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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    

Voor u ligt de scriptie waarmee ik de opleiding criminologie aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam afrond. Na de brede kennismaking met criminologie tijdens de bachelor, heb ik binnen 

de master criminologie gekozen voor de afstudeerrichting ‘criminaliteit in georganiseerd verband’. 

Eind 2012 bleek, vanuit de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland, de behoefte te bestaan aan 

onderzoek naar mobiel banditisme op nationaal niveau. In opdracht van hen is dit onderzoek verricht. 

Onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden past goed binnen deze master en sluit volledig 

aan op mijn interesse. Mijn affiniteit met criminaliteit in georganiseerd verband, het analyseren 

hiervan en het doen van onderzoek an sich, is in deze periode meerdere malen bevestigd.  

Meestal leest u in deze passage dat de laatste loodjes van de studie het zwaarst wegen. Voor 

mij geldt het tegenovergestelde. Het onderwerp mobiel banditisme, de vele gesprekken met 

enthousiaste, ervaren deskundigen hieromtrent en de ontdekkingen die ik gedurende het onderzoek 

deed, hebben mij veel energie gegeven. Ik heb het verrichten van dit onderzoek dan ook als prettig 

ervaren. Tijdens het onderzoek zijn er geen noemenswaardige obstakels op mijn pad gekomen. Er 

zijn echter wel legio aan zaken te noemen die ik helaas niet heb kunnen onderzoeken in het relatief 

korte tijdsbestek van een scriptie. Ik zie dit niet als tekortkomingen aan het onderzoek, maar als 

mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. 

 Mijn dank gaat uit naar Guillaume Beijers voor de ondersteuning, het meedenken en de 

kritische feedback tijdens het onderzoek. Ook de tweede lezer, Vere van Koppen, zou ik graag willen 

bedanken voor de feedback op de conceptversie van mijn onderzoek. Bij de politie gaat mijn dank uit 

naar Ruud Bos, die mij enthousiast heeft begeleid bij de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland 

(BRZN) en deuren heeft geopend naar deskundigen op het gebied van mobiel banditisme. Daarnaast 

wil ik Gertjan Kaijen bedanken voor de vele uren waarin hij mij heeft bijgestaan bij het verzamelen 

van data en de kritische discussies die we hierover hebben gevoerd bij de Dienst Landelijke 

Informatie Organisatie van de Nationale Politie (DLIO). 

Tot slot wil ik tevens de deskundigen die ik voor dit onderzoek heb gesproken bedanken voor 

hun tijd, informatie en inzichten die zij mij gaven. De BRZN en DLIO wil ik graag in het algemeen 
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bedanken voor de mogelijkheid om bij hen dit onderzoek uit te voeren en kennis te mogen maken 

met de politieorganisatie.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Lieke Schepers 

Eindhoven, augustus 2013 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

In opdracht van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland is onderzoek gedaan naar 

mobiel banditisme. Binnen dit onderwerp is gekozen voor zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren 

in Nederland in de periode 2011-2012. Hierbij is zowel naar de omvang van het probleem gekeken, 

als naar de rol van verdachten binnen de criminele samenwerkingsverbanden. De onderzoeksvragen 

luiden: Wat is de omvang van zakkenrollerij-incidenten door mobiele daders uit Roemenië en 

Bulgarije in Nederland in 2011 en 2012, en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen 

Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers?  en  Hoe handelen verdachten binnen criminele 

samenwerkingsverbanden, hoe hangen eventuele handelingen samen met kenmerken van verdachten 

en wat betekent dit voor de aanpak van zakkenrollerij door criminele samenwerkingsverbanden? 

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is het politieregistratiesysteem 

BasisVoorziening Handhaving (BVH) bevraagd middels de webapplicatie BlueView. Hierbij is gezocht 

naar verdachten van zakkenrollerij in Nederland met geboorteland Roemenië en Bulgarije in de jaren 

2011 en 2012. De uitkomsten de analyse van deze gegevens laten zien dat in 2011 en 2012 72.338 

aangiften van zakkenrollerij zijn gedaan. In deze periode is voor 967 zakkenrollerij-incidenten een 

Roemeense of Bulgaarse verdachte aangehouden. Daarnaast bleek dat in de helft van de 

opgehelderde zakkenrollerij incidenten sprake was van een Roemeense of Bulgaarse verdachten. Er 

was echter wel sprake van een groot dark number. Bij de geografische spreiding van zakkenrollerij-

incidenten bleek dat enkel Groningen, Zeeland, Friesland en Limburg niet of nauwelijks 

vertegenwoordigd waren. Roemeense verdachten hanteren een grotere geografische spreiding dan 

Bulgaarse verdachten. De verdeling naar sekse binnen de populatie liet zien dat driekwart van de 

Roemeense verdachten man is. Bij Bulgaarse verdachten was dit slechts 15%. Analyse van de data met 

Analyst’s Notebook gaf 13 grote criminele samenwerkingsverbanden (csv’s). Hiervan zijn 7 csv’s 

geanalyseerd voor antwoord op de tweede onderzoeksvraag.  

De tweede onderzoeksvraag is beantwoord middels inhoudsanalyse van de politieregistraties 

van zakkenrollerij-incidenten door verdachten binnen de 7 onderzochte csv’s. Daarnaast zijn 

interviews gehouden met deskundigen ter aanvulling op de data uit de politieregistraties. De 

registraties en interviews zijn beschreven volgens het LOODS-model. 
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Locaties van zakkenrollerij zijn voornamelijk supermarkten en andere winkels in relatief 

rustige steden, dorpen of stadsdelen. 2 csv’s weken hiervan af met de nachttrein, 

uitgaansgelegenheden en de Amsterdamse binnenstad. Omstandigheden waren voor de meeste csv’s 

soortgelijk. Veelal werd de handeling afgeschermd met kleding, kranten of personen. Verdachten 

sluiten de verdachten onopvallend in, zodat zij controle krijgen over de situatie en de handeling aan 

het zicht onttrekken. Ook hier weken, dezelfde, 2 csv’s af. Verdachten binnen deze csv’s waren meer 

brutaal en meer wisselend in modus operandi. De weggenomen objecten zijn in de meeste gevallen 

portemonnees en mobiele telefoons. De Roemeense verdachten poogden een pintransactie te 

voltooien met gestolen bankpassen, terwijl Bulgaarse verdachten slechts contant geld wegnamen. Bij 

dit item week slechts één csv af. Deze verdachten namen naast eerder genoemde buit ook andere 

eigendommen weg. De aangehouden verdachten, daders, komen veelal uit het noordoosten van beide 

landen. Zij lijken allen familie en kennissen van elkaar. Zij verklaarden tijdens verhoren dat zij hun 

toevlucht nemen tot zakkenrollerij door de slechte economische situatie in hun eigen land. Daarnaast 

verklaarden zij naar Nederland te komen om te werken of handel te drijven. Uit de data bleek dat 

verdachten hun inkomsten afstaan aan derden en dat de Bulgaarse vrouwelijke verdachten door 

mannen werden vervoerd naar de pleegplaats. Dit doet vermoeden dat er sprake is van een 

uitbuitingssituatie. De slachtoffers waren in nagenoeg alle gevallen vrouwelijk en/of 

gepensioneerden. De 2 eerder genoemde csv’s, weken ook hier af. Slachtoffers hiervan waren tevens 

jongeren en/of toeristen. 

Voor een meer gedetailleerde analyse op individueel niveau dient onderzoek gedaan te 

worden naar de relaties tussen verdachten en de structuur van dergelijke samenwerkingsverbanden. 

Een andere kanttekening aan dit onderzoek is het gebruik van de gebrekkig consistente gegevens uit 

processen-verbaal en de onvolledig betrouwbare mogelijkheid tot de bevraging van politiesystemen. 

Niet duidelijk is in hoeveel gevallen zakkenrollerij daadwerkelijk als zakkenrollerij wordt 

geregistreerd. Tot slot is onvoldoende data verworven over de kennis van de bronlanden met 

betrekking tot de criminele samenwerkingsverbanden.  
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1. 1. 1. 1. IIIIntroductientroductientroductientroductie    

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op het hier onderzochte criminaliteitsprobleem mobiel 

banditisme. Allereerst zal kort worden beschreven wat het fenomeen behelst, hoe de media hierop 

reageren en tot welke onderzoeksvraag dit concreet leidt. Vervolgens wordt de doelstelling van het 

onderzoek gegeven, gevolgd met de onderzoeksvragen die centraal zullen staan. Tot slot wordt 

middels de leeswijzer een rondleiding door de scriptie gegeven. 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 InleidingInleidingInleidingInleiding    

Een greep uit de mediaberichten over mobiel banditisme laat zien dat het probleem van mobiele 

daders uit Oost-Europa snel groeit. 

 

´Het aantal door Oost-Europeanen in Nederland gepleegde misdrijven groeit snel. Het gaat in veel 

gevallen om 'mobiele bendes' die korte tijd in Nederland verblijven.´ 

          Bron: Elsevier, 21 maart 2012 

 

Door het hele land verschijnen soortgelijke berichten in landelijke, plaatselijke en online 

media over mobiel banditisme door Oost- en Centraal-Europese daders (Breda nieuws, 02 juni 2012; 

Duk & Leistra, 2012; Elsevier, 21 maart 2012; Leistra, 2012; Maastricht aktueel, 25 maart 2011; 

Nijmegen nieuws, 08 januari 2013; Regio Noord-West Fryslan, 24 juni 2012). 

Omstreeks eind jaren `90 dook het fenomeen van rondtrekkende dadergroepen in West-

Europa op (Dupuis, 2004: Huisman & Van der Laan, 2005). Deze internationaal opererende 

dadergroepen, tegenwoordig ook wel ‘mobiele bandieten’ genoemd, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit 

Midden-, Oost- en Centraal Europese landen (vanaf hier samenvattend Oost-Europese landen 

genoemd). Zij richten zich op allerlei vermogensdelicten waaruit geld en goederen worden 

gegenereerd, die via illegale helersmarkten en tweedehandsmarkten worden verhandeld (FOD Justitie, 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister, & FOD Binnenlandse zaken, 2010; Van Daele & Vander Beken, 

2010). Politieonderzoek in Nederland liet zien dat rondtrekkende dadergroepen zich voornamelijk 
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kenmerken door hun hit-and-run tactiek. Hierbij verblijven mobiele daders kort in het land (Van der 

Laan en Weenink, 2005, 13; Huisman & Van der Laan, 2005; KLPD, 2007). Typerend voor deze 

dadergroepen is de hoge mate van mobiliteit  en het sterke aanpassingsvermogen van hun werkwijze 

(modus operandi) aan vernieuwde opsporingstechnieken. Daarnaast kenmerken zij zich door het 

gebrek aan vaste patronen in de samenstelling van samenwerkingsverbanden en afwezigheid van 

patronen in hun doelen. Hierdoor blijven zij West-Europese opsporingsinstanties vaak een stap voor 

(Dupuis, 2004; Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012; Van Daele, 2008). 

Daders laten zich niet gemakkelijk grijpen vanwege het mobiele karakter van het 

criminaliteitsprobleem. De mogelijkheid om zich vrij te verplaatsen van land naar land binnen de 

Europese Unie wordt daarbij gefaciliteerd door het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor 

lidstaten van de Europese Unie. Inwoners van de lidstaten binnen de Europese Unie (Bulgarije en 

Roemenië pas vanaf 1 januari 2014) maken deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER). 

Hierbij is sprake van vrij verkeer van werknemers. Inwoners van de Europese Unie hebben daardoor 

geen tewerkstellingsvergunning nodig en kunnen direct in Nederland aan het werk. De verruiming 

van de EU, en daarmee ook de globalisering, wordt als verklaring genoemd voor de opkomst van 

mobiel banditisme (Bruinsma, 2004; Huisman, 2007). Bruinsma e.a. (2001) stelt dat, hoewel de 

wereld een gezamenlijke speeltuin wordt door het openen van de grenzen, het bestaan van grote 

internationale verschillen in veiligheid en welvaart niet minder zijn geworden. Er zal blijvend sprake 

zijn van mobiliteit van mensen, goederen en gelden naar regio’s waar het meeste te halen is 

(Bruinsma e.a., 2001).  

Rondtrekkende dadergroepen zijn naast in Nederland, ook actief in Frankrijk, België, Duitsland 

en Scandinavische landen (Huisman & Van der Laan, 2005). Door het grensoverschrijdende aspect van 

mobiel banditisme is internationale samenwerking noodzakelijk bij de aanpak van het 

criminaliteitsprobleem (Huisman & Van der Laan, 2005; Tweede Kamer der Staten-Generaal, 24 

november 2010, 32 317 U). Bruinsma, Van de Bunt en Haen Marshall (2001) stellen dat een goede 

samenwerking op het gebied van politie en justitie niet altijd vanzelfsprekend is. Allereerst is het van 

belang dat de landen waar mobiele daders vandaan komen (bronlanden) en de landen waar zij 

toeslaan (doellanden) in sociaal en cultureel opzicht naar elkaar toe groeien. Verschillen in de mate 

van professionalisering, het voorkomen van politiecorruptie en politieke conflicten zijn voorbeelden 
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van sociale en culturele verschillen en kunnen samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie 

blokkeren (Bruinsma e.a., 2001; Van der Laan & Weenink, 2005). Een ander belangrijk fundament 

voor een goede samenwerking op dit terrein tussen landen waar mobiele daders toeslaan is een 

eenduidige omschrijving en beoordeling van het probleem (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 24 

november 2010, 32 317 U). Van Daele, Vander Beken en De Ruyver (2008) merken op dat er geen 

eenduidigheid bestaat over de omschrijving van mobiel banditisme in de West-Europese doellanden. 

Waar Nederland zich wat sterker profileert in de omschrijving van de modus operandi van mobiele 

daders, zijn landen als Frankrijk en Duitsland minder concreet in hun definitie (Van Daele, Vander 

Beken & De Ruyver, 2008). België heeft zichzelf gepositioneerd als pionier op het gebied van 

onderzoek naar- en aanpak van mobiel banditisme. In de beleidsverklaring ‘De aanpak van de 

rondtrekkende dadergroepen; een actualisatie’ van maart 2007 (FOD Justitie e.a., 2010) komen de 

Ministers van Binnenlandse zaken en Justitie van België met een eenduidige definitie van het begrip 

rondtrekkende daders. De toevoeging aan het beleidsdocument dat volgde in 2010 ‘De aanpak van 

rondtrekkende dadergroepen; vernieuwde uitdagingen’ zorgde voor een gereviseerde en volledige 

definitie van rondtrekkende dadergroepen (FOD Justitie e.a., 2010; Van Daele, Vander Beken & De 

Ruyver, 2008). Intussen is naar aanleiding van de EU-conferentie in september 2010 een uniforme 

Europese definitie opgesteld (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 24 november 2010, 32 317 U). 

Mobiel banditisme als geheel vormt een probleem voor de Nederlandse samenleving. Mobiele 

daders plegen misdaden die burgers en bedrijven direct leed toe brengen (Telegraaf, 28 maart 2012; 

Telegraaf, 29 maart 2012; Tweede Kamer der Staten-Generaal, 17 januari 2011; Volkskrant, 15 

februari 2013; Volkskrant, 13 maart 2013). Daarnaast zorgt het stigma van de criminele Oost-

Europese gastarbeider er ook voor dat welwillende landgenoten van mobiele daders benadeeld 

worden, wanneer zij eerlijk werk willen verrichten in West-Europese landen. In februari 2012 is het 

PVV initiatief ‘meldpunt Oost-Europeanen’ van start gegaan. Hierover is veel ophef ontstaan, omdat 

het discriminatie in de hand zou werken. Naast de kans op discriminatie van de hele Oost-Europese 

bevolking, lopen ook handelsrelaties het risico beëindigd te worden (Volkskrant, 15 februari 2012).  

De ontstane situatie zorgt ervoor dat aanpak van mobiel banditisme prioriteit heeft bij de 

Nederlandse regering (Elsevier, 21 maart 2012; Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2012). Naar 

aanleiding hiervan is vanuit de Nationale Politie de vraag ontstaan naar onderzoek naar de aard en 
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omvang van mobiel banditisme als geheel. Men is geïnteresseerd in een actueel beeld van deze 

criminaliteitsvorm. Dit onderzoek tracht een actueel beeld te schetsen van (een uitingsvorm van) 

mobiel banditisme, waardoor meer grip op de zaak kan worden verkregen en beleid kan worden 

toegespitst.     

Voor de formulering van een concrete onderzoeksvraag is het van belang een beeld te hebben 

van wat men onder mobiel banditisme verstaat. In Nederland werd mobiel banditisme binnen het 

Project Polaris omschreven. Op verzoek van de Raad van Hoofdcommissarissen is in Project Polaris 

een thematische aanpak voor bovenregionale middencriminaliteit ontwikkeld (KLPD, 2007). Volgens 

Project Polaris bestaat mobiel banditisme uit: “die gevallen van banditisme waarbij criminele 

samenwerkingsverbanden vanuit het bronland (het land waar zij woonachtig zijn), op en neer reizen 

naar een of meerdere doellanden waar zij roofdelicten plegen” (Van der Laan & Weenink, 2005, p 17). 

Hierbij werd de hit-and-run tactiek van mobiele daders als belangrijk kenmerk beschouwd. Deze 

tactiek impliceert een kort verblijf in het doelland. In 2008 is afstand genomen van de beperkte 

definitie en zijn in Nederland gevestigde criminele samenwerkingsverbanden die bovenregionaal 

opereren tevens bij de definitie betrokken (Van Daele & Vander Beken, 2010).  

In België wordt al jaren aandacht besteed aan mobiel banditisme op wetenschappelijk en 

beleidsmatig gebied (FOD Justitie e.a., 2010; Van Daele, Vander Beken & De Ruyver, 2008). De 

definitie die in 2010 werd vastgelegd in de Belgische Kadernota Integrale Veiligheid luidt: “Een 

vereniging van misdadigers die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven en 

handelszaken, waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van 

werf(voer)tuigen pleegt; waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de voormalige 

Oostbloklanden of een sedentaire dadergroep uitmaken, en opereren of aangestuurd worden vanuit 

het buitenland, of vanuit de grote agglomeraties in België, en die een belangrijk aantal feiten op een 

groot gedeelte van het grondgebied plegen, en waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van 

minderjarigen. Naast bovenstaande kenmerken kunnen rondtrekkende dadergroepen ook betrokken 

zijn bij andere feiten zoals gewapende diefstal, car- en homejackings, diefstal van waardevolle 

documenten, voertuigzwendel, diefstal met list, georganiseerde gauwdiefstal (zakkenrollerij), 

georganiseerde winkeldiefstallen en skimming”  (FOD Justitie e.a., 2010). 
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Ten slotte is in 2010 een Europese definitie opgesteld en vastgelegd door de Raad van 

Europese Unie. Deze definitie omschrijft dat: “Een mobiele (rondtrekkende) dadergroep een 

vereniging is van daders die zich stelselmatig verrijken middels vermogenscriminaliteit of fraude 

(bijvoorbeeld diefstal, inbraak in woningen of andere gebouwen, georganiseerde winkeldiefstal, 

zakkenrollen, ladingdiefstal, metaaldiefstal, diefstal op bouwplaatsen en fraude met geldautomaten 

(skimming), een breed scala aan operaties uitvoeren en internationaal actief zijn” (Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, 17 januari 2011).  Hierbij wordt niet gesproken over de duur van het verblijf en 

verblijfplaats van mobiele daders in doellanden. De nadruk ligt voornamelijk op het feit dat een 

vereniging van mobiele daders internationaal actief is.  

