zij moeten uit de anonimiteit gehaald 

worden.  

 

Daarnaast is het van meerwaarde om huurcontracten in te scannen, zodat valse contracten beter 

herkend kunnen worden. Indien baliemedewerkers het idee hebben dat ze te maken hebben met een 

katvanger, dienen ze dit te melden bij een onderzoeksteam (mid-office) dat nader onderzoek instelt. 

Ook dienen deze signalen gedeeld te worden met andere partners, zodat ook zij op de hoogte zijn van 

een nieuwe mogelijke katvanger en hierop actie kunnen ondernemen. In de volgende subparagraaf 

gaan we hier dieper op in.  

6.1.4 Faciliteren 

 

Bij faciliteren valt met name op dat katvangers, net als ieder ander persoon met een BSN, onbeperkt 

voertuigen en telefoonabonnementen op naam kunnen zetten. Ook kan hij of zij tevens bedrijven op 

naam zetten bij de Kamer van Koophandel. Wettelijk gezien kan dit niet geweigerd worden, mits de 

desbetreffende persoon aan bepaalde eisen voldoet en bepaalde documenten overhandigd. In het geval 

dat de Belastingdienst een katvanger in beeld heeft die een schuld heeft openstaan, wordt de katvanger 
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geblokkeerd, waardoor geen voertuigen meer op naam kunnen worden gezet bij de RDW. Daarnaast 

kan de Belastingdienst btw-nummers blokkeren. Vaak is het kwaad op zo'n moment echter al voor een 

groot gedeelte geschied.  

 

Eerder is al benoemd dat een tijdelijk-BSN er voor zou kunnen zorgen dat er slechts beperkt zaken op 

naam gezet kunnen worden. Hiermee kan de omvang van de schade verkleind worden, maar niet 

geheel voorkomen. Ter ondersteuning bij het verkleinen van de schade, dienen instanties vroegtijdig te 

interveniëren. Een mogelijkheid om dit te bewerkstelligen is het gezamenlijk opmaken van typologieën 

die specifiek toebehoren aan het fenomeen Roemeense katvangers. Hetzelfde is jaren geleden gedaan 

voor het misdrijf 'witwassen'.   

 

In 2008 heeft het Openbaar Ministerie al typologieën opgenomen in de aanwijzing witwassen. Deze 

aanwijzing is in 2015 komen te vervallen, maar de typologieën zijn vanwege de relevantie herbevestigd 

in 2016 door de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). Daarnaast heeft de FIU nog meer 

typologieën opgenomen met als doel om witwassers te onderkennen en te kunnen interveniëren. Deze 

typologieën worden continu bijgewerkt vanwege het aanpassende karakter van witwassers. Zo zijn er 

in 2017 extra typologieën toegevoegd vanwege de toename in virtueel bankieren middels cryptovaluta. 

Als een concreet geval kenmerken vertoont zoals omschreven in de witwastypologieën, kan daaraan 

een vermoeden van witwassen worden ontleend (FIU-Nederland, 2016).  

 

Aangezien witwassen strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht, geldt voor dit misdrijf dat 

witwastypologieën met name behulpzaam zijn bij het onderbouwen van bewijsmiddelen (FIU-

Nederland, 2016). In het geval van katvangers zouden dergelijke typologieën behulpzaam kunnen zijn 

bij het onderbouwen en verantwoorden van de inzet van dwangmiddelen, aangezien het fenomeen 

(nog) niet strafbaar is gesteld in de wet. Bij dwangmiddelen kan gedacht worden aan het vroegtijdig in 

beslag nemen van voertuigen die op naam staan van katvangers.  

 

Voorbeelden van typologieën die passen bij Roemeense katvangers zijn onder andere de signalen die 

genoemd zijn in subparagraaf 6.1.3. Deze signalen zijn echter enkel van invloed op de gemeente Den 

Haag. Voor de volledigheid dienen dan ook alle signalen van de betrokken partners gebundeld te 

worden. Een groot aandeel van signalen die van toepassing zullen zijn met betrekking tot het opmaken 

van katvanger-typologieën kunnen uit paragraaf 5.1 worden gehaald. Hierin staat de volledige werkwijze 

van Roemeense katvangers omschreven. Deze signalen zijn ook terug te vinden in het barrièremodel, 

dat in subparagraaf 6.3.1 wordt weergegeven.  
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Katvanger-typologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren om snel te kunnen interveniëren, zoals 

het in beslag nemen van voertuigen die op naam staan van katvangers. Het vroegtijdig in beslag nemen 

van voertuigen, als preventieve maatregel, is echter niet zomaar mogelijk. Artikel 95 lid 1 van het 

Wetboek van Strafvordering bepaald namelijk het volgende met betrekking tot het in beslag nemen van 

voorwerpen19:  

 

"De opsporingsambtenaar die de verdachte staande houdt of aanhoudt, kan de voor inbeslagneming 

vatbare voorwerpen die de verdachte met zich voert, in beslag nemen". 

 

Hierbij zijn twee zaken belangrijk. Zo wordt er in het artikel gesproken van een 'verdachte'. Aangezien 

katvangers zich normaal gesproken niet direct verdacht maken van strafbare feiten, zou dit inhouden 

dat ze niet zomaar als verdachte aangemerkt kunnen worden en voertuigen dan ook niet in beslag 

genomen kunnen worden. Daarnaast dient het voorwerp (het voertuig) 'vatbaar' te zijn voor 

inbeslagneming. Onder vatbaarheid wordt in artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering het volgende 

bepaald: 

 

"1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die dienen om de waarheid aan de dag te brengen 

of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, 

aan te tonen. 

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of onttrekking 

aan het verkeer kan worden bevolen." 

 

Wat er dus voor nodig is om voertuigen van katvangers in een vroeg stadium in beslag te nemen is een 

vatbaar voorwerp en de verdenking van een strafbaar feit. Zoals eerder vermeld is er normaliter niet 

direct een strafbaar feit waar katvangers zich verdacht van maken, behalve acceptgiro fraude, waarbij 

een bankrekening van een katvanger wordt gebruikt. In zo'n geval kan wederrechtelijk verkregen 

voordeel als vatbaarheid gelden om een voertuig in beslag te nemen. Echter lost dit voor de preventie 

waarschijnlijk niet genoeg op. Hiervoor dient een verdenking van een ander strafbaar feit aangehouden 

te worden.  