Zoals deze definities omschrijven, wordt onder mobiel banditisme een scala aan 

vermogensdelicten gerekend. De Belgische definitie is meer gedetailleerd dan de Europese definitie. 

Enkele onderwerpen zijn inmiddels reden voor (politie)onderzoek geweest. Tussen 2003 en 2007 

heeft Project Polaris de aard en omvang van mobiel banditisme afkomstig uit Polen en Litouwen 

onderzocht en besproken (Van der Laan & Weekink, 2005). Verder is in het onderzoeksrapport ‘Oost-

Europese inbrekers op pad’ aandacht besteed aan woning- en bedrijfsinbraken door mobiele daders 

in Nederland (De Jong, 2012). Tevens wordt momenteel onderzoek verricht door het Willem Pompe 

Instituut te Utrecht naar de aard van mobiel banditisme door Litouwse, Poolse, Estse en Letse daders, 

en de effecten van reeds genomen maatregelen in Nederland tussen 2008 en 2010.  

Uit deze inventarisatie blijkt dat enkele onderwerpen en nationaliteiten in de literatuur nog 

onbesproken zijn. (Georganiseerde) zakkenrollerij/tassenrollerij is een van de onderwerpen waar tot 

op heden in Nederland nog geen wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en waar gebrekkige 

informatie over beschikbaar is. Desondanks is er een stijgende trend in zakkenrollerij waar te nemen 

(Telegraaf, 13 maart 2013; Volkskrant, 4 januari 2013). Daarnaast is in Nederland uitvoerig aandacht 

besteed aan Poolse en Litouwse mobiele daders, maar blijven mobiele daders uit Bulgarije en 

Roemenië in literatuur en onderzoek veelal onbesproken.  

In dit onderzoek is gekozen voor een specifiek aspect van mobiel banditisme waarbij specifiek 

burgers het slachtoffer zijn, namelijk zakkenrollerij/tassenrollerij (vanaf hier wordt zakkenrollerij als 

verzamelterm gebruikt). Naar aanleiding van de keuze voor het onderwerp, zakkenrollerij binnen het 

overkoepelende criminaliteitsprobleem mobiel banditisme, is besloten om een combinatie van de 
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Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1:     

Wat is de omvang van zakkenrollerij-incidenten door mobiele daders 

uit Roemenië en Bulgarije in Nederland in 2011 en 2012, en wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen tussen Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers? 

Europese en Belgische definitie te hanteren. Hoewel de Europese definitie het meest actueel is en 

betrokkenheid van minderjarigen niet uitsluit, vermeldt de Belgische specifiek de mogelijkheid van 

het gebruik van minderjarigen bij het plegen van delicten. Bij het delict zakkenrollerij wordt graag 

gebruik gemaakt van minderjarigen. Het gaat hierbij om kinderen vanaf acht jaar die op grote schaal 

zakkenrollerij plegen. De minderjarige zakkenrollers zijn in dit geval zowel dader van zakkenrollerij, 

als slachtoffer van mensenhandel (FOD Justitie e.a., 2010).  

 

1.2 Doelstell1.2 Doelstell1.2 Doelstell1.2 Doelstelling ing ing ing en onderzoeksvragenen onderzoeksvragenen onderzoeksvragenen onderzoeksvragen    

Het doel van dit onderzoek is tweeledig; ten eerste wordt inzicht verschaft in de omvang van 

zakkenrollerij door mobiele daders uit Roemenië en Bulgarije. Een tweede doel van dit onderzoek is 

het analyseren van de aard van deze vorm van mobiel banditisme. Hierbij wordt in kaart gebracht 

welke relaties er bestaan tussen verdachten. Daarnaast wordt gekeken naar de modus operandi van 

zakkenrollers uit Bulgarije en Roemenië. Om uitspraken te kunnen doen over de samenhang tussen 

handelingen en kenmerken van verdachten wordt gekeken hoe de modus operandi samenhangt met 

activiteiten van verschillende verdachten binnen de samenwerkingsverbanden. Ten slotte dient dit 

onderzoek een aanvulling te geven op het bestaand wetenschappelijk onderzoek naar mobiel 

banditisme in zijn algemeenheid en, meer specifiek, zakkenrollerij door Bulgaren en Roemenen in 

Nederland. Om in kaart te brengen hoe dit probleem zich heeft gemanifesteerd in de jaren 2011 en 

2012 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
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Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2:     

Hoe handelen verdachten binnen criminele samenwerkingsverbanden, 

hoe hangen eventuele handelingen samen met kenmerken van 

verdachten en wat betekent dit voor de aanpak van zakkenrollerij door 

criminele samenwerkingsverbanden? 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van deelvragen. Antwoorden op de 

deelvragen schetsen elk een beeld van een deel van beide onderzoeksvragen. Voor de eerste 

onderzoeksvraag wordt de omvang van zakkenrollerij in Nederland in kaart gebracht, waarbij de data 

vervolgens uitgesplitst worden voor autochtonen zakkenrollers en Bulgaarse of Roemeense 

zakkenrollers. Onderzoeksvraag 2 vergt meer inhoudelijke kennis en data. Hiervoor wordt eerst in 

beeld gebracht hoe de relatie tussen daders en de gebezigde modus operandi is. In hoofdstuk 3 en 4 

wordt respectievelijk verder ingegaan op de onderzoeksmethoden en de te beantwoorden deelvragen 

bij de onderzoeksvragen. 

 

1.31.31.31.3 Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer    

De inleiding dient ter kennismaking met het onderwerp mobiel banditisme. Hierin zijn de 

aanleiding, doelstelling en relevantie van het onderzoek vernoemd. In hoofdstuk 2 wordt het 

theoretisch kader geschetst. Hier wordt het fenomeen mobiel banditisme vanuit de literatuur 

beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de eerste onderzoeksvraag. Dit hoofdstuk bespreekt eerst de 

onderzoeksmethode, waarna vervolgens de resultaten worden gegeven. In hoofdstuk 4 komt de 

tweede onderzoeksvraag aan bod. Ook hier wordt eerst besproken welke onderzoeksmethode is 

gebruikt om vervolgens tot de resultaten te komen. Vervolgens wordt hoofdstuk 5 antwoord gegeven 

op de onderzoeksvragen en wordt afgesloten met de discussie waarin een kritische bespreking van 

de onderzoeksresultaten gegeven wordt. 
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2. 2. 2. 2. Historie en theoretische beschouwingHistorie en theoretische beschouwingHistorie en theoretische beschouwingHistorie en theoretische beschouwing        

In dit hoofdstuk wordt de literatuur over mobiel banditisme besproken. Eerst komen de 

achtergronden van (mobiel) banditisme vanuit historisch oogpunt aan bod. Hierbij wordt besproken 

hoe banditisme zich in de vorige eeuwen heeft geuit. Vervolgens wordt een beeld geschetst van het 

huidig mobiel banditisme, waarbij de voedingsbodem voor het ontstaan ervan en typologieën van 

hedendaagse mobiele daders worden gegeven. Hierna wordt het concept van de 

spanningsbenadering en de subculturele benadering gegeven. Vervolgens wordt het vroeg en huidig 

(mobiel) banditisme vanuit deze benaderingen met elkaar vergeleken. Bij het vroeg banditisme wordt 

dieper ingegaan op de mobiliteit van de daders. Mobiliteit bij het huidig banditisme wordt later 

besproken naar aanleiding van empirisch onderzoek.  

 

2.1 2.1 2.1 2.1 Mobiel banditismeMobiel banditismeMobiel banditismeMobiel banditisme        

2.1.1 Historie van (mobiel) banditisme2.1.1 Historie van (mobiel) banditisme2.1.1 Historie van (mobiel) banditisme2.1.1 Historie van (mobiel) banditisme    

Rondtrekkende dadergroepen bestaan al eeuwen. Gedurende de 16de, 17de en 18de eeuw zijn 

verschillende bendes actief geweest. Om een beeld te geven van (mobiel) banditisme in de afgelopen 

eeuwen, worden enkele studies naar vroeg banditisme genoemd. Zo beschrijft Lange (2004) dat 

georganiseerde roversbendes in de 18de en 19de eeuw in het vroegmoderne Duitsland behendig waren 

in het open maken van sloten en plegen van zakkenrollerij. Daarnaast gingen zij op pad om fruit, 

kleding en vee te stelen. Hoewel veel bendeleden zich specialiseerden in bepaalde vergrijpen en 

bijbehorende technieken, waren zij bekwaam in een scala aan misdaden; van eenvoudige diefstal tot 

zorgvuldig geplande gruwelijke misdaden, zoals het mishandelen of vermoorden van slachtoffers bij 

roofovervallen (Lange, 2004). Overvallerbendes waren voornamelijk een fenomeen uit de lagere 

sociale klasse. De achtergronden van de bendeleden verschilden. Zowel boeren, vakmannen en 

waarden met een vaste verblijfplaats, als zwervers, maakten deel uit van de rovende bendes. Bendes 

bestonden voor het grootste deel uit zwervers (Lange, 2004, pp 115). Uit de samenstelling van de 

bendes, blijkt dat armoede vaak de reden was van een crimineel bestaan. De vroeg moderne 

Europese samenleving kenmerkte zich door de schaarste van goederen. Leden van de lagere sociale 
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klasse konden zichzelf, zelfs met een volledige baan, niet voeden. Deze verschoppelingen zochten 

een oplossing in seizoensgebonden werk, waardoor zij ieder seizoen een ander beroep uitoefenden 

en een zwervend bestaan leidden. Gebrek aan een verblijfplaats werd als strafbaar beschouwd en 

men mocht enkel een zwervend bestaan leiden als hiervoor een vergunning was afgegeven. Naast 

personen uit de lagere sociale klasse waren tevens zigeuners vaak lid van een bende. Zij behoorde tot 

de bevolkingsgroep die te maken kreeg met armoede en sociale uitbanning, waardoor risico op een 

crimineel bestaan groter werd. Ondanks de sociale deprivatie van deze bevolkingsgroepen is een deel 

van hen geen crimineel bestaan gaan leiden. Hieruit kan worden opgemaakt dat het heersende stigma 

wellicht heeft bijgedragen aan de keuze voor een crimineel bestaan, maar geen bepalende rol heeft 

gespeeld (Lange, 2004, pp 119).  

Over het algemeen genomen was er geen duidelijke hiërarchie binnen bendes. In enkele 

gevallen waren er wel rangen. Rangen weerspiegelden de ervaring van het bendelid. Bendes voelden 

zich gewoonlijk gebonden met een bepaald territorium en diens inwoners en haalden hier voordeel 

uit. In de vroeg moderne tijd was de aanwezigheid van de politie in rurale gebieden schaars. Door het 

gebrek aan toezicht konden de bendes zich betrekkelijk gemakkelijk verschuilen in 

plattelandsgebieden. Ook grensgebieden behoorden tot de favoriete schuilplaatsen. Door het gebrek 

aan samenwerking tussen verschillende landen, hadden de bendes hier een voorsprong op de 

autoriteiten (Lange, 2004, pp 128).  

Ook andere bendes dan de roversbenden met leden uit verschillende beroepsgroepen, trokken 

in de 18de eeuw plunderend door Nederland. De Bokkerijders pleegden in grote gebieden 

roofovervallen (Lange, 2004).  Hierdoor ontstond het beeld dat zij zich, tijdens een magische vlucht, 

op bokken door de lucht verplaatsten (Blok, 1991; Crossroads, 2008). Blok (1991, pp 58) stelt dat de 

misdaden van de Bokkerijders veelal (vilders)familieaangelegenheden waren. Ook dagloners, 

ambachtslieden en marskramers maakten deel uit van de bende. De Bokkerijders legden vele 

kilometers af bij het plegen van criminaliteit. Het mobiele karakter van hun beroep bood min of meer 

gelegenheid om misdaden te plegen. Nadien trokken zij naar buurlanden, waardoor de aanpak van 

deze roversbende een internationaal probleem werd. Blok (1991) wijt het onvermogen om het vroeg 

banditisme aan te pakken aan het gebrek aan centraal gezag in de verbrokkelde periferie van 
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verschillende rechtsprekende districten. Deze districten waren vaak alleen geïnteresseerd in wat zich 

daar afspeelde, niet wat er in een ander district gebeurde (Evrengun & De Fijter, 2002).  

Ook de vrouwen pleegden diefstallen en hun optreden onderscheidde zich nauwelijks van de 

modus operandi van de mannen. Door sociale deprivatie en het grote stigma dat er heerste, huwden 

zij binnen de vilders beroepsgroep. Deze ambachtslieden werden buiten de maatschappij geplaatst 

en als eerloos bestempeld (Blok, 1991, pp 61). In reactie hierop kenmerkten hun daden zich door 

wraak (Evrengun & De Fijter, 2002). Het mobiele karakter van de beroepen en, meer specifiek, de 

marginale plaats van de vilders in de maatschappij zorgden ervoor dat zij zich aan de sociale controle 

van de gemeenschap konden onttrekken. Deze implicaties zorgden samen voor het cultureel en 

materieel kapitaal van de vilders beroepsgroep, waardoor zij over een grote tactische macht 

beschikten (Blok, 1991, pp 64; Evrengun & De Fijter, 2002; Tacq, 2003, pp 43). 

Naast de Bokkerijders zijn ook andere marginale groepen uit de 17de en 18de eeuw beschreven 

die zich schuldig maakten aan (mobiel) banditisme. Egmond (1994) beschrijft joodse netwerken en 

zigeunerbendes. De joodse netwerken bestonden zowel uit mannen als uit vrouwen en opereerden 

vanuit stedelijke bases. Joodse bendeleden omschreven hun reizen in plattelandsgebieden als tocht 

van de ene naar de andere stad, vanuit waar zij rondtrokken om diefstal en zakkenrollerij te plegen. 

Samenwerkingsverbanden tussen joodse marskramers waren informeel en vaak veranderlijk. Joodse 

marskramers reisden veel, waardoor zij veel andere joodse marskramers tegenkwamen. Dit zorgde 

voor meer beroepsmatige contacten, die in de loop der tijd uitgebreide netwerken werden waarvan de 

lokale bevolking nauwelijks weet had (Egmond, 1994). De grote hoeveelheid joodse herbergen 

maakte het mogelijk om, zo ver van hun (tijdelijke) verblijfplaats, misdaden te plegen. 

Professionele zakkenrollers binnen deze joodse netwerken werkten in clusters van drie of vier 

personen. Zij werkten nauw samen bij het afhandig maken van portefeuilles, tassen en horloges. Een 

persoon stal het voorwerp en gaf het zo snel mogelijk door aan een onopvallend en fatsoenlijk 

uitziende collega, zodat het slachtoffer niet meer kon achterhalen waar zijn spullen waren gebleven. 

De vrouwen gingen echter niet mee op rooftocht. Vrouwen en kinderen konden de mobiliteit van de 

joodse netwerken sterk verminderen. Zonder deze vertragende factor konden zij in een korte periode 

tamelijk grote afstanden afleggen. Daarnaast vormden de vrouwen en kinderen een risico wanneer zij 

gepakt werden en mogelijk onder dwang eerder een bekentenis aflegden. In tegenstelling tot de 
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mannen hadden de vrouwen een meer indirecte, maar cruciale rol door te zorgen voor stabiliteit in de 

voortdurend veranderende wijdvertakte netwerken. Hierdoor bleven de mannen verbonden met hun 

stedelijke bases (Egmond, 1994, pp. 165). De rol van de vrouw binnen de bendes beschreven door 

Lange (2004, pp 132) was, naast het bij elkaar houden van de familie en het zorgen voor de 

dagelijkse werkzaamheden, ook het venten van gestolen goederen en zakkenrollen bij markten.  

De joodse netwerken bestonden voornamelijk uit eerste generatie Oost-Europese 

immigranten. Het plegen van diefstal en zakkenrollerij was niet nieuw voor hen. Tijdens hun 

immigratie en nadat zij zich ‘vestigden’, reisden ze vaak op en neer naar Duitsland om illegale 

activiteiten te plegen. Niet alleen een grotere bestaanszekerheid in West-Europa zorgde voor deze 

immigratiestromen, ook oorlog en economische ellende in het thuisland motiveerden joden om naar 

West-Europa te komen. Joodse immigranten uit Oost-Europa hadden niet dezelfde mogelijkheden en 

privileges als christelijke stadgenoten. Zij mochten zich vaak niet binnen de stadsmuren vestigen en 

kwamen niet in aanmerking voor bepaalde beroepen. Door een gebrek aan legitieme mogelijkheden 

gingen zij zich specialiseren in het verwerven van criminele inkomsten. Hierdoor verwierven zij een 

monopoliepositie in de heling van gestolen waar. Bijgevolg bekleedden zij belangrijke posities in de 

georganiseerde misdaad (Egmond, 1994, pp 155). 

Ook de zigeunerbendes zijn beschreven door Egmond (1994). In tegenstelling tot de joodse 

netwerken, vormden de zigeuners familiebendes. De betrokken vrouwen en kinderen zorgden voor 

een groter risico om gepakt te worden. Zij waren minder bedreven en snel. Daarnaast waren vrouwen 

en kinderen, naar verluidt, eerder geneigd onder dwang een bekentenis te geven over hun criminele 

bezigheden. Zigeunerbendes richtten zich op het platteland en leefden daar zowel in onmin als in 

vrede met de plattelandsbevolking. Zij sloegen op willekeurige plaatsen in rurale gebieden hun kamp 

op en ontvreemdden materieel bij plattelandsbewoners. Zigeuners hadden plattelandsbewoners 

waardevolle diensten te bieden, zoals het repareren van gerei en verkopen van geneesmiddelen. Vaak 

was er sprake van oplichting in contact met de plaatselijke bevolking. In geval van individuele 

contacten van plaatselijke bewoners met zigeunervrouwen en kinderen of kleine familieverbanden, 

werd (ondanks de oplichtingpraktijken) een soort vriendelijkheid en mededogen geschonken. 

Confrontaties met grote zigeunergroepen gingen veelal gepaard met wantrouwen, angst en afkeer 
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(Egmond, 1994, pp 126). Zigeuners werden zelden voor ernstige misdrijven beschuldigd. Vaak ging 

het om kleine vergrijpen als bedelen, kruimeldiefstal of oplichterij. 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Het huidige mHet huidige mHet huidige mHet huidige mobiel banditismeobiel banditismeobiel banditismeobiel banditisme    

Zoals de eerder besproken definities van mobiel banditisme laten zien, gaat het om een 

vereniging van daders die stelselmatig een breed scala aan vermogensdelicten plegen. In de 

afgelopen jaren hebben verschillende (Belgische) wetenschappers onderzoek gedaan naar mobiel 

banditisme (Van Daele, 2008; Van Daele, Vander Beken & De Ruyver, 2008; Van Daele & Vander 

Beken, 2009; Van Daele & Vander Beken, 2010). Zodra een criminaliteitsprobleem wordt onderzocht 

is het belangrijk rekening te houden met de kanttekening dat overmatig beleidsmatige aandacht een 

negatief effect kan hebben. Overmatige aandacht zorgt ervoor dat het betreffende 

criminaliteitsprobleem sterker in beeld komt, waardoor een self-fulfilling prophecy kan ontstaan (Van 

Daele, Vander Beken & De Ruyver, 2008). Hierbij roept een onjuiste omschrijving van de situatie 

nieuw gedrag op, waardoor de originele, foute opvatting waarheid wordt (Biggs, 2009). In de 

betreffende onderzoeken naar mobiel banditisme is rekening gehouden met dit effect. 

Het huidig banditisme uit zich als volgt: mobiele daders opereren vanuit het bronland 

internationaal in de doellanden. Internationaal opererende daders komen hoofdzakelijk uit Oost-

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

doorgemaak: de val van het communisme. Om het ontstaan van mobiel banditisme in West-Europa te 

kunnen duiden is het van belang wat dieper in te gaan op deze transitie. Tot 1989 heersten er 

communistische regimes in Oost-Europa. In 1989, het jaar van de revoluties, viel het ijzeren gordijn. 

Het communisme verdween en de meeste Oostblok-landen stapten over op parlementaire democratie 

(McFaul, 2002). Hignett (2010) stelt dat inwoners van deze landen hooggespannen verwachtingen 

hadden over een beter leven in het postcommunistische tijdperk. Veel van deze verwachtingen 

kwamen echter niet uit. In plaats daarvan heerste er onder een groot deel van de populatie in de jaren 

90 sociale onzekerheid, groeiende werkeloosheid, stijgende inflatie, verminderde levensstandaarden 

en onzekerheid over de toekomst. Daarnaast woedden in de Balkan-landen gewelddadige 

burgeroorlogen (Hignett, 2010). De illusie van een beter leven dat zou volgen door de post-

socialistische hervormingen zorgde voor veel woede onder de bevolking. In de eerste 5 jaar na de val 
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van het communisme verdubbelde de criminaliteitscijfers in de meeste van deze landen. Hierbij dient 

in aanmerking te worden genomen dat tijdens het communisme de criminaliteitscijfers kunstmatig 

laag werden gehouden, om het beeld te schetsen dat het communisme superieur is aan het 

kapitalisme. Criminaliteitscijfers werden voor 1989 onder gerapporteerd, ondanks dat was er wel 

degelijk sprake van stijging van criminaliteit (Hignett, 2010). De hoge mate van criminaliteit in het 

postcommunisme was een manier om met sociale conflicten, burgeroorlog en spanning om te gaan 

(Karstedt, 2003). Ongeveer 15 jaar na de val van het communisme, op 1 mei 2004, sloten 8 

voormalig socialistische landen zich aan bij de Europese Unie. Op 1 januari 2007 kwamen Bulgarije 

en Roemenië daarbij. Voor de rest van de Europese Unie werden grenzen opengesteld voor handel en 

reizen door inwoners van de EER. 

De val van het IJzeren Gordijn en de openstelling van internationale grenzen van de Europese 

Unie, ten behoeve van reizen en handel, faciliteerden de internationale georganiseerde misdaad. 

Binnenlandse bendes konden op deze manier namelijk op een eenvoudiger manier banden aangaan 

met criminele organisaties in het buitenland (Hignett, 2010). Bruinsma (2000) stelt dat daarnaast de 

ruimtelijke kennis van daders toeneemt naarmate mobiliteit in zijn algemeen groter wordt. Mede 

dankzij technologische vernieuwingen, open grenzen en internationalisering, wordt de mobiliteit van 

personen vergroot. Een grotere mobiliteit leidt tot een groter gebied waarmee men vertrouwd mee is, 

de awareness space (Brantingham & Brantingham, 1996; Bruinsma, 2000). De awareness space is van 

belang, omdat daders voornamelijk delicten plegen in gebieden waarmee zij bekend zijn (Bruinsma, 

2000; Bruinsma, 2004; Van Daele & Vander Beken, 2009). Deze omstandigheden hebben mede 

gezorgd voor een voedingsbodem voor het huidige mobiel banditisme. De uitbreiding van de 

Europese Unie is niet per definitie de verklaring voor de rooftochten van Oost-Europeanen in West-

Europa, maar het rijke Westen is wel beter bereikbaar geworden voor minder bedeelde EU-burgers 

(Bruinsma, 2004).  

Hedendaags mobiel banditisme uit zich in verschillende vormen. Enkele typologieën van 

hedendaagse rondtrekkende dadergroepen worden beschreven in de literatuur. Von Lampe (2004; 

2008) omschrijft de foreign based networks. Deze netwerken weerspiegelen de mobiele daders uit 

Oost-Europa. Zij hebben geen ondersteunende structuren in doellanden waar zij opereren. De 

thuisbasis in bronlanden wordt gezien als een gemeenschappelijk verbindingspunt vanuit waar 
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misdaadgolven in West-Europa worden gepleegd (Von Lampe, 2008). Von Lampe (2004) omschrijft 

dit als criminaliteitstoerisme. Deze bendes komen enkel naar West-Europa om misdaden te plegen en 

vertrekken zodra zij hun missie volbracht hebben. De werving en training van leden wordt mede 

mogelijk gemaakt door een gebrek aan toezicht van handhavinginstanties in de bronlanden. Deze 

bendes zijn volgens een militaire hiërarchie opgebouwd. Het bestaan van deze vorm van criminaliteit 

is het resultaat van sociaal en economische ongelijkheid tussen Oost- en West-Europa (Von Lampe, 

2004). 

Uit onderzoek in opdracht van Detailhandel Nederland komen een tweetal andere typologieën 

naar voren (Detailhandel Nederland, 2009). De eerste groep bestaat uit jonge mensen die eenmalig 

een overtreding plegen om luxe artikelen of hun studie te bekostigen. De jonge daders worden 

gerekruteerd door georganiseerde criminelen die zij via vrienden leren kennen. Zij reizen met 3 tot 4 

personen per minibus naar het doelland en keren vaak binnen een dag weer terug. Hieruit blijkt dat 

zij de hit-and-run tactiek hanteren. Voorheen was binnen deze typologie sprake van Poolse daders 

en daders uit Baltische staten, maar nu gaat het ook om Roemeense en Bulgaarse daders 

(Detailhandel Nederland, 2009). De andere typologie omschrijft meer professionele en 

georganiseerde (netwerken van) mobiele daders. Zij verblijven meerdere malen, een week tot een 

maand, in West-Europa en leggen binnen West-Europa grote afstanden af tijdens hun rooftochten. 

Vaak verblijven zij in hotels aan snelwegen, campings of bungalowparken. Deze daders zijn vaak 

verbonden aan grote criminele organisaties en de zwarte markt in bronlanden. Onderzoek laat zien 

dat het bij deze organisaties gaat om 15 tot 75 leden en dat zij de tijd in West-Europa doorbrengen 

met het plegen van winkeldiefstal, bedelen en zakkenrollerij (Detailhandel Nederland, 2009). Een 

nieuwe trend binnen deze groep is permanente migratie van Roemenen en Bulgaren naar West-

Europa, waarbij onderdak wordt geboden aan familie en vrienden met criminele intenties. 

 

2.3 Zakkenrollerij in Nederland2.3 Zakkenrollerij in Nederland2.3 Zakkenrollerij in Nederland2.3 Zakkenrollerij in Nederland    

Om de kenmerken van de onderzoeksgroep wat beter in perspectief te kunnen plaatsen, wordt in 

deze paragraaf een (orienterend) beeld van zakkenrollerij in Nederland en Nederlandse zakkenrollers 

geschetst.  
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Er is weinig bekend over Nederlandse zakkenrollers in de wetenschappelijke literatuur. Eén van de 

geringe publicaties stamt uit 1992.  Het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven (1992) geeft hierin 

een handreiking voor instanties belast met de handhaving en opsporing van zakkenrollers. Loef 

(1992) stelt dat de kans op slachtofferschap van zakkenrollerij groter wordt naar gelang de 

urbanisatiegraad stijgt. In Amsterdam slaan zakkenrollers driemaal zo vaak toe dan in andere 

Nederlandse steden (Loef, 1992). Geliefde pleegplaatsen bevinden zich voornamelijk in drukke 

gebieden, waar het niet ongewoon is om lichamelijk contact met anderen te hebben. Vaak zijn 

markten, openbaar vervoer, warenhuizen, horecagelegenheden, stations en manifestaties als 

Koninginnedag in Amsterdam populair onder de zakkenrollers. Daders nemen voornamelijk goederen 

weg uit schouder- en boodschappen tassen. Het gaat hierbij voornamelijk om allochtone en/of 

buitenlandse daders. De grootste groep komt uit Zuid-Amerika en voormalig Joegoslavië, waarbij 

vaak een drugsverslaving wordt gerapporteerd.  

Loef (1992) omschrijft de rolverdeling bij zakkenrollers aan het begin van de jaren 90 van de 

vorige eeuw. Zakkenrollers werken samen met enkele collega daders, afleiders, wegsluizen van de 

buit en afschermers van het incident. Samen zorgen zij ervoor dat het slachtoffer zich niet bewust is 

van de diefstal. Bij gevallen waarin het slachtoffer de diefstal bemerkt, zal het gestolen goed niet 

meer in handen van de zakkenroller zijn. Voor een slachtoffer is het haast onmogelijk om het goed 

terug te krijgen wanneer zij de daadwerkelijke zakkenroller aanspreken en deze blijkt het goed niet 

(meer) bij zich te dragen (Loef, 1992).  

 

2.42.42.42.4    Theoretische benaderingen Theoretische benaderingen Theoretische benaderingen Theoretische benaderingen     

In deze paragraaf wordt gepoogd een koppeling te maken tussen het vroeg banditisme en het 

huidig banditisme. Middels de anomietheorie van Emile Durkheim en de strain theorie van Robert 

Merton, wordt gekeken welke overeenkomsten en verschillen te vinden zijn tussen de vormen van 

banditisme in de verschillende eeuwen. Deze theorieën behoren tot de categorie 

spanningsbenaderingen. Allereerst wordt het originele concept van anomie uiteengezet. Vervolgens 

wordt de strain theorie vanuit 2 theoretici beschreven. Ter aanvulling van de beschouwing van mobiel 

banditisme in beide tijdperken vanuit de literatuur, wordt aanvullend een beschrijving van de 
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subculturele benadering gegeven. Tot slot worden de theoretische benaderingen toegepast op de 

literatuur. 

 

2.42.42.42.4.1 .1 .1 .1 AnomieAnomieAnomieAnomie    theorietheorietheorietheorie    

Emile Durkheim was een Franse socioloog. Hij zocht naar een verklaring voor de transformatie 

die plaatsvond toen maatschappijen veranderden na de Industriële Revolutie. Durkheim geloofde dat 

mensen worden geboren met potentieel onverzadigbare lusten. Deze lusten zijn beïnvloedbaar door 

de sociale structuur en bijbehorende waarden van een maatschappij (Durkheim, 1952). Durkheim 

(1952) stelt dat het criminaliteitsniveau in een goed georganiseerde maatschappij relatief laag is. Dit 

is het resultaat van een samenhangend geheel van normen en waarden die het niveau van ambitie en 

verwachting reguleert en daarmee het criminaliteitsniveau (Lanier & Henry, 2010; Nijboer, 2001, pp 

93). Daarnaast stelt Durkheim dat een bepaald niveau van criminaliteit normaal en zelfs noodzakelijk 

is om vijf redenen: ten eerste is criminaliteit in een goed georganiseerde maatschappij functioneel 

om de gemeenschap te herinneren aan de normen en waarden. Daarnaast zorgt criminaliteit voor een 

bepaalde solidariteit onder de gezagsgetrouwe burgers. Een volgende reden is de morele boodschap 

die de gemeenschap kan afgeven door straffen te verzwaren. Ten vierde zorgt straf ervoor dat 

burgers zich aan de wet houden, omdat de angst voor schaamte, vernedering en beperkte 

bewegingsvrijheid mensen motiveert om zich aan de wet te houden. Criminaliteit, tenslotte, 

waarschuwt de samenleving dat er iets mis is met de sociale structuur. Criminaliteit kan worden 

gezien als de pijn van een zieke maatschappij (Lanier & Henry, 2010; Nijboer, 2001). 

Extreme mate van criminaliteit wordt verklaard door de verandering die een maatschappij 

doormaakt van een kleinschalige en persoonlijke maatschappij naar een grote industriële 

maatschappij. In een industriële maatschappij handelen burgers als rivaliserende individuen waardoor 

er geen collectief geweten en moreel gezag meer is. In deze nieuwe situatie streven mensen naar 

posities waarvoor zij niet bekwaam genoeg zijn. Hebzucht wordt aangewakkerd, waardoor mensen 

verveeld zijn vanaf het moment dat zij een nieuwe positie hebben bereikt of een nieuw middel tot 

hun beschikking hebben. Een maatschappij als deze verkeert in een staat van anomie, waarbij er 

sprake is van een gebrek aan mogelijkheden om natuurlijke lusten van individuen te reguleren. Het 

evenwicht van verwachtingen, omgangsvormen en sociale verbanden is verstoord (Nijboer, 2001). 
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Door deze gemoedstoestand van de maatschappij wordt de kans op alle soorten van non-

conformiteit vergroot. Individuen streven hun eigen egoïstische doelen na op een manier die niet in 

overeenstemming is met de sociale orde (Lanier & Henry, 2010; Nijboer, 2001). Passas (2000) 

beschrijft in Lanier en Henry (2010) criminaliteit als ‘the flip side of economic growth, innovation, and 

better living standards for certain segments of the population’. Durkheim ziet geen oplossing in het 

terugkeren naar een kleine, saamhorige maatschappij, maar juist in het creëren van nieuwe waarden 

die het ontstaan van het individualisme accepteren en gepaste beperkingen op ambities verschaffen 

(Lanier & Henry, 2010, pp 260). 

 

2.42.42.42.4.2 .2 .2 .2 StrainStrainStrainStrain    theorietheorietheorietheorie    

De sociale druk die ontstaat door de maatschappelijke veranderingen die Durkheim 

omschrijft, is later door Robert Merton strain genoemd. Strain kan worden omschreven als de 

discrepantie tussen cultureel bepaalde doelen en legitiem geachte middelen om deze doelen te 

bereiken (Nijboer, 2001). In tegenstelling tot Durkheim, betoogt Merton dat menselijke behoeften 

niet natuurlijk zijn, maar dat zij gecreëerd worden door culturele invloeden. Een voorbeeld hiervan is 

de ‘American dream’. De ‘American dream’ omschrijft een situatie waar voor veel Amerikanen een 

sterke druk bestaat om succes te hebben, terwijl de maatschappelijke omstandigheden beperkte 

mogelijkheid bieden om dit succes te bereiken. Het accent dat sociale instituties zoals familie, school, 

overheid en media leggen op geldelijk en materieel succes, zorgt voor druk op de personen die dit 

willen bereiken (Lanier & Henry, 2010).  

Daarnaast verlegde Merton de nadruk bij het anomie concept van enerzijds een afbreuk aan 

ontwikkeling van een geaccepteerde moraal, naar anderzijds verschillen in de toegang tot 

gelegenheidsstructuren. In combinatie met de ideologie om iedereen gelijke kansen te geven, leidde 

dit tot relatieve deprivatie. Relatieve deprivatie wordt omschreven als een situatie waarin een groep 

mensen zich vergelijkt met een andere, meer gefortuneerde groep mensen die onder beter 

omstandigheden leeft. Voordat zij de vergelijking maakten was er geen sprake van een gevoel van 

gemis en ongelijkheid. Deze vergelijking zorgt voor strain en leidt tot relatieve deprivatie (Lanier & 

Henry, 2010). 
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Merton’s versie van anomie wordt gebruikt om de tegenstrijdige consequenties aan te duiden 

van het doel om financieel succes te behalen dat fungeert als zwaartepunt, samen met het gebrek 

aan bestaande gelegenheidsstructuren om deze doelen te verwezenlijken, dan wel aan te duiden 

(Lanier & Henry, 2010). Nijboer (2001) stelt dat de dreiging om te falen mensen motiveert om 

tactieken te gebruiken die succes beloven. Hierbij heiligt het doel alle middelen. De strain tussen wat 

eigenlijk mogelijk zou moeten zijn en wat werkelijk mogelijk is, leidt tot het aanpassen van culturele 

doelen of het gebruik van effectieve (illegitieme) middelen (Nijboer, 2001). In een stabiele 

samenleving zijn zowel doelen als middelen geaccepteerd en bereikbaar voor iedereen (Lanier & 

Henry, 2010).  

Beide theorieën verklaren criminaliteit op macroniveau. Daarnaast wordt door opvolgers van 

Merton enkele kanttekeningen geplaatst bij de originele strain theorie. Een eerste kritiekpunt wordt 

gegeven op de definitie van strain en de doelen die de theorie nastreeft. Hierover bestaat verwarring, 

wat implementatie in de weg staat. Daarnaast wordt het proces van het ontstaan van bendes en de 

motieven van deze bendes tamelijk simpel gesteld. Een derde kritiekpunt schuilt in het gebrek van 

vertrouwen wat Merton heeft in de mens om sociale structuren te overwinnen en mogelijk aan te 

passen. Een laatste punt betreft het weglaten van grote delen van de bevolking wiens sociale 

kenmerken er toe leiden dat ze niet dezelfde dominante culturele doelen (economisch succes) delen 

(Lanier & Henry, 2010).  

In antwoord op de kritiek die geuit is op de strain theorie zoals Merton deze heeft 

geïntroduceerd, komt Robert Agnew met de ‘general strain theory’. Zijn bijdrage aan de traditionele 

strain theorie betreft een analyse van de psychologische processen die structureel veroorzaakte 

frustratie en andere negatieve emoties omzetten in crimineel handelen. Agnew pleit dat ook 

stressoren op microlevel kunnen zorgen voor strain. Hij focust zich op sociaal psychologische 

variabelen in plaats van sociale structuren, zoals Merton deed (Lanier & Henry, 2010). Hierbij worden 

vier bronnen van strain onderscheiden; strain als daadwerkelijke of verwacht falen om positief 

gewaardeerde doelen te bereiken (geen legitieme baan bemachtigen), strain als daadwerkelijk of 

verwachte verwijdering van positief gewaardeerde stimulans (verliezen van een legitieme baan), strain 

als daadwerkelijk of verwachte ervaring van negatief gewaardeerde stimulans (beroofd worden) en 

strain die ontstaat bij het falen in prestaties die men verwacht (het behalen van een diploma). In 
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reactie op deze spanningsbronnen zal men stappen ondernemen om de boosheid en frustratie die 

hieruit voortkomt te corrigeren. In eerste instantie wordt gekeken naar legitieme vormen om met 

strain om te gaan. Wanneer deze geblokkeerd worden, ontstaat ook hieruit strain. Criminaliteit volgt 

als mechanisme om hiermee om te gaan. Hierbij kan criminaliteit fungeren als spanningsverlagend, 

wraak tegen de bron van de strain of als mechanisme om zichzelf een beter gevoel te geven (Lanier & 

Henry, 2010, pp 276-277). Eenvoudig gezegd, stelt Agnew dat een slechte behandeling van mensen 

ervoor zorgt dat zij boos worden en hun toevlucht zoeken in criminaliteit. Agnew is zich ervan 

bewust dat niet alle strain leidt tot criminaliteit, maar erkent de centrale rol van boosheid dat volgt op 

strain. De general strain theory dient als toevoeging op de originele variant van Merton (Lanier & 

Henry, 2010). 