 

Een voorbeeld van zo'n feit is 'deelname aan een criminele organisatie'. Ofwel, artikel 140 van het 

Wetboek van Strafrecht:  

 

"Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met 

een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie." 

 

 

 

                                                           
 
19 Voertuigen vallen ook onder 'voorwerpen'. 
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Katvanger-typologieën kunnen een bijdrage leveren bij het aantonen van deelname aan een criminele 

organisatie door katvangers. Er zijn voldoende gevallen bekend bij overheidsinstanties waaruit blijkt dat 

personen, die uiteindelijk katvanger bleken te zijn, een faciliterende rol vervullen voor criminele 

organisaties en daar dus op die wijze onderdeel van uitmaken.  

 

Naast deze verdenking moet het voorwerp vervolgens vatbaar zijn voor inbeslagneming. In geval van 

artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht kan deze vatbaarheid worden gevonden in een bevel tot 

onttrekking aan het verkeer (artikel 94 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering).  

 

De vatbaarheid van voorwerpen ten behoeve van onttrekking aan het verkeer staat omschreven in 

artikel 36c van het Wetboek van Strafrecht:  

 

"Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle voorwerpen: 

 

1. die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen; 

2. met betrekking tot welke het feit is begaan; 

3. met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid; 

4. met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd; 

5. die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd; 

 

Een en ander voor zover zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is 

met de wet of met het algemeen belang."  

 

Met betrekking tot deelneming aan een criminele organisatie is de vatbaarheid daarom te vinden in de 

punt 5 van bovenstaand artikel. Dit toont de faciliterende rol van de katvanger. Alle faciliterende zaken 

die namelijk op naam worden gezet door de katvanger zijn bestemd voor de criminele organisatie. 

Daarnaast is het bezit van de voertuigen en het doel waar zij door de criminele organisatie voor worden 

gebruikt, namelijk het plegen van misdrijven, ernstig in strijd met het algemeen belang van de 

Nederlandse Maatschappij.   

 

Katvanger-typologieën kunnen een positieve bijdrage leveren om bij concrete gevallen, die kenmerken 

vertonen van katvangerij, een vermoeden te ontlenen aan deelname aan een criminele organisatie. 

Voordat een katvanger namelijk een voertuig te naam heeft gesteld, zijn er al veel momenten denkbaar 

waar dergelijke kenmerken van katvangerij opduiken. Als dat vervolgens gelinkt kan worden aan een 

strafbaar feit, is er een grond om een voertuig in beslag te nemen, om het te onttrekken aan het verkeer. 

 

Een andere mogelijkheid is om katvangerij als strafbaar feit op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. 

Het is bijvoorbeeld voor het OM erg lastig om katvangers succesvol te vervolgen voor deelneming aan 

een criminele organisatie (artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht). Ook wordt de opsporing van 

strafbare feiten, vanwege het verhullende karakter, enorm bemoeilijkt.  
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Om dit gemakkelijker te maken dient katvangerij op zichzelf strafbaar gesteld te worden in het Wetboek 

van Strafrecht. Daarnaast doet katvangerij de Nederlandse Maatschappij dusdanige schade toe, 

waardoor toevoeging van een dusdanige criminaliteitsvorm verantwoord is. Dan is alleen nog de vraag, 

Welke specifieke kenmerken verlenen zich aan katvangerij?    

 

'Ik zou het me voor kunnen stellen dat het zijn van katvanger strafbaar wordt gesteld. Maar dan is de 

vraag "wanneer ben je een katvanger"? Niet iedereen die iets op naam heeft is een katvanger' (Res7). 

 

Een antwoord op de vraag 'Wanneer ben je een katvanger' kan, in geval van een Roemeense katvanger, 

gevonden worden in de definitie die is omschreven in hoofdstuk 2:  

 

Een persoon afkomstig uit Roemenië, die al dan niet te goeder trouw naar Nederland is gekomen 

en waarbij zijn of haar identiteit op verschillende wijzen wordt misbruikt met als doel om 

criminele activiteiten te ontplooien en de daadwerkelijke daders van deze criminele activiteiten 

te verhullen. 

 

Dit onderzoek richt zich specifiek op katvangers die afkomstig zijn uit Roemenië, echter zou een 

strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht een algemenere strekking moeten krijgen. Dat wil zeggen 

dat de afkomst niet uitmaakt. In geval van katvangerij zijn er enkele zaken die in alle gevallen 

terugkomen.  

 

 het beschikbaar stellen van een identiteit; 

 het verhullen van daadwerkelijke daders (persoon/groep); 

 het op naam hebben van verschillende faciliterende zaken (voertuigen, telefoonabonnementen, 

bankrekeningen, ondernemingen); 

 een zekere mate van bewustheid over de daadwerkelijke inzet van deze zaken (misdrijven). 

 

Een voorbeeld van een wetsartikel zou hierdoor kunnen zijn: 

 

1.  Hij die zijn identiteit beschikbaar stelt om verschillende faciliterende zaken op zijn naam te 

zetten, waarvan hij redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze gebruikt zouden worden om 

misdrijven te plegen en de daadwerkelijke dader(s) van deze misdrijven te verhullen, wordt, als 

schuldig aan katvangerij, gestraft met een gevangenisstraf van … jaren of een geldboete van de 

… categorie.   

2. Onder faciliterende zaken worden verstaan: voertuigen, telefoonabonnementen, 

bankrekeningen, ondernemingen en andere, voor hetzelfde doel dienende, faciliterende zaken.  
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Indien een dergelijk strafbaar feit wordt toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht, is het 

gemakkelijker om voertuigen van katvangers in beslag te nemen. Als er een verdenking ontstaat van 

bovenstaand strafbaar feit dat middels katvanger-typologieën aangetoond kan worden, zijn voertuigen 

die op naam staan van een katvanger vatbaar voor inbeslagneming. Op dezelfde wijze als eerder 

omschreven voor het misdrijf 'deelneming aan een criminele organisatie', kunnen ze namelijk worden 

onttrokken aan het verkeer.   