 

2.4.3 Subculturele benadering2.4.3 Subculturele benadering2.4.3 Subculturele benadering2.4.3 Subculturele benadering    

In de general strain theory van Merton was de aandacht gevestigd op tegenstellingen tussen 

de ideologie van gelijke kansen en de daadwerkelijke mogelijkheden om gelijke kansen te ontvangen 

en te benutten (de American dream). De ongelijke verdeling van kansen voor bepaalde 

bevolkingsgroepen zorgt, volgens Merton, voor strain. De theorie is gebaseerd op de Amerikaanse 

situatie in de jaren 60 van de vorige eeuw. Deze tijd kenmerkte zich door groeiende welvaart. De 

arbeidersklasse kwam meer inkomen toe, waardoor men meer kon consumeren. De verwachting dat 

de klassentegenstellingen en criminaliteit hierdoor zou verdwijnen bleek onterecht. In werkelijkheid 

ontstonden er grote economische en etnische tegenstellingen met als gevolg dat etnische 

minderheden steeds meer werden uitgesloten (Nijboer, 2001, pp 213). Deprivatie en identificatie met 

de heersende, afwijkende belevingswereld van deze groepen kan leiden tot een subcultuur. 

Benadering van deviant gedrag volgens de anomie- en strain theorie geeft onvoldoende verklaring 

voor de ontstane criminaliteit door mobiele daders. De subculturele benaderingen bieden een 

toevoeging door de aandacht voor culturele aspecten. Met de theoretische aanvulling vanuit deze 

benaderingen wordt gepoogd een meer volledig theoretische fundering te scheppen voor mobiel 

banditisme.  

De subculturele benadering heeft niet alleen aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid 

van groepen binnen de samenleving. Binnen deze benadering wordt het verband gelegd tussen de 
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problematiek en de belevingswereld van deze groep (Nijboer, 2001). Een belevingswereld met 

normen en waarden ontstaat in contact met anderen, gelijkgestemden. Cohen omschrijft dit proces 

als volgt; “deviant as well as non-deviant behaviour is typically not contrived within the solitary 

individual psyche, but is a part of collaborative social activity, in which the things that other people 

say and do give meaning, value and effect to one’s own behaviour” (Lanier & Henry, 2010, pp 268). 

Een belevingswereld kan worden gezien als de som van alle ervaringen binnen het gezin en andere 

systemen in de directe omgeving (Nijboer, 2001). Als deze werelden samenvallen, ontstaat een 

parent culture. Deze parent culture ontwikkelt zich door de samengekomen systemen van het gezin, 

leeftijdsgenoten en de directe omgeving. De samenkomst van verschillende systemen in de parent 

culture zorgt voor het ontstaan van subculturen. De culturele regels van de parent culture zijn in 

bepaalde mate leidend. Wanneer het hebben van een legitieme baan door de parent culture wordt 

afgewezen, kan het gevolg zijn dat deze afwijzing voor een legitieme baan zich vestigt binnen de 

subcultuur die uit de parent culture ontstaat (Nijboer, 2001). Binnen de subculturele benadering ligt 

de nadruk op het conflict tussen de heersende cultuur en de (sub)culturen waarbinnen zich personen 

bevinden die zich hiervan willen, of noodgedwongen moeten onderscheiden. 

In de groepscontext betekent Cohen’s theorie dat er respect ontstaat voor deviant gedrag van 

wetsovertreders, door personen die dezelfde normen en waarden aanhangen. Cohen stelt dat de 

groep zich juist conformeert aan dit gedrag, doordat het als deviant wordt bestempeld door de 

heersende cultuur binnen de samenleving (Lanier & Henry, 2010, pp 269).  

 

2.2.2.2.5555    Theoretische benaderingen toegepastTheoretische benaderingen toegepastTheoretische benaderingen toegepastTheoretische benaderingen toegepast    

In deze paragraaf worden de spanningsbenadering en de subculturele benadering toegepast op 

de literatuur over het vroeg en huidig mobiel banditisme. Uit de omschrijving van de 

spanningsbenaderingen blijkt dat enkele factoren kunnen leiden tot een bepaalde vorm van strain. 

Hier wordt enkel ingegaan op de uit de literatuur bekende factoren met betrekking tot mobiel 

banditisme, die kunnen leiden tot strain. Daarnaast wordt gekeken naar mobiel banditisme vanuit de 

subculturele benadering. De spanningsbenaderingen geven handreikingen voor de verklaring van 

criminaliteit op micro- en macroniveau, terwijl de subculturele benadering dit doet op mesoniveau. 
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2.5.1 Theoretische benadering van vroeg en huidig banditisme 2.5.1 Theoretische benadering van vroeg en huidig banditisme 2.5.1 Theoretische benadering van vroeg en huidig banditisme 2.5.1 Theoretische benadering van vroeg en huidig banditisme     

Literatuur over het vroeg banditisme beschrijft enkele fundamentele kenmerken zoals de 

financiële situatie en tijdsgeest van enkele eeuwen geleden. Over het algemeen genomen wordt 

gesproken over economische achteruitgang en armoede. De joodse immigranten kwamen als 

‘gelukszoekers’ naar het Westen, waar zij als gemarginaliseerde bevolkingsgroep werden behandeld. 

Er bestond geen mogelijkheid om zich te vestigen waar zij wilden, of beroepen uit te oefenen waar zij 

interesse in hadden. De verbanning naar het gebied buiten de stadsmuren en de beperking in 

beroepskeuze leidden tot sociale uitsluiting. Ook de vilders, die het grootste deel uitmaakte van de 

Bokkerijders bendes, werden met de nek aangekeken door hun onreine werkzaamheden. Ook hier 

gold sociale uitsluiting. Dit heeft zich tevens geuit in een min of meer verbanning van vilders buiten 

de rest van de gemeenschap als het gaat om huwelijkspartners. Zij konden enkel huwen met vrouwen 

binnen hun beroepsgroep. Wraak was een kenmerk van de criminele activiteiten van de Bokkerijders. 

De situatie die ontstaat, zorgt voor wrijving. De marginale positie die leden van de verschillende 

bendes verwierven, zorgde voor een bron van strain. Het was voor vele van hen niet mogelijk om een 

respectabele baan te bemachtigen. Daarnaast werden zij onthouden van de mogelijkheid om zich 

binnen de gevestigde orde te plaatsen door regelgeving omtrent vestigings- en 

carrièremogelijkheden. Beide bronnen van strain worden door Agnew beschreven (Lanier & Henry, 

2010). In reactie hierop, om spanning en frustratie te reduceren, worden stappen ondernomen. Zij 

richten zich op illegitieme mogelijkheden om een bepaald niveau van welvaart te bereiken, om 

zichzelf te kunnen onderhouden. Daarnaast uit dit zich in een vorm van wraak, zoals het 

gewelddadige gedrag van de Bokkerijders. Het adagium van Agnew geldt hier sterk: als mensen 

slecht worden behandeld, raken zij gefrustreerd en wenden zich tot criminaliteit om frustratie te 

reduceren.  

Het huidige banditisme, wat mobiel banditisme wordt genoemd, kenmerkt zich door 

voornamelijk daders uit voormalig communistisch, Oost-Europese landen. Na de val van het 

communisme heerste er in deze landen sociale en economische onzekerheid. De hervormingen na 

het communisme beloofden beterschap, maar de nieuwe regimes maakten dit echter niet waar. De 

criminaliteit steeg en de werkeloosheid groeide. De omschakeling van sterk communistische naar 

meer kapitalistische regimes had als gevolg dat mensen meer individualistisch gingen handelen. Door 
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de discrepantie tussen het beeld dat werd geschetst van het opkomende kapitalisme en de 

werkelijkheid, ontstond er op grote schaal strain. Sommige groepen binnen de bevolking wisten 

dankbaar gebruik te maken van de omschakeling, terwijl anderen hierdoor enkel gedepriveerd 

raakten. Hier zou men kunnen spreken over strain, doordat zich verschillen in mogelijkheden binnen 

een maatschappij voordoen. De succesvolle nieuwe kapitalisten tegenover de gedepriveerde 

gelukszoekers die elders succes denken te kunnen behalen. Deze ongelijke en slechte sociale en 

economische omstandigheden leidden tot een gebrek aan mogelijkheden om zichzelf te voorzien in 

levensonderhoud, wat leidde tot frustratie en boosheid.  

Op macroniveau kan men spreken van een staat van anomie, waarin de natuurlijke lusten van 

individuen niet meer gecontroleerd kunnen worden. Het evenwicht waarover Durkheim spreekt 

(Lanier & Henry, 2010) is verstoord, waardoor de negatieve gemoedstoestand binnen de maatschappij 

leidt tot non-conformiteit. Individuen streven hun eigen egoïstische doelen na en zien in het rijke 

Westen tal van (illegitieme) mogelijkheden om zich te kunnen voorzien van kapitaal. De 

onmogelijkheden binnen de eigen maatschappij zorgen ervoor dat men heil zoekt in mogelijkheden 

binnen andere maatschappijen. In dit geval betekent dat, dat Oost-Europese daders naar 

vermogende, West-Europese landen komen om frustratie om te zetten in economisch succes. 

Vanuit de subculturele benadering bezien, geldt voor zowel het vroeg als huidig (mobiel) 

banditisme hetzelfde. Economische en culturele deprivatie tijdens de vorige eeuwen leidt naast 

anomie op maatschappij niveau of strain op individueel niveau ook tot subculturen met dezelfde 

deviante belevingswereld. In geval van etnische groepen als de joodse netwerken en zigeuners, of 

beroepsgroepen als de vilders in de tijd van de Bokkenrijders, leidt de regelgeving omtrent deze 

beroepsgroep ertoe dat zij zich als kansarme subcultuur gaan afzetten tegen de gevestigde orde.   

In de hedendaagse Europese samenleving kan hetzelfde gelden voor Oost-Europese 

bevolkingsgroepen. De val van het communisme in 1989 heeft in verschillende Oost-Europese landen 

voor groeiende economische tegenstellingen gezorgd. Hiervan lijkt zowel in Roemenië als Bulgarije 

sprake. De veroorzaakte strain en de bijkomende structurele deprivatie tijdens dit proces kan de 

ontwikkeling van subculturen teweeg brengen. De economische tegenstellingen die zijn ontstaan 

kunnen tot een conflictsituatie tussen de heersende cultuur en de gedepriveerde groep leiden. De 
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conflictsituatie zorgt ervoor dat deze groep zich gaat afzetten tegen de gevestigde orde, waarop een 

subcultuur ontstaat, gevoed door de aanhoudende tegenstellingen. 

 

2222.5.5.5.5....2222    Theoretische benadering van zTheoretische benadering van zTheoretische benadering van zTheoretische benadering van zakkenrollerij door mobiele dadersakkenrollerij door mobiele dadersakkenrollerij door mobiele dadersakkenrollerij door mobiele daders    

Zowel de spanningsbenaderingen als de subculturele benadering verklaren niet waarom 

mobiele daders zich specifiek wenden tot zakkenrollerij. Het delict is al eeuwen ‘populair’ en de 

keuze hiervoor wordt wellicht meer gemaakt op basis van gelegenheidsstructuren en mogelijk 

kosten-baten afwegingen. Volgens de gelegenheidstheorie bepaalt de situatie het kader waarbinnen 

criminaliteit ontstaat (Nijboer, 2001). In tegenstelling tot veel andere criminologische theorieën 

(waaronder de anomie-, strain theorie en subculturele benadering), waarbij wordt uitgegaan van de 

criminele motivatie, ontstaat criminaliteit volgens deze benadering doordat op grote schaal 

gelegenheid tot het plegen van dit delict wordt geboden (Nijboer 2001; Lanier & Henry, 2010). 

Gelegenheid ontstaat door de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit in combinatie met de 

mogelijkheden om dit doelwit te bereiken en weg te nemen. Door het opwerpen van fysieke en 

sociale drempels kan gelegenheid worden weggenomen. Deze factoren kunnen het keuzeproces van 

potentiële daders beïnvloeden. Naast de potentiële daders, maken ook potentiële slachtoffers keuzes. 

Het criminologische marktmodel van Ehrlich houdt bijvoorbeeld zowel rekening met de calculerende 

daders als de calculerende slachtoffers (Nijboer, 2001; Van Velthoven, 2002). Hierbij worden 

slachtoffers gezien als onwillige aanbieders van criminele doelwitten en daders als gewillige afnemers 

daarvan. Slachtoffers zullen enerzijds bereid zijn te investeren in beveiliging als de schade hoog is, 

terwijl daders anderzijds het plegen van delicten zullen laten afhangen van de te verwachten kosten 

die het met zich meebrengt. De keuze van slachtoffers om in beveiliging te investeren beïnvloedt de 

keuze van daders om mogelijk af te zien van het plegen van delicten (Van Velthoven, 2002).  

Als vanuit bovenstaande kenmerken gekeken wordt naar mogelijke delictvormen, lijkt 

zakkenrollerij een delict waarbij tamelijk weinig kosten ingecalculeerd dienen te worden. Als gekeken 

wordt naar bijvoorbeeld woninginbraak, kan een potentieel slachtoffer zich stevig beveiligen tegen 

slachtofferschap. Door het verbeteren van hang- en sluitwerk in combinatie met technopreventie, 

zoals inbraakalarm, wordt een woning onaantrekkelijk voor een potentiële dader. Bij zakkenrollerij 

gaat het om het wegnemen van eigendom op of aan het lichaam en/of tas. Hierbij zijn minder 
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mogelijkheden beschikbaar ter beveiliging van de eigendommen. Het thuis laten van waardevolle 

eigendommen is vaak ook geen optie, omdat men een portemonnee, autosleutels en de mobiele 

telefoon nodig heeft in het dagelijks leven. 

Een ander uitgangspunt in het keuzeproces voor zakkenrollerij, de awareness space, komt uit 

de environmental criminology en is beschreven door Brantingham en Brantingham (1995). Deze term 

staat voor de fysieke ruimte waar een dader kennis van heeft (Van Daele & Vander Beken, 2011). Uit 

onderzoek naar de rol van awareness space bij mobiele daders blijkt dat mobiele daders niet binnen 

hun awareness space opereren. Mobiele daders zijn vaak slechts voor korte tijd in een doelland. Het 

gebrek aan bekendheid van de fysieke ruimte waarin zij opereren, zorgt ervoor dat zij een andere 

aanpak hanteren bij het zoeken naar een doelwit. Zij laten zich leiden door gelegenheid en de 

beoogde risico’s (Van Daele & Vander Beken, 2011). Met voorzichtigheid kunnen hieruit enkele 

conclusies volgen. Het gebrek aan kennis van de fysieke ruimte bij mobiele daders lijkt ervoor te 

zorgen dat deze dadergroep zich richt op een vorm van criminaliteit waar weinig voorkennis voor 

nodig is. De zoektocht naar gelegenheid voor zakkenrollerij is een relatief kleine uitdaging. Overal 

bevinden zich mensen die eigendommen bij zich dragen. Ook risico’s zijn tamelijk goed in te 

schatten. Als er geen politie in de buurt is en het slachtoffer een tas of jaszak open heeft staan, is de 

kosten-baten analyse snel gemaakt. Autochtone daders zullen in hun kosten-baten analyse daarom, 

mogelijkerwijs door meer kennis van de fysieke omgeving, grotere baten zoeken. Mogelijke kosten 

door het gebrek aan omgevingskennis zijn hierbij minder groot dan bij mobiele daders. Zakkenrollerij 

zal door autochtone daders om deze reden minder snel als aantrekkelijk vergrijp worden gezien. De 

kosten en opbrengsten zijn beide minder groot dan bij ingewikkelder delicten als ramkraken of 

bankovervallen. Voor delicten als deze is meer kennis over de omgeving vereist en lijkt daarom 

interessanter voor autochtone daders met meer omgevingskennis. 

Wanneer gekeken wordt naar zakkenrollerij gaat het voor potentiële daders om de 

aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit, in de zin van, een eenvoudig te ‘rollen’ slachtoffer. 

Hierbij spelen de geschatte buit en pakkans een rol in het keuzeproces. Als de kosten voor het 

plegen van een delict lager zijn dan de baten, zal overgegaan worden tot het plegen van het delict. 

Hierbij is van belang om rekening te houden met individuele en omgevingsfactoren die een rol spelen 

bij het maken van keuzes. Voor zakkenrollerij is het van belang om een inschatting te kunnen maken 
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van de waarde van eigendommen die personen bij zich dragen. Daarnaast zijn gebruiken van 

potentiële slachtoffers belangrijk, zoals: waar potentiële slachtoffers zich ophouden, hoe dragen zij 

hun eigendommen bij zich, wanneer zijn zij onoplettend, hoe groot is de pakkans en hoe groot is de 

buit. Het gaat hierbij om het concept van bounded rationality (Lanier & Henry, 2010). Dit concept 

benadrukt de beperkingen die zijn verbonden aan het maken van een rationele keuze tot het plegen 

van een delict. De dader maakt een beslissing op basis van de kennis die hij bezit over de situatie 

waarin hij een delict wil plegen. Zakkenrollerij is een delict waarbij weinig voorkennis noodzakelijk is 

om tot de uitvoering te komen en waarbij bounded rationality een weinig belemmerende factor is. 

Wanneer gedacht wordt vanuit het marktmodel van Ehrlich (Van Velthoven, 2002), dient een dader te 

weten wat de kosten zijn van het plegen van het delict. De keuze voor het plegen van een delict wordt 

gemaakt op basis van beoogde pakkans en buit. In een drukke omgeving zijn veel potentiële 

slachtoffers voorhanden en bestaat de kans om snel en ongezien met de buit in de menigte te 

verdwijnen. Samen een delict plegen kan de pakkans verkleinen. Bijvoorbeeld bij groepjes 

zakkenrollers waarbij ieder een eigen rol heeft -afleiden, zakkenrollen, op de uitkijk staan- 

verkleinen hun pakkans (Scam City Barcelona, National Geographic). Het slachtoffer daarentegen, zal 

vrijwel altijd bepaalde eigendommen bij zich dragen zoals een betaalmiddel (portemonnee) en een 

mobiele telefoon, om zich te redden wanneer zij aankopen willen doen. De keuze voor betere 

beveiliging ligt bij zakkenrollerij minder voor de hand dan bij het eerder genoemde voorbeeld van 

woninginbraak.  

Deze aannames zorgen ervoor dat er hoofdzakelijk op drukke plaatsen, waar mensen 

onoplettend rondlopen zoals stadscentra, gezocht wordt naar potentiële slachtoffers van 

zakkenrollerij. De hoeveelheid informatie die voorafgaand aan het delict noodzakelijk is, is bij 

zakkenrollerij tamelijk klein. Dit zou kunnen verklaren waarom mobiele daders kiezen voor dit delict, 

als zij voor korte tijd naar een doelland afreizen om daar criminaliteit te plegen. Zakkenrollerij 

behoeft weinig onderzoek alvorens het gepleegd kan worden.  
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Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1:     

Wat is de omvang van zakkenrollerij-incidenten door mobiele daders 

uit Roemenië en Bulgarije in Nederland in 2011 en 2012, en wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen tussen Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers? 

3. 3. 3. 3. Zakkenrollerij door Roemenen en BulgarenZakkenrollerij door Roemenen en BulgarenZakkenrollerij door Roemenen en BulgarenZakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren    

Hoofdstuk 3 bespreekt de eerste onderzoeksvraag van het criminaliteitsprobleem. In de eerste 

paragraaf geeft de onderzoeksmethoden. De tweede paragraaf zet uiteen hoe het probleem van 

mobiele zakkenrollers uit Roemenië en Bulgarije zich in Nederland manifesteert. 

 

3.1 Methode3.1 Methode3.1 Methode3.1 Methode    

Dit onderzoek is explorerend van aard en bestaat uit twee delen. In dit hoofdstuk wordt het 

eerste deel behandeld: de vraag naar de omvang van zakkenrollerij door mobiele verdachten en 

betrokkenen uit Roemenië en Bulgarije. De eerste onderzoeksvraag luidt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste onderzoeksvraag zal worden beantwoord met behulp van enkele deelvragen. Deze 

deelvragen luiden; 

- Wat is het totale aantal geregistreerde zakkenrollerij-aangiften in Nederland 2011-2012? 

- Wat is het aantal opgehelderde zakkenrollerij-aangiften in Nederland in 2011-2012? 

- Wat is het aantal zakkenrollers met geboorteland Roemenië en Bulgarije 2011-2012? 

- Wat is het totale aantal geregistreerde zakkenrollers in Nederland 2011-2012? 

- Hoe is de leeftijdsverdeling binnen de populatie? 

- Hoe is de sekseverdeling binnen de populatie? 

- Wat is het aantal verdachten/betrokkenen per delict? 

- Wat is het aantal geregistreerde delicten per verdachte? 

- Hoe is de geografische spreiding van alle zaken over Nederland? 
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- Waaruit bestaat de buit? 

- Hoeveel criminele samenwerkingsverbanden kunnen worden geïdentificeerd? 

- Hoe is de verhouding tussen grote en kleine criminele samenwerkingsverbanden? 

- Hoeveel geregistreerde zakkenrollerij-incidenten plegen de Roemeense en Bulgaarse  

criminele samenwerkingsverbanden? 

 

3.1.13.1.13.1.13.1.1    RespondentenRespondentenRespondentenRespondenten en  en  en  en databronnendatabronnendatabronnendatabronnen    

Om een beeld te geven van zakkenrollers in Nederland, is zowel gekeken naar de 

onderzoekspopulatie als naar het totale aantal zakkenrollers en hun nationaliteiten. Om een actueel 

beeld te geven van de problematiek is gekozen voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2012. Hierbij is voor de eerste deelvraag gekeken naar alle geregistreerde zakkenrollers in 

Nederland. Voor de overige deelvragen zijn enkel verdachten, als in artikel 27 Strafvordering, met 

geboorteland Roemenië en Bulgarije in de dataset betrokken (VNW, 2011b). Nationaliteit is niet 

betrokken bij de zoekvraag, om mogelijke vervuiling van de dataset tegen te gaan. Een zoekvraag op 

nationaliteit zou ook Roemenen en Bulgaren in de dataset betrekken die de Bulgaarse of Roemeense 

nationaliteit hebben overgenomen wanneer één van de ouders deze nationaliteit heeft. De 

mogelijkheid bestaat dat deze personen nooit of slechts voor een korte periode in Roemenië of 

Bulgarije hebben gewoond, waardoor deze personen buiten de doelgroep van de onderzoeksvraag 

vallen.  

Voor de beantwoording van de deelvragen zijn enkele registratiesystemen en webapplicaties 

ter bevraging van deze registratiesystemen gebruikt. In de registratiesystemen BasisVoorziening 

Handhaving (BVH) en BasisVoorziening Opsporing (BVO) zijn politieregistraties opgenomen. Deze 

politieregistraties zijn secundaire databronnen. BVH is een incidentenregistratiesysteem waarin 

aangiftes worden opgenomen, strafdossiers worden opgemaakt en incidenten worden geregistreerd. 

Hierin worden alle incidenten geregistreerd die voortvloeien uit de taakomschrijving van de politie in 

artikel 3 Politiewet: handhaving van de rechtsorde en hulp verlenen aan hen die deze behoeven (VNW, 

2012). BVO is specifiek ingericht voor de registratie van opsporingsonderzoeken. Voor dit onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van informatie uit BVH. BVH registreert namelijk alle incidenten waarbij politie 

betrokken is, terwijl BVO in het geval van zakkenrollerij enkel opsporingsonderzoeken naar 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

35 

zakkenrol-bendes registreert. BVO geeft om deze reden geen volledig beeld van zakkenrollerij-

incidenten. Voor de bevraging van deze systemen is gebruik gemaakt van de webapplicatie BlueView 

en het managementinformatiesysteem GIDS. Met behulp van BlueView is het registratiesysteem BVH 

bevraagd voor de dataset van de onderzoekspopulatie, terwijl GIDS absolute aangiftecijfers en 

opgehelderde incidenten destilleert uit BVH. Het gaat in GIDS om absolute aangiftecijfers. De invoer 

van mutaties binnen BVH gaat niet altijd volledig juist. De mogelijkheid bestaat dat de 

maatschappelijke klasse, ofwel de omschrijving van het vergrijp of delict dat gepleegd is, niet juist 

wordt ingevoerd. Een voorbeeld hiervan is het registreren van zakkenrollerij, terwijl in de praktijk een 

straatroof heeft plaatsgevonden. 

 Bij het bevragen van GIDS voor het totale beeld van zakkenrollerij-aangiften en opgehelderde 

zakkenrollerij-incidenten is het van belang de verdeling van politieregio’s in acht te nemen. Tot 1 

januari 2013 was de Nederlandse politie verdeeld over 25 regio’s en de Korps Landelijke 

PolitieDiensten. Na de reorganisatie zijn dit er nog 10, met daarbij een landelijke eenheid en 

politiedienstencentrum (Rozenberg & Rozenberg, 2011; Politie, 9 april 2013). De gebruikte data voor 

dit onderzoek dateert uit 2011 en 2012 en is gebaseerd op de geografische indeling van het oude 

politiestelsel. Echter, cijfers van opgehelderde zakkenrollerij-aangiften zijn voor de jaren 2011 en 

2012 gebaseerd op de nieuwe regio indeling. 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    AnalysemethodenAnalysemethodenAnalysemethodenAnalysemethoden    

De data afkomstig uit bovenstaande registratiesystemen en bevraagd via webapplicaties wordt 

geanalyseerd met behulp van iBase, Analyst’s Notebook, Microsoft Excel en Microsoft Mappoint en 

Brains. Met behulp van Microsoft Excel worden, middels draaitabellen, verhoudingen tussen 

verschillende variabelen in kaart gebracht. Door het op een andere manier samenbrengen van de 

brongegevens wordt een dynamische voorstelling gegeven van de data. Het gaat hierbij om 

verhoudingen gerelateerd aan de deelvragen, zoals de man-vrouw verhouding, de 

leeftijdsverhouding tussen verdachten en de incident-verdachten verhouding. Voor de deelvraag naar 

de spreiding van dit fenomeen is gebruik gemaakt van Microsoft Mappoint. Hiermee kan de 

geografische spreiding van de incidenten die zijn gepleegd door de populatie worden weergegeven. 

De deelvraag naar de buitgemaakte goederen wordt beantwoord met behulp van het Basaal 
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Recherche, Analyse & INformatie Systeem (Brains). Dit programma maakt de geregistreerde data 

toegankelijk doordat niet-gestructeerde tekst bevraagd kan worden vanuit dit systeem. De grote 

hoeveelheid informatie die wordt geregistreerd in verschillende politiesystemen is op deze manier 

met Brains bevraagbaar (Bloem & Harteveld, 2012). Het inzichtelijk maken van de 

samenwerkingsverbanden binnen deze populatie wordt, ten slotte, gedaan met iBase. IBase is een 

relationele database die het mogelijk maakt om data uit verschillende bronnen te verkrijgen. De 

geïmporteerde data kan aan elkaar gekoppeld worden, bevraagd worden en gecontroleerd worden 

met iBase. Deze software geeft alle verbanden tussen verdachten in de populatie weer. Afhankelijk 

van de variabelen binnen de geïmporteerde dataset kunnen gemeenschappelijke factoren zoals 

incidenten, personen, huisvesting, betaalmiddelen, communicatieapparatuur en voertuigen worden 

meegenomen. Met behulp van Analyst’s Notebook worden de door iBase gelegde verbanden visueel 

gemaakt. Voor de onderzoeksvraag naar de omvang van zakkenrollerij door mobiele daders uit 

Roemenië en Bulgarije in Nederland is enkel gekeken naar de verhouding tussen personen en 

incidenten.  

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3    VariabelenVariabelenVariabelenVariabelen    

Naast het samenstellen van de populatie, zijn ook kenmerken van deze populatie van belang 

om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Paragraaf 3.3.4 omschrijft enkele 

(contextuele) kenmerken of randvoorwaarden van het delict zakkenrollerij. Enkele kenmerken komen 

ook aan bod bij de deelvragen die hierboven zijn gesteld. Om deze kenmerken te meten, wordt in 

deze paragraaf nader gedefinieerd welke variabelen hiervoor nodig zijn.  

Voor de vraag naar de omvang van zakkenrollerij zijn de variabelen ‘daders van zakkenrollerij’ 

en ‘zakkenrollerij zaken’ van belang. Hiermee wordt gekeken naar het aantal verdachten en het aantal 

zaken. Om te differentiëren naar geboorteland dient de variabele ‘geboorteland’ betrokken te worden 

in de analyse. Voor de spreiding van zakkenrollerij-zaken in Nederland wordt de variabele 

‘pleegplaats’ opgenomen. Kennis van de samenwerkingsverbanden en criminele activiteit wordt 

verworven door het aantal verdachten per zakkenrollerij zaak in kaart te brengen en andersom het 

aantal zakkenrollerij zaken per verdachte in kaart te brengen. Het blootleggen van activiteiten door 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

37 

netwerken gebeurt door te zoeken naar samen plegende verdachten, deze te isoleren als groep en 

daarbij het aantal geregistreerde zaken te zoeken. 

 

3.1.43.1.43.1.43.1.4 Operationalisatie Operationalisatie Operationalisatie Operationalisatie van begrippen van begrippen van begrippen van begrippen    

Deze paragraaf beschrijft hoe wordt vastgesteld dat er sprake is van zakkenrollerij door 

mobiele verdachten en geboren in Roemenië of Bulgarije voor de onderzoeksperiode 2011-2012 in 

Nederland. Het gaat hierbij om mobiel banditisme, waarbij wordt uitgegaan van een combinatie van 

de Europese en Belgische definitie. Zoals de inleiding vermeldt, is de Europese definitie het meest 

actueel. Daarbij is het van belang om te vernoemen dat het bij zakkenrollerij mogelijk ook om het 

gebruik van minderjarigen personen gaat. Dit aspect van de Belgische definitie is van belang bij de 

definitie van mobiel banditisme binnen deze context. Samengevoegd gaat het om: “een vereniging 

van daders die zich stelselmatig verrijken middels vermogenscriminaliteit of fraude (bijvoorbeeld 

diefstal, inbraak in woningen of andere gebouwen, georganiseerde winkeldiefstal, zakkenrollen, 

ladingdiefstal, metaaldiefstal, diefstal op bouwplaatsen en fraude met geldautomaten (skimming)), 

een breed scala aan operaties uitvoeren en internationaal actief zijn (Tweede Kamer der Staten-

Generaal, 17 januari 2011) én “waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van minderjarigen (FOD 

Justitie e.a., 2010). Onder daders wordt hier verstaan: verdachten zakkenrollerij geboren in Roemenië 

en Bulgarije. Een persoon wordt volgens artikel 27 Strafvordering als verdachte aangemerkt wanneer 

er uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld voortvloeit (VNW, 2011b). Er is 

slechts sprake van noodzakelijkheid van een redelijk vermoeden van schuld van een verdachte, niet 

van een door de rechtbank veroordeelde verdachte.  

Het gaat hierbij om het delict zakkenrollerij/tassenrollerij. De dataset (zakkenrollers uit 

Roemenië en Bulgarije over de jaren 2011 en 2012) is samengesteld met behulp van BlueView. 

BlueView gebruikt voor zakkenrollerij/tassenrollerij de maatschappelijke klasse A40. De 

maatschappelijke klasse geeft een instructie voor het gebruik van BVH en omschrijft de volgende 

handelingen; “Onder zakkenrollerij verstaan we: het zonder geweld of bedreiging met geweld, 

wegnemen van geld en/of goederen op of aan het lichaam gedragen of uit kleding die door het 

slachtoffer gedragen wordt, mits dit niet tijdens het wegnemen door de drager bemerkt wordt”. 

Binnen het Nederlandse strafrecht wordt zakkenrollerij/tassenrollerij berecht onder artikel 310 
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                                                                        Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Aantal aangiften van zakkenrollerij in 2011 en 2012 in NederlandAantal aangiften van zakkenrollerij in 2011 en 2012 in NederlandAantal aangiften van zakkenrollerij in 2011 en 2012 in NederlandAantal aangiften van zakkenrollerij in 2011 en 2012 in Nederland    

Strafrecht (diefstal) en/of artikel 311 Strafrecht (diefstal onder verzwarende omstandigheden). 

Verzwarende omstandigheden die van toepassing zijn bij zakkenrollerij/tassenrollerij hebben 

voornamelijk betrekking op diefstal gepleegd in vereniging (VNW, 2011a; Rechtspraak, 2013). De, 

voor dit onderzoek samengestelde, definitie van mobiel banditisme stelt dat naast zakkenrollerij een 

breed scala aan operaties uitgevoerd worden en dat mobiele daders internationaal actief zijn. Een 

dader(groep) is internationaal actief als zij zowel in Nederland als in andere landen opereert. 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 OmvangOmvangOmvangOmvang van zakkenrollerij in Nederland van zakkenrollerij in Nederland van zakkenrollerij in Nederland van zakkenrollerij in Nederland    

3.2.1 Totale omvang van zakkenrollerij3.2.1 Totale omvang van zakkenrollerij3.2.1 Totale omvang van zakkenrollerij3.2.1 Totale omvang van zakkenrollerij in Nederland in Nederland in Nederland in Nederland    

Het totaalbeeld van zakkenrollerij laat zien dat in de jaren 2011 en 2012 respectievelijk 

34.870 en 37.468 aangiften van zakkenrollerij zijn gedaan. In totaal komt dit neer op 72.338 

aangiften waarbij zakkenrollerij geregistreerd is. Binnen Nederland zijn 5 van de 25 regio’s 

verantwoordelijk voor de helft van alle incidenten in deze jaren.  

 

 

Regio’s Aantal aangiften van zakkenrollerij 

2011 en 2012 in Nederland 

Amsterdam-Amstelland 15.564 aangiften 

Haaglanden 6122 aangiften 

Rotterdam-Rijnmond 6126 aangiften 

Utrecht 4353 aangiften 

Midden- en West-Brabant 4175 aangiften 

 

Tabel 1 laat de 5 regio’s zien die verantwoordelijk zijn voor de helft van de incidenten binnen 

de onderzoeksperiode. Opeenvolgend zijn dit Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-

Rijnmond, Utrecht en Midden- en West-Brabant (zie Bijlage 2: GIDS, peildatum 9 januari 2013). 

Wanneer gekeken wordt naar de opgehelderde aangiften van zakkenrollerij, werden in 2011 1005 

aangiften opgelost. In 2012 daalt dit aantal tot 968 opgehelderde aangiften (zie Bijlage 1: GIDS, 

peildatum 8 april 2013). Deze cijfers tonen aan dat in 2011 en 2012 gemiddeld slechts 2,8% van de 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

39 

aangiften van zakkenrollerij worden opgelost. Hieruit blijkt dat voor 97,2% van de zakkenrollerij 

aangiften geen dader is geïdentificeerd.  

De regio’s waarbij het percentage ophelderingen het hoogst ligt, zijn: Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Gedurende het oude politiestelsel behoorde 

Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht tot deze regio’s. Hieruit blijkt 

dat de regio Midden- en West-Brabant relatief gezien een groot aantal aangiften kent, maar 

daartegenover een laag ophelderingspercentage. Voor de overige 4 regio’s geldt dat zij veel aangiften 

binnen krijgen van zakkenrollerij, maar tevens tot de regio’s behoren dat het hoogste 

ophelderingspercentage kent. Bij conclusies over de ophelderingspercentages dient rekening te 

worden gehouden met aangifte bereidheid, politiecapaciteit en de verschillen in samenstelling van 

regio’s. Naast het totaal aantal aangiften, is ook het totaal aantal verhoorde verdachten in kaart 

gebracht. Hierbij dient vernoemd te worden dat, anders dan de hierna besproken populatie 

zakkenrollers uit Roemenië en Bulgarije, voor deze populatie is gekeken naar verdachten die zijn 

verhoord. Zonder de variabele ‘verhoord’, is het ingewikkeld om de totale populatie verdachten van 

zakkenrollerij uit de politiesystemen te destilleren.  

In 2011 zijn 729 verdachten geïdentificeerd. Van deze verdachten is 25,8% geboren in 

Roemenië, 11,8% in Bulgarije. Met 31,8% is de Nederlandse nationaliteit het sterkst 

vertegenwoordigd. In 2012 is een lichte stijging waar te nemen. In dat jaar zijn 804 verdachten 

geïdentificeerd, waarvan 27% in Roemenië en 14,8% in Bulgarije is geboren. Nederlanders 

vertegenwoordigen met gemiddeld 30,9% ongeveer een derde van de gehele verdachtenpopulatie van 

zakkenrollerij in die twee jaren. Het aantal Nederlandse zakkenrollers lijkt aanzienlijk, toch blijkt 

68,2% van de zakkenrollers in 2011 en 70,1% van de zakkenrollers in 2012 geen Nederlandse 

nationaliteit te hebben.  

In totaal zijn daarmee 1533 verdachten bekend bij de politie in 2011 en 2012. Door de 

onduidelijkheid over het zogeheten dark number van verdachten van zakkenrollerij, kan niet gesteld 

worden dat deze verdachten verantwoordelijk zijn voor het totale aantal geregistreerde 

zakkenrollerij-zaken in 2011 en 2012. Dit aantal komt neer op 72.338 aangiften van zakkenrollerij.  
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                                                Zakkenrollerij door Bulgaarse verdachten                                                            

 

                                                Zakkenrollerij door Roemeense verdachten            

 

Figuur 1. Figuur 1. Figuur 1. Figuur 1. SpreidingSpreidingSpreidingSpreiding van zakkenrollerij door Roemee van zakkenrollerij door Roemee van zakkenrollerij door Roemee van zakkenrollerij door Roemeennnnsesesese en Bulga en Bulga en Bulga en Bulgaaaaarrrrsssseeee verdachten verdachten verdachten verdachten in 2011 in 2011 in 2011 in 2011----2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland    

3.2.23.2.23.2.23.2.2    Zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren in NederlandZakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren in NederlandZakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren in NederlandZakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren in Nederland    

De zoekslagen in BlueView hebben voor de set waarin personen geplaatst zijn met 

geboorteland Roemenië, 496 personen met in ieder geval de rol ‘verdachte’ opgeleverd. Het gaat 

hierbij om 372 mannen, 122 vrouwen en 2 onbekenden. Voor personen met het geboorteland 

Bulgarije bestaat de populatie uit 147 personen met in ieder geval de rol ‘verdachte’. Binnen deze set 

gaat het om 125 vrouwen en 22 mannen.  