 

Het gebruik van specifieke katvanger-typologieën is daarnaast belangrijk ter ondersteuning van bewijs 

in geval van vervolging door het Openbaar Ministerie. Ook is het van belang om, door middel van een 

persstrategie, burgers van bronlanden op de hoogte te stellen dat dergelijke praktijken strafbaar zijn 

gesteld in Nederland en welke straffen daar aan verbonden zijn. Tot slot moet er rekening gehouden 

worden met slachtofferschap bij katvangers. 

 

'Dan heb je het over het non-punishment beginsel. Aan de ene kant is het strafbaar, maar als blijkt dat 

ze slachtoffer zijn, dan worden ze niet vervolgd. Dat is met katvangers net zo, als je het strafbaar maakt' 

(Res7). 

 

Bovenstaande mogelijkheden, met betrekking tot het inzetten van dwangmiddelen, toont de noodzaak 

die er is tot het opstellen van katvanger-typologieën. Aan de hand van indicatoren die duiden op een 

mogelijk nieuwe katvanger, onderneemt het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) al 

actie. Automatisch wordt de informatie aan de politie doorgegeven. Een convenant tussen de politie, de 

RDW en het Verbond van Verzekeraars ligt ten grondslag aan deze informatiedeling. Deze manier van 

automatische informatiedeling zou aan de hand van katvanger-typologieën uitgebreid kunnen worden, 

waardoor doelgericht informatie wordt gedeeld en uiteindelijk actie wordt ondernomen.  

 

Om op een juiste wijze informatie te verstrekken is het dan ook van belang om tussen alle betrokken 

partijen een convenant tot stand te brengen. In subparagraaf 4.1.1 is uitgebreid uitgelegd hoe informatie 

door de politie verstrekt kan worden aan derden. Om structurele verstrekking aan derden middels een 

convenant tot stand te brengen moet er aan de volgende eisen worden voldaan:  

 

 de verstrekking moet bijdragen aan de politietaak;  

 er moet sprake zijn van een zwaarwegend algemeen belang; 

 het bevoegd gezag20 moet uitdrukkelijk instemming verlenen.  

 

In het geval van Roemeense katvangers toont dit onderzoek dat een convenant, met betrekking tot dit 

fenomeen, zich verleent aan een zwaarwegend algemeen belang. Er wordt namelijk misbruik gemaakt 

van de goedwillendheid en naïviteit van de Nederlander en daarnaast wordt de Nederlandse 

maatschappij enorme financiële schade toegebracht door deze katvangers (Siegel, 2013). Daarnaast 

draagt een convenant bij aan de politietaak, namelijk het handhaven van de rechtsorde.  

                                                           
 
20 De burgemeester of de Officier van Justitie  
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Aan de hand van katvanger-typologieën kunnen bij alle betrokken partners afwijkingen geconstateerd 

worden die vervolgens op een centraal punt opgeslagen dienen te worden. Dit centrale punt kan 

vervolgens de desbetreffende instantie aansturen waar actie benodigd is.  

 

 

 

 

Figuur 11: Indicatorensysteem betrokken partners 

 

Bovenstaand figuur is een eenvoudige weergave van een netwerk dat tot stand gebracht zou kunnen 

worden. Elke partner heeft in zijn systeem een aantal indicatoren ingesteld met betrekking tot 

Roemeense katvangers. De indicatoren zijn afgeleid van de opgestelde katvanger-typologieën. Zoals 

weergegeven in figuur 11 worden de indicatoren voorzien van vinkjes. Een voorbeeld van een indicator 

bij de gemeente zou kunnen zijn dat een persoon zich inschrijft op een adres dat bekend staat als 

'katvanger-adres'. Bij de RDW zou een indicator kunnen zijn dat een persoon een voertuig van een 

reeds bekende katvanger op naam zet.  

 

Op het moment dat een indicator oplicht, wordt dit automatisch doorgestuurd naar het centrale punt, 

waar het nader onderzocht wordt. Eén indicator hoeft namelijk nog niet te betekenen dat er sprake is 

van een nieuwe katvanger. Indien er voldoende indicatoren zijn waardoor er een redelijk vermoeden 

van een nieuwe katvanger ontstaat, kan er door het centrale punt actie worden ondernomen. Zo kan er 

bijvoorbeeld een verzoek naar de Belastingdienst worden gestuurd om een blokkade op de 

desbetreffende persoon te zetten, waardoor hij of zij geen voertuigen meer op naam kan zetten. De 

acties die per partner ondernomen worden bij het opdoen van bepaalde signalen dienen beschreven te 

staan in een partnerprotocol.  
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Beter nog zou het zijn om een dergelijk systeem automatisch informatie naar ketenpartners te laten 

sturen in geval dat er voldoende indicatoren oplichten. Zoals het LIV momenteel al doet, bijvoorbeeld in 

het geval dat Roemeens persoon zijn rijbewijs laat omzetten naar een Nederlands rijbewijs en deze een 

week later weer als vermist opgeeft. De techniek is er dus. 

 

Als op deze wijze, middels ingestelde indicatoren bij alle betrokken partners, automatische berichten 

verstuurd kunnen worden naar de partners, kunnen doelgerichte interventies plaats gaan vinden. Als er 

bijvoorbeeld een indicatie is dat er een nieuwe katvanger in beeld is, zou een interventie kunnen zijn 

dat de Belastingdienst direct een blokkade opwerpt. Hierdoor zal het voor de potentiële katvanger niet 

mogelijk zijn om voertuigen op naam te zetten. De omschreven actie van de Belastingdienst wordt 

uitgevoerd op basis van een opgesteld partnerprotocol. Schematisch zou dat er als volgt uitzien:  

 

Figuur 12: Schematische weergave van automatisch indicatorensysteem. 

 

Naast indicatoren dient de RDW, met het oog op het wegnemen van gelegenheden, een 

maximumaantal voertuigen te hanteren die een enkel persoon te naam kan stellen zonder controle. Het 

voorwaardelijk stellen van een controle (inclusief inkomenstoets) bij het overschrijden van dit maximum, 

is waarschijnlijk een enorme barrière voor katvangers. Want hoe leg je uit dat je als arbeidsmigrant, die 

voornemens is om maximaal 4 maanden in Nederland te verblijven, 10 voertuigen te naam wilt stellen? 

Particuliere handelaren en liefhebbers die hierdoor eveneens het maximumaantal voertuigen zullen 

overschrijden, hebben hierdoor uiteraard ook enige hinder. Maar waarom zou het onwenselijk zijn om 

ook hen aan een controle te onderwerpen?   