 

 

 

Samen zijn deze verdachten verantwoordelijk voor 967 incidenten gedurende de jaren 2011 

en 2012 in Nederland. Figuur 1 laat zien dat beide nationaliteiten veelal zakkenrollerij plegen in de 

provincies rond de Randstad en de provincie Noord-Brabant. Het gaat hierbij om zakkenrollerij-

incidenten waarbij een verdachte bekend is. De mogelijkheid bestaat dat de spreiding van het totale 

aantal gepleegde zakkenrollerij-incidenten (inclusief incidenten waarbij geen verdachte bekend is) 

elders hoogtepunten laat zien, dan uit deze data blijkt.  
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FiguFiguFiguFiguur 2. ur 2. ur 2. ur 2. SekseverdelingSekseverdelingSekseverdelingSekseverdeling bij Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij in bij Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij in bij Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij in bij Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij in    2011201120112011----2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland    

Bij de incidenten gepleegd door Roemeense verdachten is een grotere spreiding waar te 

nemen. Deze groep pleegde, vergeleken met de Bulgaarse verdachten, een fors aantal delicten. Dit 

verschil is in de figuur duidelijk terug te zien. Daarnaast plegen de Roemeense verdachten tevens 

zakkenrollerij in zowel Noord-Nederland als de provincie Limburg in Zuid-Nederland. De groep 

Bulgaarse verdachten beperkt zich hoofdzakelijk tot de Randstad en de provincie Noord-Brabant. Uit 

de onderzoeksdata afkomstig uit de opgehelderde zaken blijkt dat het aandeel dat Roemeense en 

Bulgaarse verdachten hebben binnen het totale aantal zakkenrollerij-aangiften is 1,3%. Roemeense en 

Bulgaarse zakkenrollers vertegenwoordigen echter wel 49% van alle opgehelderde incidenten. 

 

 

Het Roemeense deel van de populatie is met 496 verdachten aanzienlijk groter dan de 

Bulgaarse deel van de populatie met 147 verdachten. Een ander verschil tussen zakkenrollers van 

beide nationaliteiten is de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke verdachten. Figuur 2 laat de 
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Figuur 3. Figuur 3. Figuur 3. Figuur 3. Verdeling van leeftijd bij Roemeense en BulgaarseVerdeling van leeftijd bij Roemeense en BulgaarseVerdeling van leeftijd bij Roemeense en BulgaarseVerdeling van leeftijd bij Roemeense en Bulgaarse verdachten van zak verdachten van zak verdachten van zak verdachten van zakkenrollerijkenrollerijkenrollerijkenrollerij in in in in    2011201120112011----2012 in 2012 in 2012 in 2012 in 
NNNNederlandederlandederlandederland    

sekseverdeling zien tussen Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij. Bij de Roemeense 

verdachten gaat het in 75% van de gevallen om een mannelijke verdachte, terwijl er bij de Bulgaarse 

verdachten in 15% van de gevallen sprake is van een mannelijke verdachte. De verdeling tussen 

mannen en vrouwen van de 2 nationaliteiten kan op enkele dingen duiden. De Bulgaarse verdachten 

populatie is overwegend vrouwelijk. Om uitspraken te kunnen doen over de betekenis van deze 

waarneming dient nader (dossier)onderzoek gedaan te worden. Hieruit kan mogelijk blijken of 

vrouwen binnen de Bulgaarse verdachten een andere, meer risicovolle rol toebedeeld krijgen of dat 

de aard van deelname aan een mobiele bende verschilt van de Roemeense vrouwelijke verdachten. 

Zonder enige aanvullende informatie over de context kunnen hier geen definitieve conclusies aan 

verbonden worden.  

In figuur 3 is te zien dat enkele overeenkomsten tussen beide nationaliteiten te vinden zijn in 

de verdeling van leeftijd van verdachten. De groep minderjarigen is bij de Roemenen met 3,6% en bij 

de Bulgaren met 4% erg klein. Het inzetten van minderjarigen lijkt niet op grote schaal voor te komen. 

Ook hier is voorzichtigheid wederom geboden, mogelijk is er wel sprake van een grotere groep 

minderjarige zakkenrollers. Dit is echter niet vastgesteld in de politieregistraties. De grootste groep 

zakkenrollers heeft de leeftijd 18 tot 39 jaar. Het gaat hierbij om 80% van de Roemenen en 84,4% van 

de Bulgaren. De laatste categorie, 40 tot 62 jaar, is wat groter dan de minderjarige categorie, maar 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

43 

Figuur 4. Aantal verdachten uit Roemenië en Bulgarije per zakkFiguur 4. Aantal verdachten uit Roemenië en Bulgarije per zakkFiguur 4. Aantal verdachten uit Roemenië en Bulgarije per zakkFiguur 4. Aantal verdachten uit Roemenië en Bulgarije per zakkenrollerijenrollerijenrollerijenrollerij----incident in 2011incident in 2011incident in 2011incident in 2011----2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland    
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aanzienlijk kleiner dan de middelste categorie. 16,3% van de Roemeense zakkenrollers en 11,6% van 

de Bulgaarse zakkenrollers valt binnen deze categorie. 

Figuur 4 laat voor zowel de Roemenen als Bulgaren het aantal verdachten per incident zien. 

De meeste verdachten van beide nationaliteiten plegen alleen, of worden zonder medeverdachte 

opgepakt. Zowel voor Roemenen als Bulgaren zijn incidenten waar te nemen waar 1, 2, 3 of 4 

verdachten bij betrokken zijn. Bij de groep Roemeense verdachten zijn 7 incidenten waargenomen 

waarbij meer dan 4 verdachten zijn geregistreerd. Deze waarneming kan enkele dingen betekenen: 

Roemeense verdachten weten minder goed uit handen van de opsporingsinstanties te blijven of 

Roemeense verdachten plegen vaker zakkenrollerij in samenwerking met minimaal 5 

medeverdachten. Tevens is gekeken naar het aantal registraties per verdachte voor zowel de 

Roemeense als Bulgaarse verdachten. Ook hier zijn de verhoudingen binnen de Roemeense en 

Bulgaarse groep verdachten vergelijkbaar met elkaar. 

 

 

Figuur 5 laat zien hoe Roemeense verdachten zich tot het aantal incidenten verhouden. De 

meerderheid van de Roemeense verdachtenpopulatie komt slechts bij één incident voor. Verdachten 

met 2, 3 of 4 incidenten komen respectievelijk 85, 32 en 16 keer voor. Het aantal verdachten met 5 

of meer incidenten is minimaal. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 6666. Aantal . Aantal . Aantal . Aantal zakkenrollerijzakkenrollerijzakkenrollerijzakkenrollerij----incidenten per Bulgaarse verdachte van zakkenrollerij in 2011incidenten per Bulgaarse verdachte van zakkenrollerij in 2011incidenten per Bulgaarse verdachte van zakkenrollerij in 2011incidenten per Bulgaarse verdachte van zakkenrollerij in 2011----2012 in2012 in2012 in2012 in    NederlanNederlanNederlanNederlandddd    
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Figuur 6 geeft het aantal incidenten per Bulgaarse verdachte. Hiervoor geldt dat 114 

verdachten in 1 dossier voorkomt, terwijl 24 verdachten bij 2 incidenten voorkomen. Het aantal 

verdachten dat in drie of meer dossiers voorkomt, is respectievelijk 7, 1 en 1. Bulgaarse zakkenrollers 

duiken slechts sporadisch meer dan tweemaal op in politieregistraties. Mogelijk maken Bulgaarse 

zakkenrollers zich vaker schuldig aan zakkenrollerij, maar door gebrek aan registraties kan dit niet 

worden vastgesteld.  
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Naast het feit dat er binnen de Roemeense populatie verdachten zijn die tot 16 registraties op 

hun naam hebben staan, in tegenstelling tot maximaal 5 registraties voor de Bulgaren, geldt dat de 

verhouding tussen het aantal verdachten en registraties (tot drie registraties) voor de Roemenen en 

Bulgaren nagenoeg gelijk is. Bij de Roemeense en Bulgaarse verdachtenpopulatie heeft respectievelijk 

70% en 78% van de verdachten één registratie. Het percentage verdachten met 2 registraties is voor 

de Roemenen 17,1% en voor de Bulgaren 16,3%. Ten slotte heeft 6,5% van de Roemenen en 4,8% van 

de Bulgaren 3 registraties op de naam staan.  

 

3333.2.3.2.3.2.3.2.3    Roemeense en Bulgaarse samenwerkingsverbandenRoemeense en Bulgaarse samenwerkingsverbandenRoemeense en Bulgaarse samenwerkingsverbandenRoemeense en Bulgaarse samenwerkingsverbanden    

Binnen de populatie zakkenrollerij-verdachten met als geboorteland Roemenië en Bulgarije 

kunnen samenwerkingsverbanden worden geïdentificeerd van verschillende omvang. Hiervan is 

bijvoorbeeld sprake wanneer een grote hoeveelheid verdachten voorkomt in 1 of enkele dossiers. Een 

kleinere groep verdachten komt voor in meer dan enkele dossiers. Daarnaast kan worden vastgesteld 

dat er een groep verdachten binnen de populatie bestaat die, op basis van de politieregistraties, 

veelal eenmalig of zonder medeverdachten zakkenrollerij plegen. Daar tegenover staat een groep 

waarvan is vastgesteld dat zij in samenwerking met andere verdachten binnen de populatie meerdere 

incidenten plegen. Zowel zakkenrollerij als andere vergrijpen. Van de gehele populatie is niet 

vastgesteld of de geregistreerde incidenten en samenwerkingsverbanden uitputtend zijn. Het 

percentage opgehelderde zakkenrollerij incidenten van gemiddeld 2,8% in 2011 en 2012 geeft aan 

dat een grote hoeveelheid aangiften niet is opgehelderd. Mogelijkerwijs zijn daardoor ook veel 

samenwerkingsverbanden niet ontdekt en gepleegde incidenten niet opgehelderd. Hieruit volgt dat 

de geïdentificeerde samenwerkingsverbanden en het aantal incidenten per persoon niet juist hoeft te 

zijn. 

Bij het blootleggen van criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) gaat het om een 

gemeenschappelijke factor tussen 2 of meer verdachten. In veel gevallen gaat het hierbij om een 

incident, maar soms ook om gezamenlijk gebruik van een verblijfplaats of auto. Binnen de 

samenwerkingsverbanden bevinden zich personen, die naast de rol ‘verdachte’, mogelijk tevens een 

andere rol toebedeeld hebben gekregen, zoals ‘getuige’ of ‘betrokkene’. De rol ‘betrokkene’ wordt 

niet verwijderd uit de samenwerkingsverbanden om hiermee relaties van deze betrokkene met andere 
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incidenten waarbij zij wel de rol ‘verdachte’ hebben meegekregen te behouden. Voor de 

samenstelling van de netwerken is gekeken naar incidenten gepleegd in 2011 en 2012. Door eerder 

gepleegde incidenten te verwijderen als gemeenschappelijke factor, bestaat de mogelijkheid dat 

samenwerkingsverbanden in eerdere jaren een andere vorm hadden. De mogelijkheid bestaat dat er 

eerder sprake was van hevigere samenwerking of juist samenwerking voorheen maar niet tijdens de 

onderzoeksperiode. Voor deze netwerkanalyses is enkel gekeken naar activiteit van de verdachten 

gedurende de onderzoeksperiode. Daarnaast wordt het item ‘aandachtsvestiging’ behouden bij de 

opbouw van het netwerk. Het behoud van aandachtsvestigingen kan worden verantwoord. Deze 

handeling betekent dat er voor de opsporingsinstantie een reden bestaat om de betreffende personen 

te volgen, maar onvoldoende bewijs bestaat om tot aanhouding over te gaan. Daarnaast blijkt uit de 

data dat alle personen waarop op enig moment aandacht is gevestigd, in ieder geval bij één ander 

incident als verdachte aangemerkt zijn.  

In de literatuur wordt omschreven dat er sprake moet zijn van 2 of meer personen om aan de 

definitie van mobiel banditisme te voldoen. Uit onderzoek door het RIEC Zuid-Nederland blijkt dat 

internationale dadergroepen, die zich bezig houden met georganiseerde autodiefstal, vaak opereren 

in samenwerkingsverbanden van minimaal 5 personen (Bakker & Jongepier, 2012). Detailhandel 

Nederland (2009) laat daarentegen zien dat mobiele dadergroeperingen bij winkeldiefstal bestaan uit 

2 tot 5 personen. Een csv wordt opgenomen in de analyse van de EU (de OCTA: Organized Crime 

Threat Assesment) als aan 4 hoofdcriteria is voldaan. Deze criteria zijn als volgt: 1) Maken de 

hoofdverdachten deel uit van een crimineel samenwerkingsverband dat bestaat uit 3 of meer 

personen? 2) Zijn de activiteiten van het crimineel samenwerkingsverband van structurele aard? 3) 

Plegen de leden in georganiseerd verband meerdere zware misdrijven? 4) Kan dit worden bepaald 

naar aanleiding van winst of opbrengst (Opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in 

Nederland in 2005-2006, 11 oktober 2007). Uit de beschikbare data kan onvoldoende worden 

afgeleid of sprake is van bovenstaande criteria. Het vermoeden bestaat dat de activiteiten van de 

samenwerkingsverbanden binnen de populatie aan enkele criteria voldoen. Om deze reden is in dit 

onderzoek gekozen voor de officiële term ‘crimineel samenwerkingsverband’, ondanks de gebrekkige 

overeenkomst met- of bevestiging van de criteria. 
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Analyse van de Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers laat veel verschillende csv’s zien. Hier 

wordt gekozen voor de volgende criteria om een groot csv te typeren: er dienen minimaal 5 personen 

met de rol ‘verdachte’ betrokken te zijn. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor minimaal een 

zakkenrollerij incident. Csv’s van 2 tot 4 personen met minimaal een gezamenlijk incident, worden 

gerekend tot de kleine csv’s. In totaal zijn 13 grote csv’s te identificeren. Analyse van de Roemeense 

zakkenrollers laat 10 grote csv’s zien en bij de Bulgaren is sprake van 3 grote csv’s. De meerderheid 

van de Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers behoren tot kleine csv’s. Bij de Roemeense verdachten 

zijn 104 kleine csv’s geïdentificeerd en bij de Bulgaarse verdachten zijn 34 kleine csv’s 

geïdentificeerd. Ten slotte kan ook gesproken worden van solodaders. Bij de Roemeense 

zakkenrollers zijn 87 verdachten zonder medeverdachten in beeld van de politie gekomen. Bij de 

Bulgaarse zakkenrollers zijn 32 verdachten niet samen met een medeverdachte zijn opgepakt. Van 

deze verdachten kan niet worden vastgesteld of zij in 2011 en 2012 actief waren binnen een csv. De 

Roemeense ‘eenlingen’ zijn vrijwel gelijk verdeeld over de leeftijden 15 jaar tot en met 51 jaar. De 

minste ‘eenlingen’ zijn tussen de 38 jaar en de 51 jaar. Bulgaarse ‘eenlingen’ is tussen de 17 en 26 

jaar. Het zwaartepunt van de Bulgaarse zakkenrollers waarvan niet kan worden vastgesteld dat zij in 

een csv opereren ligt op jongere leeftijd dan bij de Roemeense ‘eenlingen’.   

De geïdentificeerde csv’s zijn verantwoordelijk voor 425 incidenten gedurende de jaren 2011 

en 2012 (zie Bijlage 3: Criminele samenwerkingsverbanden). Van dit totaal aantal incidenten 

gepleegd door de csv’s is ongeveer de helft een zakkenrollerij incident. Hiermee kan niet gesteld 

worden dat de helft van alle door de Roemenen gepleegde delicten in Nederland zakkenrollerij 

betreft. Echter, dit valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Opvallend is de verdeling van overige 

incidenten. Bij de Roemeense csv’s staat het incident winkeldiefstal op de tweede plaats. De Bulgaren 

zijn echter relatief vaker betrokken bij mensenhandel of worden zij door de opsporingsinstanties in 

de gaten gehouden. Dit wordt geregistreerd als ‘aandachtsvestiging’ of ‘verdachte situatie’.  

 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Buit Buit Buit Buit van zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren van zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren van zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren van zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren    

Voor een beeld van de buit worden de meest gewilde goederen bij het plegen van 

zakkenrollerij opgesomd. Hoe groot de totale schade in euro’s is, is moeilijk te achterhalen. In 

politiesystemen wordt geregistreerd om welke goederen het gaat, maar niet welke waarde deze 
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goederen vertegenwoordigen. Het Basaal Recherche, Analyse & INformatie Systeem (Brains) geeft 

zicht op de informatie uit alle registratiesystemen van de politie, waaronder de buitgemaakte 

goederen. De belangrijkste goederen bestaan voornamelijk uit de portemonnee en alles wat men 

daarin terug kan vinden, zoals identiteitskaart, rijbewijs, bankbescheiden en contant geld. Deze items 

staan in Brains apart genoemd, terwijl het in de praktijk om 1 item gaat, namelijk de portemonnee. 

Naast dit item is ook de mobiele telefoon een aantrekkelijk goed.  

 

3.3.3.3.2.52.52.52.5 Nederlandse zakkenrollers  Nederlandse zakkenrollers  Nederlandse zakkenrollers  Nederlandse zakkenrollers     

Deze paragraaf beschrijft enkele kenmerken van Nederlandse zakkenrollers. Enige informatie 

over deze populatie is gewenst om kenmerken van de onderzoekspopulatie af te kunnen zetten tegen 

wat ogenschijnlijk ‘normaal’ is in Nederland voor zakkenrollers. Gezien de Nederlandse verdachten 

van zakkenrollerij buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen, zal slechts een globale verkenning 

van de cijfers worden gegeven. Binnen de onderzoeksperiode is sprake van 364 incidenten waarbij 

een in Nederland geboren verdachte bekend is. Het gaat hierbij om 243 mannelijke verdachten en 89 

vrouwelijke verdachten. Een globale verkenning van deze groep verdachten laat zien dat er, in 

tegenstelling tot Roemeense en Bulgaarse verdachten, geen sprake lijkt te zijn van een mate van 

organisatie. Veelal gaat het om eenlingen of duo’s. Binnen deze groep heeft 75% van de verdachten 1 

registraties op de naam staan. Voor 19,5% zijn dit 2 registraties. Tot slot is in 3,7% van de gevallen 

sprake van 3 registraties voor 1 verdachte. Daarnaast zijn er nog enkele verdachten die 4 of 7 

registraties op hun naam hebben staan.  

Figuur 7 geeft de spreiding van zakkenrollerij incidenten waarbij de verdachte is geboren in 

Nederland. De spreiding lijkt overeen te komen met de spreiding van Roemeense zakkenrollerij 

incidenten. Er is grote activiteit in de Randstad, echter daarnaast zijn ook provincies als Zeeland, 

Limburg en Groningen een enkele keer slachtoffer. 
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Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1:     

Wat is de omvang van zakkenrollerij-incidenten door mobiele daders 

uit Roemenië en Bulgarije in Nederland in 2011 en 2012, en wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen tussen Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers? 