 

Ook dient op het gebied van faciliteren samenwerking te worden gezocht met internationale 

politiekorpsen. Zoals eerder geschetst in dit onderzoek heeft de Nederlandse overheid momenteel maar 

beperkt zicht op het aantal voertuigen die op naam staan van katvangers. Van ruim 81 procent is 

onduidelijk waar ze zijn. Het is goed mogelijk dat criminelen in het buitenland rondrijden in deze 

Indicatie: 
nieuwe 

katvanger 

• Indicatoren: 

• inschrijving op bekend katvanger-adres 

•aanvraag Nederlands rijbewijs

•als vermist opgeven van nieuwe Nederlandse rijbewijs

Partnerprotocol
• Indicatie nieuwe katvanger => Automatisch 
bericht naar de Belastindienst met verzoek 
tot blokkade

de 
Belastingdienst

•Actie: 
blokkeren
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voertuigen. Om deze reden is het belangrijk om een internationale lijst te genereren van katvanger-

voertuigen per staat. Omdat het vermoeden groot is dat ze in meerdere West-Europese landen 

rondrijden, kunnen alle ANPR-systemen uitgerust worden met alle kentekens die voorkomen op deze 

internationale lijst. 

6.1.5 Frauderen 

 

Voor het onderdeel fraudering geldt dat het kwaad al is geschied op het moment dat de frauduleuze 

praktijken plaatsvinden. Tot dat moment heeft de katvanger enkel gebruik gemaakt van legitieme 

beschikbare middelen. Er is overigens wel sprake van een vorm van fraude die optreedt bij het 

inschrijven bij de gemeente. Hierbij wordt namelijk veelvuldig een adres opgegeven waar men niet 

daadwerkelijk verblijft. Het is dan ook aan de gemeente om hier goed op te controleren en bestuurlijk 

op te treden, door bijvoorbeeld bestuurlijke boetes op te leggen.  

 

Om de informatiepositie met betrekking tot dergelijke fraude te verbeteren is het van belang om burgers 

bij het probleem te betrekken. De burgers zijn de ogen en oren in de buurt en weten vaak beter wat er 

speelt in een wijk dan overheidsinstanties. Het is daarom van belang dat burgers worden geïnformeerd 

over het feit dat dergelijke fraude voorkomt in hun wijken en waar zij signalen van fraude kwijt kunnen.  

 

Met betrekking tot overige fraude, die in een later stadium wordt gepleegd, is een vroegtijdige interventie 

noodzakelijk. De reden voor een vroegtijdige interventie is het feit dat katvangers hun slag vaak binnen 

enkele weken slaan en vervolgens het land alweer hebben verlaten. Indien een katvanger in beeld komt 

bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, dient een volgende katvanger zich alweer aan. Ter voorkoming van 

fraude kunnen in de eerdere stappen van de tijdlijn (verblijf en faciliteren), door middel van een 

partnerprotocol, in combinatie met opgestelde katvanger-typologieën, vroegtijdige en doelgerichte  

interventies plaatsvinden.  

 

Met betrekking tot frauderen blijkt dat de verwerking van kredieten, zoals beschreven in paragraaf 5.2, 

tot wel 4 weken in beslag kan nemen bij het BKR. Hierdoor kunnen katvangers in korte periode tientallen 

telefoonabonnementen afsluiten. Het is noodzakelijk dat een dergelijke registratie real-time wordt 

verwerkt bij het BKR, waardoor het mogelijk wordt om de schade rondom telecomfraude enorm te 

beperken.  

6.1.6 Terugreis 

  

Voor de terugreis geldt hetzelfde als voor de inreis. Hiervoor dient internationale samenwerking en 

informatiedeling verder uitgebreid te worden, zodat we meer te weten komen over de reis die wordt 

afgelegd en welke voertuigen hierbij worden gebruikt. Het is van groot belang om de informatiepositie 

te verbeteren ten aanzien van de verblijfplaats van Roemeense katvangers. Niet alleen in Nederland, 

maar juist ook op het moment dat ze Nederland verlaten. Aangezien er een paspoortcontrole plaatsvindt 

op de grens van Hongarije met Roemenië, zouden hier mogelijkheden moeten liggen.  
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Daarnaast is het, met het oog op het verbeteren van de informatiepositie, van belang om alle 

Nederlandse grenswegen uit te rusten met ANPR-camera's. Met deze ANPR-camera's kan de 

Nederlandse overheid een beter zicht krijgen op het in- en uitreizen van katvanger-voertuigen.  

 

Ook de buurt rondom woningen waar katvangers verblijven kan belangrijke signalen opdoen. 

Bijvoorbeeld als geconstateerd wordt dat een persoon met een koffer onder begeleiding de 

desbetreffende woning verlaat, een auto instapt en vervolgens wegrijdt. Dit zou een wisseling van de 

wacht in kunnen houden. Zo zijn er meer signalen te bedenken die kunnen duiden op het vertrek van 

een katvanger. De wijkagent kan ingezet worden om scherp te zijn op dergelijke signalen vanuit de 

buurt.  
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6.2 Opsomming barrières 
 

In paragraaf 6.1 zijn de barrières genoemd die antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

 

Welke barrières kunnen overheidsinstanties opwerpen, waardoor het fenomeen 

Roemeense katvangers zoveel mogelijk kan worden voorkomen? 

 

Om een overzichtelijke weergave te schetsen van de doorgenomen barrières die opgeworpen kunnen 

worden volgt hier een opsomming: 

 

Ronselen 

 

 Persstrategie/Ontmoedigingscampagne 

 Preventieve informatie-uitwisseling 

Roemeense politiekorps 

 

Inreis 

 

 Grenscontrole verscherpen (ANPR) 

 Verdachte voertuigen opnemen in 

ANPR 

 Internationale informatie-uitwisseling 

 

Verblijf 

 

 Controle leegstaande panden 

 Awareness creëren bij burgers 

 Inzet bestuurlijke bevoegdheden 

 Registratie Eerste Verblijf Adres 

verplichten (REVA) 

 Verscherpte controle aan balies 

 Meldpunt voor baliepersoneel 

 Begeleider uit anonimiteit halen 

 Inscannen van huurcontracten 

 Bij twijfel geen BSN uitreiken  

Faciliteren 

 

 T-BSN 

 Strafbaarstelling katvangerij 

 Katvanger-typologieën 

 Instellen van indicatoren 

 Partnerprotocol 

 Begeleider uit anonimiteit halen 

 Maximumaantal voertuigen op naam 

 Internationale informatie-uitwisseling 

 

Frauderen 

 

 Partnerprotocol 

 Directe BKR-registratie 

 Begeleider uit anonimiteit halen 

 Vroegtijdige blokkade bij RDW 

 Preventieve inbeslagneming voertuigen 

 

Uitreis 

 

 Controle bekende katvanger-panden 

 Internationale informatie-uitwisseling 

 Betrekken van de wijkagent 

 Grenscontrole verscherpen (ANPR)
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6.3 Barrièremodel en aanbevelingen 
 

Aan de hand van de mogelijke barrières die overheidsinstanties kunnen opwerpen, volgen nu het 

bijbehorende barrièremodel en aanbevelingen die betrekking hebben op de weergegeven barrières uit 

de vorige paragrafen. Deze aanbevelingen worden specifiek benoemd voor de desbetreffende instantie 

waar de aanbeveling voor bestemd is. Het dient richting te geven aan de ketenpartners, met als doel 

om succesvol te kunnen interveniëren ten aanzien van het onderzochte fenomeen. Voordat de 

aanbevelingen worden besproken, volgt eerst het barrièremodel Roemeense katvangers met 

bijbehorende uitleg.  

 

6.3.1 Barrièremodel  

 

Aansluitend op de conclusie en ter ondersteuning van de aanbevelingen is er een barrièremodel 

ontworpen met betrekking tot Roemeense katvangers. In deze subparagraaf wordt uitleg gegeven over 

dit barrièremodel, dat in feite een overzicht is van het gehele fenomeen Roemeense katvangers. Alle 

gegevens, die in het barrièremodel zijn verwerkt, komen voort uit de in dit onderzoek verwerkte 

informatie. Het dient houvast te geven aan betrokken partijen om inzichtelijk te hebben waar 

gelegenheden in huidige wetten, werkprocessen en beleid liggen, maar juist ook waar de mogelijkheden 

liggen om barrières op te werpen.  

 

Het barrièremodel is uitgewerkt op basis van de situationele preventie theorie van Clarke (1983).  

 

Naar aanleiding van de inventarisatie van de werkwijze, de signalen die daarbij horen, de betrokken 

partners en de barrières die opgeworpen kunnen worden, heb ik samen met een medewerker van het 

RIEC Den Haag het volgende barrièremodel (zie volgende pagina) ontworpen met betrekking tot het 

fenomeen Roemeense katvangers.  
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Figuur 13: Barrièremodel Roemeense katvangers (Het CCV, 2018; Kuiper & van Toledo, 2018) 

 

Zoals eerder in dit onderzoek beschreven, kunnen barrièremodellen opgemaakt worden op de website 

van het CCV (www.barrieremodellen.nl). Bij het opmaken van het model kan er per waarde extra 

informatie toegevoegd worden. Dit is zeer nuttig omdat bij verschillende waarden meerdere 

interpretaties mogelijk zijn. Door op het blauwe rondje met de letter 'i' te klikken verschijnt een venster 

met aanvullende informatie omtrent de desbetreffende waarde. Helaas is hier enkel gebruik van te 

maken nadat er op de website (www.barrieremodellen.nl) met een gebruikersnaam en wachtwoord is 

ingelogd.  
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Er volgt nu een beknopte uitleg over de opbouw van het barrièremodel. Dit sluit aan op de uitleg van de 

situationele preventie theorie die staat beschreven in subparagraaf 3.2.2. 

 

In de bovenste horizontale rij van het model is de tijdlijn van figuur 1 weergegeven. Hierin worden de 

stappen van de katvanger-werkwijze chronologisch benoemd. 

 

Figuur 1: Tijdlijn Roemeense katvanger in Nederland 

 

Elke stap wordt afzonderlijk behandeld in het barrièremodel op basis van de volgende 5 onderdelen:  

 

1. Dienstverleners 

2. Gelegenheden 

3. Indicatoren 

4. Partners 

5. Barrières 

 

In bovenstaande volgorde zijn de 5 onderdelen in het model verticaal verwerkt. Elk onderdeel wordt 

aangegeven met een donkerblauwe streep. Onder elke stap staat bij elk onderdeel een opsomming van 

het desbetreffende onderdeel in combinatie met de desbetreffende stap. Bij het onderdeel 

'Dienstverleners' geldt bijvoorbeeld dat er bij de stap 'Verblijf' sprake is van de volgende dienstverleners:  

 

 Malafide verhuurmakelaars 

 Woning lid organisatie 

 Gemeentes 

 RvIG/RNI 

 

Om beter te begrijpen hoe het barrièremodel Roemeense katvangers specifiek tot stand is gekomen, 

worden nu van elk onderdeel (Dienstverleners, Gelegenheden, Indicatoren, Partners, Barrières) kort 

enkele bijzonderheden besproken.  

 

Dienstverleners 
 

Bij het onderdeel 'Dienstverleners' staat opgesomd wie de sleutelfiguren zijn die het fenomeen mogelijk 

maken. Voor de stap 'Inreis' zijn dit de volgende dienstverleners: 

 

 Vervoersmaatschappijen 

 Eigen vervoer criminele organisatie 

 

Zoals eerder beschreven wordt er digitaal extra informatie gegeven door op het blauwe rondje met de 

letter 'i' te klikken. Bij het onderdeel 'Dienstverleners in combinatie met de stap 'Inreis' wordt bijvoorbeeld 

Ronselen Inreis Verblijf Faciliteren Frauderen Terugreis
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beschreven dat onder 'vervoersmaatschappijen' het volgende wordt verstaan: Vliegmaatschappijen, 

busvervoer-maatschappijen, internationale treinen. Onder eigen vervoer organisatie wordt verstaan dat 

de criminele bende, die verantwoordelijk is voor het fenomeen, het vervoer zelf organiseert. Dit is 

bijvoorbeeld de wijze zoals in de casus is omschreven.  

 

Het onderdeel 'Dienstverleners' toont duidelijk het ondermijnende karakter van Roemeense katvangers. 