Figuur 7Figuur 7Figuur 7Figuur 7. . . . Spreiding van zakkenrollerij door Nederlanders in 2011Spreiding van zakkenrollerij door Nederlanders in 2011Spreiding van zakkenrollerij door Nederlanders in 2011Spreiding van zakkenrollerij door Nederlanders in 2011----2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland2012 in Nederland    

                                        Zakkenrollerij door Nederlandse verdachten            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

3333....3333    DeelcDeelcDeelcDeelcoooonclusienclusienclusienclusie    

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag naar de omvang van het fenomeen 

zakkenrollerij, voornamelijk door Roemeense en Bulgaarse verdachten, in Nederland. Specifiek luidde 

deze vraag: 

 

 

 

 

 

 

 

Om tot beantwoording van deze vraag te komen zijn enkele deelvragen naar omvang en 

spreiding van verschillende aspecten van zakkenrollerij behandeld. De omvang van zakkenrollerij in 

Nederland bedraagt 72.338 incidenten. Van deze incidenten is slechts 2,8% opgelost in de jaren 2011 
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en 2012. Het aandeel van Roemeense en Bulgaarse verdachten binnen het totaal aantal incidenten, is 

967 incidenten gedurende de onderzoeksperiode. Hiermee betreft het aandeel van de populatie 1,3% 

van de totale omvang van geregistreerde zakkenrollerij-incidenten. Uit onderzoeksresultaten blijkt 

dat zij verantwoordelijk zijn voor 49% van de opgehelderde zakkenrollerij incidenten. Het feit dat 

slechts een derde van de geïdentificeerde verdachten in Nederland is geboren zorgt ervoor dat de 

aanname over de awareness space stand houdt. Twee derde van de geïdentificeerde verdachten van 

zakkenrollerij komt niet uit Nederland. Hiervan wordt aangenomen dat zij niet bekend zijn met de 

fysieke ruimte van de plaatsen waar zij zakkenrollerij plegen. Hiermee lijkt de conclusie dat 

zakkenrollerij een delict is dat juist voor relatief onbekenden binnen de betreffende fysieke ruimte 

interessant is, doorgang te vinden. 

Wanneer gekeken wordt naar de verdeling naar sekse, valt op dat beide nationaliteiten een 

andere verdeling hebben. Voor de Roemenen geldt dat de mannen fors in de meerderheid zijn. Bij de 

Bulgaarse verdachten zijn dit echter de vrouwen. De spreiding van zakkenrollerij incidenten voor 

beide nationaliteiten verschilt van elkaar. Waar Roemeense verdachten op enkele provincies na, overal 

in Nederland toe slaan, beperken de Bulgaarse verdachten zich meer tot de dichter bevolkte gebieden 

als Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Gekeken naar de 

samenwerkingsverbanden binnen de populatie, zien we enkele mensenhandel incidenten bij de 

vrouwelijke Bulgaarse verdachten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou prostitutie kunnen zijn. 

Hiervoor dient nader (dossier)onderzoek te worden gedaan naar de achtergronden van deze 

verdachten. Een andere opvallende waarneming is de activiteit van de samenwerkingsverbanden. 

Roemeense samenwerkingsverbanden houden zich, naast zakkenrollerij, vaak bezig met 

winkeldiefstal, terwijl Bulgaarse samenwerkingsverbanden vaker in beeld komen bij de politie doordat 

zij zich verdacht gedragen. Mogelijke verklaringen voor deze overeenkomsten en verschillen dienen 

tevens door aanvullend onderzoek moeten worden verkregen. 

Concluderend kan worden gesteld dat er sprake is van een fors aantal onopgehelderde 

zakkenrollerij incidenten. De incidenten die zijn opgehelderd worden voor de helft gepleegd door 

Roemeense en Bulgaarse daders. Verschillen in activiteiten van samenwerkingsverbanden van beide 

nationaliteiten dienen nader bekeken te worden in het volgende hoofdstuk.  
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 Een korte beschrijving van Nederlandse zakkenrollers laat zien dat onder de Nederlanders 

meer mannelijke zakkenrollers actief zijn dan vrouwelijk. Daarnaast zijn zij actief in de Randstad, 

maar ook in delen van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Beide kenmerken laten overeenkomst 

zien met de Roemeense verdachtenpopulatie. De onderzoekspopulatie, bestaande uit 643 

verdachten, pleegt samen 967 zakkenrollerij incidenten. Voor de Nederlanders geldt dat zij met 332 

verdachten, 364 incidenten plegen. Hieruit kan worden opgemaakt dat Nederlandse zakkenrollers 

minder actief zijn dan hun Oost-Europese collega’s. Andere kenmerken, zoals overige antecedenten 

en verdeling van leeftijd zijn niet beschreven. Derhalve kan hier geen uitspraak over worden gedaan.  
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Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2:     

Hoe handelen verdachten binnen criminele samenwerkingsverbanden, 

hoe hangen eventuele handelingen samen met kenmerken van 

verdachten en wat betekent dit voor de aanpak van zakkenrollerij door 

criminele samenwerkingsverbanden? 

4. Criminele samenwer4. Criminele samenwer4. Criminele samenwer4. Criminele samenwerkingsverbandenkingsverbandenkingsverbandenkingsverbanden    

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling naar de kwalitatieve vraag van het 

criminaliteitsprobleem besproken. Eerst wordt de gehanteerde methode gegeven. In de paragraaf 

daarna wordt uiteengezet hoe de Roemeense en Bulgaarse criminele samenwerkingsverbanden zich 

in Nederland manifesteren, waarin zij van elkaar verschillen en welke typeringen gelden voor de 

betrokken verdachten. 

 

4444.1 Methode.1 Methode.1 Methode.1 Methode    

De conclusies in hoofdstuk drie werpen nieuwe vragen op over de betekenis van de differentiatie in 

de geconstateerde omvang. De tweede onderzoeksvraag luidt daarom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste onderzoeksvraag zal worden beantwoord met behulp van enkele deelvragen. Deze 

deelvragen luiden; 

- In welke omgeving wordt zakkenrollerij gepleegd? 

- Welke modi operandi kunnen worden geïdentificeerd? 

- Welke methoden worden gehanteerd? 

- Is er sprake van een rolverdeling binnen criminele samenwerkingsverbanden?  

- Zo ja, welke rollen kunnen worden geïdentificeerd? 

- Hoeveel verdachten tellen de criminele samenwerkingsverbanden? 

- Hoe is de leeftijdsverdeling binnen criminele samenwerkingsverbanden? 
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- Wat is de financiële achtergrond van de Roemeense en Bulgaarse verdachten? 

- Wat is de culturele achtergrond van de Roemeense en Bulgaarse verdachten? 

- Wat is de demografische achtergrond van de Roemeense en Bulgaarse verdachten? 

- Wat zijn de relaties tussen verdachten? 

- Hoe wordt het slachtoffer gekozen? 

- Welke objecten worden gestolen? 

- Wat wordt met de buit gedaan? 

- Hoe kan zakkenrollerij door criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt? 

 

4444.1.1.1.1.1.1.1.1    OnderzoekssubjectenOnderzoekssubjectenOnderzoekssubjectenOnderzoekssubjecten    

Voor beantwoording van de onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van twee soorten 

bronnen, namelijk dossiers van 7 criminele samenwerkingsverbanden en 4 interviews met 

deskundigen. Hier wordt gekozen voor deskundigen op het gebied van: roma-groeperingen (Walter 

Hilhorst, projectleider kennisversterking Roma aan de politieacademie), zakkenrollerij (Sander van 

den Camp, DoelgroepenTeam Amsterdam binnenstad en Jeroen Kuitert, DoelGroepenTeam 

Spoorwegpolitie), mobiel banditisme (Gertjan Kaijen, operationeel specialist B bij Dienst Landelijke 

Informatie Organisatie van de Nationale Politie) en tot slot heeft Petra Bakker (EU commissaris voor 

executieve Europese politiesamenwerking) schriftelijk op enkele vragen gereageerd. Het gaat hierbij 

zowel om onderzoekers en beleidsfunctionarissen als om deskundigen uit de (politie)praktijk.  

 Uit de 13 grote csv’s die in het vorige hoofdstuk zijn geïdentificeerd, worden bij de 

kwalitatieve onderzoeksvraag 7 csv’s geanalyseerd. Hierbij is gekozen voor 4 csv’s waarbij 

Roemeense verdachten zijn betrokken, en 3 csv’s waarbij Bulgaarse verdachten zijn betrokken. De 

keuze voor de csv’s is gebaseerd op enkele aspecten. Allereerst is gekeken naar de hoeveelheid 

informatie die kan worden gegenereerd en daarmee het aantal beschikbare dossiers.  Daarnaast is 

gelet op vergelijkbaarheid van csv’s voor wat betreft omvang en factoren die mogelijk zicht geven op 

de context van deze internationaal opererende mobiele dadergroepen. 

Voor de Roemeense verdachten is gekozen voor R1 (zie Bijlage 3: Criminele 

samenwerkingsverbanden). Dit csv omvat 70 verdachten en in totaal 195 incidenten. Hierbij is in 73 

gevallen sprake van een registratie van zakkenrollerij. R1 lijkt a-typisch door zijn ogenschijnlijk grote 
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omvang vergeleken met de overige Roemeense csv’s. Om de validiteit van het onderzoek te 

vergroten, wordt tevens gekeken naar minder omvangrijke (en ogenschijnlijk meer typische) csv’s 

met Roemeense verdachten. Hierbij is gekozen voor R2, R3 en R4 (zie Bijlage 3: Criminele 

samenwerkingsverbanden). Vergeleken met de overige Roemeense csv’s, bevatten deze zoveel 

mogelijk incidenten en verdachten. De csv’s zijn als volgt opgebouwd: Voor R2 zijn 12 verdachten 

bekend. In totaal zijn zij verantwoordelijk voor 20 registraties, waarvan 11 zakkenrollerij incidenten. 

R3 bestaat uit 9 verdachten, zij zijn verantwoordelijk voor 18 registraties. In 15 gevallen ging het om 

een zakkenrollerij incident. Voor R4 geldt dat 10 verdachten zijn betrokken bij 15 incidenten. In 13 

gevallen gaat het om zakkenrollerij. Bij de Bulgaarse verdachten zijn 3 csv’s geïdentificeerd die 

voldoen aan de in paragraaf 3.2.3 gegeven definitie, namelijk B1, B2 en B3 (zie Bijlage 3: Criminele 

samenwerkingsverbanden). B1 bevat 15 verdachten die verantwoordelijk zijn voor 38 registraties. In 

16 gevallen betreft het een registratie van een zakkenrollerij incident. Binnen B2 zijn 12 verdachten 

geïdentificeerd, zij zijn verantwoordelijk voor 35 registraties, waarvan 17 zakkenrollerij incidenten. 

Tot slot bestaat B3 uit 7 verdachten, die verantwoordelijk zijn voor 21 registraties. In 12 gevallen 

gaat het om een zakkenrollerij incident.  

De Roemeense csv’s laten zien dat R1 in omvang afwijkt van de overige csv’s. Analyse van de 

zojuist omschreven csv’s zal laten zien in welke mate dit csv daadwerkelijk afwijkt van de overige 

csv’s in omvang en inhoud. Bij de Bulgaarse csv’s lijkt B1 een afwijkende analyse te kunnen geven. Dit 

csv bevat registraties over mensenhandelincidenten. Tijdens het samenstellen van de csv’s zijn 

enkele mensenhandelincidenten die buiten de onderzoeksperiode vallen, verwijderd. Het is opvallend 

dat deze incidenten zich niet voor lijken te doen bij de Roemeense csv’s en wel bij Bulgaarse csv’s. 

Dit verschil in betrokkenheid bij incidenten geeft voldoende redenen om het Bulgaarse csv met 

mensenhandelincidenten nader te bekijken. Ook hier zal analyse van de genoemde csv’s inzicht 

geven in de overeenkomsten en verschillen binnen deze 3 samenwerkingsverbanden. 

De dossiers kunnen echter niet op alle vragen antwoord geven. Veelal wordt nuttige 

informatie voor onderzoek, zoals inhoudelijke gegevens over de rolverdeling of motivatie voor het 

plegen van delicten, niet weergegeven in dossiers. Ter ondervanging van dit probleem worden, naast 

dossieronderzoek, tevens interviews afgenomen met eerder genoemde deskundigen.  
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4.1.24.1.24.1.24.1.2 Analysemethoden Analysemethoden Analysemethoden Analysemethoden    

Nadat de bronnen zijn bevraagd wordt de hieruit verworven informatie met behulp van een 

inhoudanalyse gestructureerd en geanalyseerd. Deze methode analyseert systematisch de informatie 

binnen teksten of gesprekken (Bijleveld, 2009). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LOODS-model 

(Scheffer, 2010-2011). Het LOODS-model is een risicoanalysemodel en staat voor: Locatie, 

Omstandigheden, Object, Dader en Slachtoffer. Het codeerschema dat ontstaat bij het gebruik van 

het LOODS-model zorgt ervoor dat informatie uit dossiers en interviews per categorie wordt 

ingedeeld. Deze informatie uit de dossiers en interviews wordt samengevoegd in een Microsoft 

Access database. Binnen deze categorieën worden patronen vastgesteld.  

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Variabelen Variabelen Variabelen Variabelen    

Zoals zojuist beschreven, worden de dossiers en interviews middels het LOODS-model 

gescoord op de variabelen. Het eerste item van dit model staat voor de locatie van het delict. Het gaat 

hierbij om fysieke locaties als winkels, in het openbaar vervoer, in de horeca of in de buitenlucht. 

Daarnaast wordt binnen deze variabele het tijdstip gegeven waarop het incident gepleegd is. De 

variabele omstandigheden verwijst naar de context van de situatie. Wordt er bijvoorbeeld een 

methode gebruikt om slachtoffers af te leiden of is er sprake van een rolverdeling om het verloop van 

het delict te bevorderen. Daarnaast zegt de keuze voor een slachtoffer ook iets over consistentie 

binnen de modus operandi. Het object beschrijft het voorwerp dat is weggenomen. Het gaat hierbij 

veelal om communicatieapparatuur, reisbescheiden, portemonnees, fotocamera’s en contant geld. 

Voor het item dader wordt gekeken naar kenmerken en omstandigheden die met de dader te maken 

hebben. Dit onderzoek richt zich op verdachten. Hierbij wordt gekeken naar achtergronden, zoals 

woonplaats in het bronland, samenwerking met medeverdachten, zijn verdachten specialisten of 

generalisten, geslacht, leeftijd en de functie binnen een samenwerkingsverband. Ten slotte worden 

de dossiers en interviews gescoord op omstandigheden die met het slachtoffer te maken hebben. Zijn 

dit bijvoorbeeld vaak oude, en vaak zwakkere, personen? Of gaat het vaak om jongere mensen, die 

mogelijk meer moderne spullen bij zich dragen? Ligt de voorkeur bij een toegankelijk slachtoffer, of 

bij een grotere uitdaging, met mogelijk een grotere buit. Ter aanvulling op het LOODS-model is een 
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laatste thema toegevoegd: aanpak. Hierin wordt beschreven wat het handelen van csv’s betekent voor 

de aanpak ervan. 

Deze variabelen dienen inzicht te geven op het ontstaan van samenwerkingsverbanden. 

Mogelijk wordt duidelijk of verdachten elkaar kennen (vanuit het bron- of doelland), in hoeverre er 

sprake is van een transparant samenwerkingsverband, en of zij worden aangestuurd door personen 

die niet bekend zijn bij politie en justitie. Gedurende het scoren van de dossiers en interviews op 

deze vijf thema’s, zullen meerdere variabelen worden toegevoegd aan het codeerschema. Het 

codeerschema zal daarmee de vorm van een groeimodel aannemen, waarbij naarmate variabelen 

belangrijk blijken, deze worden meegenomen vanaf het moment dat zij bij enig dossier of interview 

in beeld komen.  

 

4.1.44.1.44.1.44.1.4 Operationalisatie van begrippen Operationalisatie van begrippen Operationalisatie van begrippen Operationalisatie van begrippen    

In dit onderzoek wordt, naast concrete variabelen en onderzoeksgebieden, ook gebruik 

gemaakt van abstracte termen. Deze paragraaf beschrijft wat wordt bedoeld met de verschillende 

bestanddelen van de onderzoeksvraag en deelvragen. Op deze manier wordt duidelijk wat de 

onderzoeksvraag concreet in beeld tracht te brengen.  

In hoofdstuk 3 is reeds omschreven wanneer sprake is van een csv. Het gaat hierbij om een 

samenwerking tussen verschillende verdachten. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

samenwerking tussen de verdachten is gekozen voor de grote samenwerkingsverbanden binnen de 

populatie. Deze grote samenwerkingsverbanden bieden een, in verhouding, grote bron van informatie 

vergeleken bij het analyseren van relatief kleinere samenwerkingsverbanden. Bij een crimineel 

samenwerkingsverband is daarom in deze context sprake van minimaal 5 personen met de rol 

‘verdachte’ welke verantwoordelijk zijn voor minimaal 1 zakkenrollerij registratie. 

De modus operandi wordt gedestilleerd uit de omschrijvingen in dossiers en interviews over 

de werkwijze van verdachten. Hierbij kan gedacht worden aan de keuze en benadering van het 

slachtoffer, concrete handelingen tijdens het incident of andere omstandigheden gerelateerd aan het 

plegen van het delict. Met achtergronden van verdachten wordt geduid op zowel demografische als 

(sociaal) culturele achtergronden. De woonplaats van verdachten in het bronland kan een indicator 

zijn voor de oorsprong van samenwerkingsverbanden. Daarnaast wijzen religie, welvaart en 
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gewoonten mogelijk op een motivatie voor het plegen van zakkenrollerij in Westerse landen. Uit de 

verzamelde dossiers en gehouden interviews zal blijken of deze informatie bekend is. Tot slot gaat 

het bij verdachten om aangehouden personen waarbij het geboorteland Roemenië of Bulgarije 

bekend is. Zoals tevens in hoofdstuk 3 is beschreven, wordt de nationaliteit van verdachten buiten 

beschouwing gelaten. Slachtofferschap duidt op personen waarbij eigendommen zijn weggenomen 

middels zakkenrollerij.  

 

4.2 Nederlandse 4.2 Nederlandse 4.2 Nederlandse 4.2 Nederlandse verdachten van verdachten van verdachten van verdachten van zakkenrollerzakkenrollerzakkenrollerzakkenrollerijijijij    

Deze paragraaf geeft een globale verkenning van Nederlandse verdachten van zakkenrollerij. Voor 

verdachten van zakkenrollerij die zijn geboren in Nederland is niet gekeken naar 

samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om individuele verdachten. Deze globale verkenning 

dient, in beperkte mate, een beeld te geven van zakkenrollerij door Nederlanders en biedt de 

mogelijkheid om Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers af te zetten tegen de ‘gang van zaken’ onder 

zakkenrollers die zijn geboren in Nederland. Informatie over specifiek Nederlandse zakkenrollers is 

gezocht in politieregistraties. Voor een globale verkenning van Nederlandse zakkenrollers is gekozen 

voor analyse van 12 politieregistraties. Binnen de onderzoeksperiode zijn voor ieder half jaar, 3 

politieregistraties geanalyseerd. Hierbij is rekening gehouden met geografische kenmerken van 

Nederlandse zakkenrollerij incidenten.  