Normaliter zijn dienstverleners van criminele fenomenen enkel van enigszins criminele aard. Echter voor 

katvangers geldt dat de Nederlandse overheid een enorm belangrijke dienstverlener is. Dit is goed te 

zien in de onderdelen 'Verblijf' en 'Faciliteren', waar de volgende dienstverleners voor gelden:  

 

 Gemeentes 

 RvIG/RNI 

 RDW 

 Banken 

 KvK 

 

Gelegenheden 
 

Bij het onderdeel 'Gelegenheden' worden vanzelfsprekend de gelegenheden genoemd waar 

Roemeense katvangers gebruik van maken. Een groot onderdeel van de gelegenheden die zijn 

opgesomd zijn besproken in paragraaf 5.2. Het zijn in feite de huidige gelegenheden, waardoor het 

fenomeen zich voor kan doen. Zoals bijvoorbeeld de open grenzen die gelden voor zowel de inreis als 

de terugreis, of het direct verstrekken van een BSN bij de inschrijfbalie van de BRP en de RNI. Maar 

ook het feit dat het gebruikmaken van de (meeste) gelegenheden niet strafbaar is.  

 
Indicatoren 
 

De indicatoren geven per stap aan hoe een katvanger te herkennen is. Dit onderdeel is dan ook 

essentieel om uiteindelijk in een vroeg stadium te kunnen interveniëren. In elke stap zijn er namelijk al 

indicatoren (of signalen) die de potentie van een nieuwe katvanger aan kunnen tonen. Deze indicatoren 

zullen ten grondslag liggen aan het beschrijven van katvanger-typologieën, zoals besproken in 

subparagraaf 6.1.4.  

 
Partners 
 

Het onderdeel 'Partners' toont de enorme hoeveelheid van betrokken partners bij het fenomeen 

Roemeense katvangers. Het geeft de complexiteit van het fenomeen aan, maar ook het belang van een 

goede samenwerking. Zowel op internationaal gebied als op nationaal gebied zijn er mogelijkheden om 

de handen ineen te slaan.  
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Barrières  
 

Tot slot worden per stap de barrières opgesomd die opgeworpen kunnen worden door de betrokken 

partners. Deze barrières zijn eerder in dit onderzoek verwerkt. Zoals goed is te zien in het model, horen 

de meeste barrières bij de onderdelen 'Verblijf' en 'Faciliteren'. Dit heeft er alles mee te maken met het 

feit dat dit onderzoek zich richt op Nederlandse overheidsinstanties en uit dit onderzoek blijkt dat zich 

bij deze stappen de meeste gelegenheden bevinden voor Roemeense katvangers.   

 

6.3.2 Aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van het bundelen van beschikbare informatie in combinatie met de getrokken conclusie, 

dat beantwoord welke barrières opgeworpen kunnen worden door overheidsinstanties, is het 

barrièremodel Roemeense katvangers opgemaakt. Aansluitend hierop volgen de aanbevelingen die 

daarbij behoren. Eerst volgen algemene aanbevelingen die van toepassing zijn op alle betrokken 

partijen. Vervolgens wordt per partner weergegeven welke bijdrage geleverd zou kunnen worden ter 

bevordering van de aanpak op het fenomeen.  

 
Algemeen  
 

 Ketenpartners dienen de informatie, met betrekking tot de reeds bekende signalen/indicatoren 

van het fenomeen, gezamenlijk te bundelen. Hieruit kunnen vervolgens katvanger-typologieën 

worden opgesteld die door alle ketenpartners aangehouden worden.  

 

 Net als katvanger-typologieën dient er gekeken te worden naar vervolgacties die ingezet 

kunnen worden als een potentiële katvanger in beeld komt (Partnerprotocol). 

 

 Voor alle partners geldt dat er gekeken moet worden naar een manier om informatie op de juiste 

manier met elkaar te delen, zonder dat men hiermee in strijd is met de AVG. Dit kan door middel 

van een convenant tussen de desbetreffende partners. Een andere manier is middels een 

RIEC-casus. Veel partners die in dit onderzoek worden besproken maken ook al deel uit van 

het RIEC-convenant (Politie, OM, Belastingdienst, Gemeente). In geval van een RIEC-casus 

kan informatie onder convenant-partners gemakkelijk met elkaar worden gedeeld. Daarnaast 

mogen partners relevante informatie eveneens delen met derde partijen.  

 

 Er dient een systeem geconfigureerd te worden waarbij alle databases van de ketenpartners 

worden gemonitord op het gebied van ingestelde indicatoren. Op een centraal punt dienen 

afwijkingen van indicatoren nader onderzocht te worden, waardoor eventuele acties uitgezet 

kunnen worden bij de desbetreffende partner(s). Beter nog zou het zijn om automatisch acties 

uit te laten zetten. Wel dienen, met het oog op het naleven van de AVG, alle verstrekte gegevens 

op een centraal punt opgeslagen te worden. 
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Politie 
 

 Het is aan te bevelen om de samenwerking met internationale politiekorpsen te intensiveren. 

Bijvoorbeeld met het Roemeense korps met betrekking tot de ronselpraktijken en de opsporing 

van teruggekeerde katvangers. Ook kan de informatiepositie verbeterd worden door 

politiekorpsen van landen te betrekken waar katvangers een grenscontrole ondergaan en/of 

doorheen reizen. Dit zijn bijvoorbeeld Hongarije, Oostenrijk en Duitsland.  

 

 Vermoedelijk rijdt het overgrote deel van de Nederlandse katvanger-voertuigen die de politie in 

beeld heeft in het buitenland. Mogelijk hebben andere internationale politiekorpsen net als de 

Nederlandse politie een lijst met voertuigen die op naam staan van katvangers. Indien 

internationale politiekorpsen dergelijke lijsten met de Nederlandse politie delen, kunnen meer 

buitenlandse katvanger-voertuigen toegevoegd worden in het ANPR-systeem.  

 

 Het is wenselijk om met betrekking tot het verbeteren van de informatiepositie en het 

bevorderen van de grenscontrole ANPR-camera's te plaatsen op alle grenswegen. De politie 

kan vervolgens analyses uitvoeren met betrekking tot reisbewegingen binnen en buiten 

Nederland van bekende katvanger-voertuigen. Hierdoor kan er onder andere zicht komen op 

waar het overgrote deel van de katvanger-voertuigen naar toe gaat.  

 

 De bereikbaarheid bij de politie kan verbeterd worden. Het is aan te bevelen om vaste 

contactpersonen aan te wijzen waar ketenpartners te allen tijde telefonisch terecht kunnen. Dit 

kan eveneens beschreven worden in een partnerprotocol. 

 

 Uitgebreid muteren van situaties waarbij middelen (voertuigen, bankpassen) van katvangers 

worden aangetroffen dragen bij aan het beter begrijpen van het fenomeen. Ook het betrekken 

van wijkagenten kan een positieve invloed hebben op de informatiepositie. Met name in wijken 

waarvan bekend is dat katvangers daar verblijven.  

 
Gemeente 
 

 Een verplichte awareness training bij baliemedewerkers zou een positieve invloed kunnen 

hebben. Baliemedewerkers moeten afweten van de problematiek die er speelt en hoe deze 

personen te herkennen zijn. Ze dienen voelsprieten te ontwikkelen om mogelijke katvangers te 

herkennen.  

 

 Het is aan te raden om uitgebreider onderzoek in te stellen bij inschrijvingen in de BRP. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van het aantal ingeschreven personen op het adres 

waar de persoon zich wil inschrijven en of het een logische inschrijving betreft. Het is 

bijvoorbeeld niet direct logisch als een Roemeense man van 50 zich inschrijft bij een jong 

Nederlands stel in een 1-kamer-appartement. Daarnaast kan er aan de balie gecontroleerd 

worden of er überhaupt wel een woonbestemming op het desbetreffende adres zit.   
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 Een centraal meldpunt (mid-office) waar medewerkers een melding kunnen doen als ze een 

vermoeden hebben van uitbuiting/mogelijke katvanger. Hierop kan een uitgebreider onderzoek 

plaatsvinden en bijvoorbeeld de pandbrigade ingeschakeld worden.  

 

 Om misbruik van valse documenten tegen te gaan, is het van belang om documenten als 

huurcontracten in te scannen en te onderzoeken.  

 

 Niet alleen de katvangers zijn belangrijk, maar juist ook de begeleiders. Zij kunnen uit de 

anonimiteit gehaald worden indien zij verplicht worden zich eveneens te legitimeren bij 

inschrijvingen. 

 

 Indien er bij een inschrijving twijfel bestaat, omdat men vermoed dat de ingeschrevene een 

katvanger betreft, is het aan te raden om niet direct een BSN mee te geven. Er zou eerst nader 

onderzoek ingesteld moeten worden.  

 

 Door middel van een brief kunnen burgers op de hoogte worden gebracht van de adresfraude 

en het feit dat een katvanger zich op ieders adres kan inschrijven. Het is hierbij belangrijk dat 

burgers weten hoe ze dit kunnen herkennen (ontvangen van post van een niet-inwonende) en 

waar ze adresfraude kunnen melden (pandbrigade).   

 

 Om malafide verhuurmakelaars tegen te gaan, zou er meer toezicht op leegstaande panden 

moeten plaatsvinden.  

 

 Daarnaast is er de mogelijkheid tot de inzet van bestuurlijke bevoegdheden, zoals het opleggen 

van bestuurlijke boetes bij adresfraude en het sluiten van panden (zie subparagraaf 6.1.5).  

 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens / Registratie Niet-ingezetenen 

 

 Gezien de fraude die momenteel wordt gepleegd met behulp van het BSN, is het niet wenselijk 

dat arbeidsmigranten hierover beschikken. Er zou een alternatief (tijdelijk) T-BSN beschikbaar 

gesteld moeten worden voor inschrijvingen van arbeidsmigranten in de RNI. Dit T-BSN biedt 

toegang tot alle noodzakelijkheden die passen bij de omstandigheden van arbeidsmigranten, 

maar heeft beperkingen met betrekking tot tenaamstellingen en het afsluiten van 

abonnementen.  

 

 Het verplicht stellen van de REVA (Registratie Eerste Verblijf Adres) is een vereiste met 

betrekking tot RNI-inschrijvingen. Gemeenten hebben al vóór de inrol van de RNI (in 2012) 

uitzonderlijk verzocht aan het ministerie van BZK om rekening te houden met een verplichte 

registratie van een verblijfsadres. Daarnaast heeft er in 2014 een succesvolle pilot 

plaatsgevonden, met betrekking tot het verplicht opgeven van verblijfadressen bij RNI-

inschrijvingen.  
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Rijksdienst voor het Wegverkeer 
 

 Informatie-uitwisseling over nieuwe katvangers of overschrijvingen van katvanger-voertuigen 

dient niet alleen met de politie plaats te vinden maar ook met overige relevante ketenpartners. 

De Belastingdienst kan bijvoorbeeld een blokkade opwerpen, waardoor er niet langer 

voertuigen op naam kunnen worden gezet.  

 

 Scanauto’s van gemeentes, die worden ingezet voor het controleren van geparkeerde 

voertuigen, kunnen hits genereren voor kentekens die voorkomen in de katvangerslijst. Dit kan 

bijdragen aan een verbetering van de informatiepositie met betrekking tot het vaststellen van 

verblijfplaatsen van de criminele organisatie en om zoveel mogelijk voertuigen te onttrekken 

aan het verkeer. 

 

 Het is aan te bevelen om een maximumaantal voertuigen te hanteren dat voor een ieder te 

naam kan worden gesteld. Meer is uiteraard ook mogelijk, echter dient hiervoor eerst een 

controle plaats te vinden waaruit bijvoorbeeld moet blijken hoe de financiële situatie van de 

desbetreffende persoon is.  

 
Belastingdienst 
 

 Officieel mag de Belastingdienst pas voertuigen in beslag nemen als er een schuld is 

opgebouwd. Deze schuld wordt pas bekend als de katvanger al buiten beeld is. Het is wenselijk 

om te kijken naar andere mogelijkheden die het mogelijk maken om voertuigen vroegtijdig in 

beslag te nemen. Katvanger-typologieën kunnen hieraan bijdragen. 

 

 Informatie omtrent nieuwe katvangers dient zo snel mogelijk bekend te worden bij de 

Belastingdienst, zodat er direct blokkades gerealiseerd kunnen worden.  

 
Kamer van Koophandel 
 

 Het is wenselijk om registraties van ondernemingen anders te behandelen indien het een 

ondernemer betreft die staat ingeschreven in de RNI. Zij dienen bijvoorbeeld een strengere 

controle te ondergaan.  

 

 Ook is het wenselijk om ondernemingen, op naam van een persoon die in de RNI geregistreerd 

staat, te inspecteren op het moment dat de desbetreffende ondernemer 4 maanden in de RNI 

geregistreerd staat.  

 

 Bij personen die al ingeschreven staan in de BRP is het aan te raden om, bij verdenking van 

katvangerij, scherper te controleren alvorens een bedrijf geregistreerd kan worden. Mogelijk zijn 

er signalen waaruit een bezwaar ontstaat om een onderneming, zonder nadere controle, te 

registeren.   
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Openbaar Ministerie 
 

 Voor het OM is het van toegevoegde waarde om te kijken naar mogelijkheden rondom het 

preventief in beslag nemen van voertuigen van katvangers, zoals het voorbeeld dat gegeven 

wordt in subparagraaf 6.1.4. 

 

 Vanwege de complexiteit van het fenomeen, het bemoeilijken van de opsporing en de enorme 

schade die door het fenomeen wordt aangericht, zou katvangerij specifiek opgenomen moeten 

worden in het Wetboek van Strafrecht. Het OM zou hier een belangrijke rol in kunnen vervullen.  

 

 Het OM heeft al eens zorggedragen voor een persstrategie in Roemenië nadat enkele mobiele 

bandieten door de Nederlandse rechtbank schuldig werden bevonden van een strafbaar feit en 

een gevangenisstraf moesten ondergaan. Op dezelfde wijze kan het OM opnieuw een rol spelen 

met betrekking tot een nieuwe persstrategie of ontmoedigingscampagne.   

 
Overige 
 

 Het BKR kan een essentiële rol spelen bij het beperken van de schade die wordt aangericht 

door katvangers met betrekking tot kredieten, zoals bij het afsluiten van telefoonabonnementen. 

Het BKR dient hiertoe oplossingen te vinden waardoor de registratie van kredieten niet tot 4 

weken in beslag neemt, maar direct plaatsvindt. 
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Bijlagen 

1. Geïnterviewde personen 

 
 

 

In verband met de privacy van de betrokken respondenten, zijn de namen van de respondenten weggelaten. Bij 

de onderzoeker zijn ze uiteraard wel bekend en op verzoek beschikbaar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instantie 
Datum 

interview 
Functieomschrijving respondent Bronvermelding 

1. Politie 16-07-2018 
Operationeel specialist mobiel 

banditisme 
Res1 

2. Gemeente Den Haag 18-06-2018 
Medewerker Haagse Pandbrigade en 

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 
Res2 

3. De Belastingdienst 11-08-2018 Fraudecoördinator Res3 

4. 
De Rijksdienst voor 

wegverkeer 
12-07-2018 Datascientist Res4 

5. 

De Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens/ 

Registratie niet-ingezetenen  

24-07-2018 Rijkstrainee Res5 

6. Kamer van Koophandel 01-08-2018 Fraudecoördinator Res6 

7. Openbaar Ministerie 21-08-2018 
Officie van Justitie. Gespecialiseerd 

op mobiel banditisme 
Res7 



Pagina 118 van 120        
 

2. Overige bronnen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soort Instantie(s) Omschrijving Bronvermelding 

1. Document Politie Omstandigheden katvangers Doc1 

2. Vergadering Politie, RDW, KvK Eerste vergadering OFCL Ver1 

3.  Document OCFL Oproep OCFL Doc2 

4. Email LIV 
Mail met info omtrent analyse 

katvanger-voertuigen 
Mail1 

5. Werkblad LIV 

Geanalyseerde excel-sheet met 

betrekking tot reeds bekende 

katvangers  

Doc3 

6. Document Politie 
Document met informatie over 

de actie Trivium 
Doc4 

7. Document RIEC 
Procesbeschrijving integrale 

casusaanpak door het RIEC 
Doc5 

8. Vergadering RIEC, Politie 

Bijeenkomst waarbij werd naar 

de mogelijkheden omtrent een 

RIEC casus  

Ver2 

9. Document Gemeente Den Haag 

Adviesrapport m.b.t. 

Risicoprofielen bij eerste 

inschrijvingen 

Doc6 

10. Vergadering LIV, Politie 
Presentatie van het LIV m.b.t. 

voertuigcriminaliteit in Nederland 
Ver3 

11. Vergadering 
Politie, Gemeente Den 

Haag, RIEC 

Overleg m.b.t het inschrijfproces 

aan de balies van de gemeente 
Ver4 

12. Telefoongesprek Politie 

Informatief gesprek met de 

Privacy Desk van de politie 

m.b.t. de AVG en WPG 

Ges1 
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3. Semigestructureerd Interview 
 
 
 

Topic: Algemeen 
 

1. Kunt u uzelf even kort voorstellen en daarbij aangeven wat uw functie is binnen de [Naam 
partner].  

 
Topic: Het fenomeen  
 

2. Vanaf welk moment heeft [Naam partner] te maken gekregen met het fenomeen katvangers?  
3. Hoe kwam u hiervan op de hoogte? 
4. Op welke wijze heeft [Naam partner] te maken met katvangers?  
5. In welke mate zorgt het fenomeen voor schade bij [Naam partner]? 
6. Hoe gaat men exact te werk?  
7. Wat zijn de gevolgen hiervan?  

 
Topic: Aanpak 
 

8. Wat is er sinds de kennisneming van het fenomeen gedaan ter voorkoming van herhaling?  
9. In hoeverre werkt [naam partner] samen met andere partners?  
10. Hoe ziet deze samenwerking eruit?  
11. Wat vindt u van deze samenwerking?  

 
Topic: Mogelijkheden 
 

12. Wat zijn huidige mogelijke zwaktes in beleid bij [naam partner] t.a.v. het voortbestaan van het 
fenomeen?  

13. Op welke wijze kunnen volgens u barrières opgeworpen worden door [naam partner]?  
14. Op welke wijze kunnen volgens u barrières opgeworpen worden door andere partners?  

 
Tot slot 
 

15. Is er nog iets met betrekking tot katvangers dat we in dit interview nog niet hebben 
besproken?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