Zoals Loef (1992) omschrijft, is de locatie van zakkenrollerij vaak een grote stad zoals 

Amsterdam.  Om die reden is gekozen voor registraties van enkele incidenten in Amsterdam en 

overige incidenten verspreid over Nederland. Het gaat in dit onderzoek niet om een vergelijking 

tussen Nederlandse verdachten en Roemeense of Bulgaarse verdachten. Hierdoor kunnen slechts 

enkele voorzichtige uitspraken worden gedaan. Naast incidenten in Amsterdam, vinden overal in 

Nederland incidenten plaats. Bovendien zijn ook kermissen en scholen doelwit van zakkenrollerij.  

Omstandigheden van Nederlandse zakkenrollers lijken zich te kenmerken door problemen met 

middelenmisbruik. Wanneer er geen sprake is van middelen misbruik, zijn zij jong en veelal bekend 

bij justitie. Gestolen objecten zijn zowel portemonnees met bankpassen en contant geld, als mobiele 

telefoons. Er lijkt geen duidelijk patroon te bestaan in de keuze voor de buit. Ook onder Nederlandse 
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daders is sprake van verschillende antecedenten, voor zij door het betreffende incident met de politie 

in aanraking komen. In tegenstelling tot Roemeense en Bulgaarse verdachten lijkt weinig sprake te 

zijn van georganiseerde zakkenrollerij. De geanalyseerde registraties van Nederlandse verdachten 

laten geen activiteit van medeverdachten zien. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om solodaders. Ook 

worden weinig trucs gebruikt bij het zakkenrollen. Veelal gaat het om de ‘klassieke’ gevallen, zoals 

een botsing of onopvallend de hand in de tas of jas van het slachtoffer steken. Nederlandse 

zakkenrollers lijken, evenals hun Roemeense en Bulgaarse collega’s, de gerolde portemonnee leeg te 

halen en deze vervolgens weg te gooien op het toilet in cafés of openbare prullenbakken. De 

slachtoffers van Nederlandse zakkenrollers zijn zowel mannen als vrouwen. De keuze voor het 

slachtoffer lijkt willekeurig.  

Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat geen uitvoerige analyse gedaan is naar Nederlandse 

zakkenrollers, gezien dat buiten de reikwijdte van dit onderzoek valt. Vermoedelijk is er geen sprake 

van georganiseerde zakkenrollerij door Nederlandse verdachten. Het gebrek aan samenhang tussen 

de 5 items lijkt dit te bevestigen. Definitieve uitspraken kunnen echter niet gedaan worden. 

 

4.34.34.34.3    AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse van de van de van de van de politieregistraties politieregistraties politieregistraties politieregistraties        

Deze paragraaf bevat een analyse van de genoemde csv’s op basis van de politieregistraties en 

interviews met de in paragraaf 4.1.1 genoemde respondenten (zie Bijlage 4: Resultaten 

politieregistraties en interviews). Er worden 4 csv’s besproken met Roemeense verdachten, R1 t/m R4 

(zie Bijlage 3: Criminele samenwerkingsverbanden). Voor de Bulgaarse verdachten worden 3 csv’s 

besproken, B1 t/m B3 (zie Bijlage 3: Criminele samenwerkingsverbanden). Tabel 2 geeft de 

bevindingen uit de politieregistraties weer. Op grond van de beschikbare data zijn verbanden tussen 

verdachten en samenwerkingsverbanden kenbaar geworden. Gekozen is voor een analyse op het 

niveau van de csv’s. Waar mogelijk, wordt bij deze gegevens een analyse op individueel niveau 

gegeven. Echter, door een inconsistente wijze van registreren is niet bij ieder incident en iedere 

verdachte dezelfde informatie verworven.  
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4.3.1 Locatie4.3.1 Locatie4.3.1 Locatie4.3.1 Locatie    

De meest voorkomende locatie is de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. Op de tweede 

plaats komt de nachttrein als pleegplaats. Trajecten rond de Randstad zijn hierbij interessant. De 

overige pleegplaatsen zijn verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, 

Flevoland, Overijssel, Gelderland en een enkele keer in Friesland. Het betreft hier kleinere steden, 

dorpen of plaatsen buiten drukke stadscentra in grote steden. Steden en dorpen in Zuid-Holland en 

Noord-Holland zijn bij zowel de Roemenen als Bulgaren sterk vertegenwoordigd. De meerderheid van 

van de pleeglocaties bij Roemeense verdachten ligt betreft Amsterdam. Grosso modo lijken 

pleegplaatsen bij Roemeense verdachten licht geclusterd tussen Amsterdam en Rotterdam, maar ook 

Eindhoven en rond Utrecht. Bulgaarse verdachten pleegden, zo blijkt uit de politieregistraties, slechts 

2 keer zakkenrollerij in Amsterdam. Zij geven qua stad de voorkeur aan Den Haag. Zij zijn echter 

voornamelijk actief in dorpen en rustige delen van steden. De pleegplaatsen van Bulgaarse 

verdachten liggen, op enkele noordelijk gelegen pleegplaatsen, centraal in Nederland.  

De geografische spreiding is opvallend. Pleegplaatsen van de verschillende csv’s laten 

minimale overlap zien. Daarnaast zijn Roemeense en Bulgaarse verdachten niet in dezelfde omgeving 

actief. De spreiding van activiteit laat zien dat verdachten voornamelijk handelen in winkelgebieden in 

centraal gelegen steden en dorpen. Daarnaast is ook activiteit waarneembaar in meer afgelegen 

provincies. Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers komen veelal via of vanuit Duitsland en België naar 

Nederland, waardoor steden aan de grens logische aantrekkelijke pleeglocaties lijken. Daarnaast 

lijken toeristische plaatsen met potentiële slachtoffers een aantrekkelijk doelwit. Het is om deze 

reden opvallend dat niet slechts sprake is van incidenten in steden aan de grens met België en 

Duitsland of in drukke, toeristische steden. 

De tijdstippen waarop verdachten actief zijn liggen voornamelijk tussen 08.00 uur en 18.00 

uur. Hiervan wijken 2 csv’s af. Verdachten die actief zijn binnen R1 zijn zowel overdag als in de avond 

en nacht actief. Hierin onderscheiden zich 2 groepen verdachten: de verdachten die zakkenrollerij 

plegen in de horeca en verdachten die zakkenrollerij plegen op toeristische plaatsen in de openbare 

ruimte. Activiteit van verdachten binnen R2 wijkt tevens af. Zij zijn slechts ’s nachts actief tussen 

03.00 uur en 06.00 uur. De keuze voor specifieke locaties volgt dezelfde trend. Naast R1 en R2 

plegen alle csv’s zakkenrollerij in winkels en op markten buiten drukke stadscentra. 
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4.3.2 Omstandigheden4.3.2 Omstandigheden4.3.2 Omstandigheden4.3.2 Omstandigheden    

Bij de analyse van de omstandigheden waaronder zakkenrollerij gepleegd wordt, wijken tevens 

dezelfde csv’s af van de overige csv’s. R1 en R2 laten afwijkende modi operandi zien. Verdachten 

binnen R1 gebruiken uiteenlopende methoden om hun handelingen af te schermen en/of slachtoffers 

af te leiden. Verdachten binnen R1 zijn actief bij toeristen. Vaak bevinden deze zich op drukke 

plaatsen en zijn meer trucs nodig om de handeling aan het zicht te onttrekken. De verdachten die in 

de avond actief zijn, kiezen veelal slachtoffers die alcohol hebben gedronken. Deze slachtoffers zijn 

zich in veel gevallen niet direct bewust van (gevaar voor) zakkenrollerij. Verdachten binnen R2 zijn ’s 

nachts actief in de trein. Zij wachten tot potentiële slachtoffers in slaap vallen alvorens zij zichtbare 

eigendommen wegnemen. Vaak bevindt de mobiele telefoon zich in de handen van het slachtoffer. 

Hierbij worden geen afschermings- of afleidingsmethoden gebruikt. De overige csv’s, zowel 

Roemeense (R3 en R4) als Bulgaarse (B1, B2, B3), gebruiken eenvoudige methoden om hun handeling 

af te schermen. In de meeste gevallen werken zij samen met 2 of 3 personen, waarbij een verdachte 

de handeling afschermt, een verdachte op de uitkijk staat en een derde verdachte eigendommen van 

het slachtoffer wegneemt. Afschermen wordt gedaan door middel van kleding, personen of wanneer 

het incident in een winkel plaatsvindt, goederen uit de betreffende winkel. Een enkele keer wordt 

gebruik gemaakt van lichamelijk contact ter afleiding, of wordt de tas opengesneden om 

eigendommen weg te nemen. Verdachten binnen B2 gebruiken relatief vaak een shawl om de 

handeling af te schermen of zich te vermommen. Vaak wordt de shawl tijdens het incident gebruikt 

als hoofddoek, waarna deze na afloop in de tas gedaan wordt.  

Een opvallend verschil tussen Roemeense verdachten en Bulgaarse verdachten is het 

toepassen van shouldering. Waar mogelijk wordt de pincode bij het slachtoffer afgekeken en 

vervolgens de portemonnee weggenomen om een pintransactie te voltooien met de gestolen 

bankpas. R1, R3 en R4 laten deze modus operandi veelvuldig zien. De Bulgaarse verdachten in B1, B2 

en B3 beperken zich tot het stelen van de portemonnee, om vervolgens contant geld weg te nemen 

en de portemonnee weg te gooien in een prullenbak of op straat. Processen-verbaal in registraties 

geven geen blijk van consequente rolverdeling. In enkele gevallen zijn verdachten veelal actief op 

dezelfde wijze, terwijl veel andere verdachten bij ieder incident een andere modus operandi hanteren. 

Mogelijk is wel sprake van consequente rolverdeling en modus operandi. Dit blijkt echter niet uit de 
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verhoren van verdachten. Tijdens verhoren wordt niet bij iedere verdachte dezelfde vragen gesteld. 

Daarnaast zwijgen veel verdachten of geven zij aan geen antwoord op vragen te kunnen geven omdat 

zij het antwoord niet weten. Opvallend hierbij zijn de waarnemingen van de DoelGroepenTeams 

(DGT’s) in de Amsterdamse binnenstad en van de Spoorwegpolitie. Zij zien, in tegenstelling tot de 

registraties, veel verdachten dezelfde modi operandi hanteren en in dezelfde samenstelling opereren. 

Daarnaast zien zij dezelfde houding van verdachten tijdens verhoren als de politieregistraties 

vermelden. Uit de praktijk blijkt dat verdachten op veel vragen geen antwoord geven. Als verdachten 

iets verklaren, verklaren zij over hun eigen handelen, en niet over het handelen van medeverdachten. 

Hoewel uit de waarnemingen van de DGT’s blijkt dat veel dezelfde verdachten samen actief zijn, zien 

ook zij in de samenstelling van verdachten, in sommige gevallen, enige mate van verloop.  

 

4.3.3 Object4.3.3 Object4.3.3 Object4.3.3 Object    

Verdachten zijn in enkele csv’s ogenschijnlijk op zoek naar een bepaald object. Zij nemen in 2 

Roemeense csv’s en 3 Bulgaarse csv’s enkel portemonnees weg.  Opvallend is het verschil in de 

vervolghandeling tussen beide nationaliteiten. Hoewel het merendeel van de verdachten slechts 

portemonnees wegneemt, zijn enkel de Roemenen bedreven in shouldering. Hierbij nemen Roemenen 

naast de portemonnee ook de pincode weg, door deze af te kijken. Bulgaarse verdachten nemen 

contant geld uit de portemonnee alvorens zij deze in een prullenbak of op straat weggooien. De 

indruk wordt echter niet gewekt dat zij slechts naar portemonnees op zoek zijn en bijvoorbeeld een 

mobiele telefoon terug in de zak of tas van het slachtoffer zullen doen, als zij deze hebben 

weggenomen in plaats van een portemonnee. Daarom wordt in dit verband gesproken van een 

voorkeur voor portemonnees. Hier wijken 2 csv’s af, namelijk R1 en R2. Zij zijn in 2 opzichten 

afwijkend. Verdachten binnen R1 lijken op zoek te zijn naar een willekeurige buit. De buit die in de 

avond wordt weggenomen is echter wel in alle gevallen een gehele tas of alleen een mobiele telefoon. 

Binnen R2 zijn verdachten op zoek naar goederen die zij zien of hebben gezien, voordat de 

slachtoffers in slaap vielen. Hieruit kan worden opgemaakt dat Bulgaarse verdachten niet kiezen voor 

een vervolghandeling nadat zij de buit hebben weggenomen. Dit zou kunnen betekenen dat zij niet 

bedreven zijn in methoden als shouldering. Over het algemeen genomen zijn alle verdachten op zoek 

naar geld en in mindere mate naar mobiele telefoons. Dit duidt op een, op gelegenheid gebaseerde 
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keuze voor de buit. Mogelijk kan hier ook worden gesteld dat er sprake is van beperkte 

mogelijkheden voor afzet van andere goederen.  

 

4.3.4 Dader(s)4.3.4 Dader(s)4.3.4 Dader(s)4.3.4 Dader(s)    

De geanalyseerde csv’s zijn qua omvang wisselend. R1 bevat 70 daders (vanaf hier verdachten 

genoemd). De overige csv’s, zowel Roemeense als Bulgaarse, bevatten niet meer dan 15 verdachten. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verdachten die herhaaldelijk actief zijn en verdachten die 

één of enkele keren worden aangehouden door de politie. Of deze verdachten in de praktijk 

daadwerkelijk niet vaker actief zijn, is onduidelijk. Hierdoor kan niet met zekerheid geconcludeerd 

worden dat sprake is van slechts 1 csv met meer dan 15 verdachten. Mogelijk zijn overige csv’s net 

zo omvangrijk als R1, maar kan dit door gebrek aan antecedenten niet bevestigd worden. 

 De mate van organisatie is op basis van politieregistraties slechts gedeeltelijk te bepalen. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met niet bij de politie bekend geworden incidenten (het 

dark number) en het gebrek aan informatie over rolverdeling en medeverdachten. Uit de registraties 

wordt wel duidelijk dat Roemenen en Bulgaren die in Nederland verblijven, personen uit hetzelfde 

geboorteland kennen. Naast de verklaringen van verdachten worden Roemeense straatartiesten door 

de DGT samen gezien met Roemeense zakkenrollers. Beide groepen Roemenen dienen hun 

inkomsten af te staan aan derden binnen de organisatie. Beide nationaliteiten plegen zakkenrollerij in 

wisselende samenstellingen. Enkele verdachten plegen vaker zakkenrollerij met vaste 

medeverdachten, maar daarnaast zijn zij tevens met andere ‘losse’ partners actief. Ook op basis van 

de registraties lijkt een min of meer hiërarchische structuur zichtbaar bij csv’s met relatief jonge 

verdachten. Alles in aanmerking genomen rijst het vermoeden dat er sprake is van uitbuiting van de 

zakkenrollers. Hierbij dient opgemerkt te worden dat verdachten over het algemeen jong zijn. 

Gemiddeld zijn de geboortejaren per csv 1980, 1988, 1975 en 1995 bij Roemeense verdachten en 

1980, 1985 en 1991 bij Bulgaarse verdachten. Deskundigen geven hiervoor een mogelijke verklaring. 

Een bepaalde groep Roemeense en Bulgaarse kinderen leren al vroeg dat zakkenrollerij een 

geaccepteerde vorm van werk is. Zij worden door hun families onderwezen om vervolgens in West-

Europa actief te zijn. Mogelijk gaat het in dit verband om onvrijwillig zakkenrollen. Bij de oorsprong 

van hun criminele carrière kunnen zij gezien worden als slachtoffers. Naar mate zij meer bedreven 
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raken, stijgen zij in rang. Hierdoor gaan zij mogelijk een andere, minder publieke, rol vervullen. In 

dat geval is overigens geen sprake meer van slachtofferschap. Zij kunnen dan gezien worden als 

dader.  

Politieregistraties laten zien dat er sprake is van verschillende rollen bij het plegen van 

zakkenrollerij. Met betrekking tot de rolverdeling lijken, ook hier enkel R1 en R2 af te wijken van de 

overige csv’s. Zij handelen op meer brutale wijze dan de overige csv’s. De overige registraties geven 

op individueel niveau niet weer welke verdachten welke rol vervullen en of hierbij sprake is van 

consistentie. Op het niveau van het samenwerkingsverband kan gesteld worden dat er verschillende 

rollen geïdentificeerd zijn. Zakkenrollerij vindt veelal plaats door samenwerking tussen een 

uitkijkpost, een afschermer, een buit-saver (verdachte die de buit aanneemt van de zakkenroller en 

deze veiligstelt) een afleider en de zakkenroller. Veel verdachten vervullen een dubbele rol. Als 

verdachten met meer personen actief zijn dan uit de politieregistraties blijkt, worden sommige rollen 

vaak niet opgemerkt, zodat de betreffende verdachten niet wordt opgepakt door de politie. Opvallend 

is de verdeling van verdachten naar sekse. Roemeense verdachten zijn in 75% mannelijk, terwijl 

Bulgaarse verdachten slechts in 15% mannelijk zijn. Registraties geven blijk van een andere rol van de 

mannelijke verdachten bij de Bulgaren. Zij faciliteren voornamelijk hun vrouwelijke landgenoten bij 

het plegen van zakkenrollerij. Processen-verbaal melden tevens agressie bij de mannelijke Bulgaarse 

verdachten.  

De verdachten binnen de geanalyseerde csv’s zijn voornamelijk afkomstig uit het 

noordoostelijke deel van zowel Bulgarije en als Roemenië. In Roemenië is tevens een groep afkomstig 

uit de omgeving van Boekarest. De constatering van deskundigen dat verdachten allemaal te 

herleiden zijn tot enkele steden in de bronlanden lijkt hierdoor ondersteuning te krijgen. Uit de 

registraties blijkt niet dat zij tot enkele steden specifiek te herleiden zijn, maar geboorteplaatsen 

liggen grofweg wel in dezelfde streek. Voor gedetailleerde uitspraken hierover, is het noodzakelijk 

dat de relaties tussen verdachten verder worden  geanalyseerd. Verdachten uit Roemenië en Bulgarije 

lijken niet met elkaar samen te werken. Verdachten lijken enkel met verdachten uit hetzelfde 

geboorteland samen te werken. Daarnaast is niet komen vast te staan dat sprake is van  
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Tabel 2Tabel 2Tabel 2Tabel 2. . . . Resultaten uit politieregistraties van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollerij verdachten in Resultaten uit politieregistraties van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollerij verdachten in Resultaten uit politieregistraties van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollerij verdachten in Resultaten uit politieregistraties van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollerij verdachten in 

2011 en 20122011 en 20122011 en 20122011 en 2012     
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samenwerking met Nederlanders. In slechts 1 registratie wordt verklaard dat verdachten bij een 

Nederlandse man verblijven. 

De spreiding van zakkenrollerij gedurende de onderzoeksperiode is niet voor alle csv’s 

hetzelfde. Enkele patronen zijn onderscheiden: het ene csv is voornamelijk actief in 2011 of 2012, 

terwijl een ander csv in de zomermaanden wordt waargenomen of een bepaalde periode 

aaneengesloten in beeld komt bij de politie. De activiteit van verschillende csv’s lijkt elkaar niet of 

nauwelijks te overlappen. Evenals het gebrek aan overlap in de geografische spreiding, lijkt dit te 

duiden op centrale aansturing van de verdachten. 

 

4.3.5 Slachtoffer(s)4.3.5 Slachtoffer(s)4.3.5 Slachtoffer(s)4.3.5 Slachtoffer(s)    

De keuze voor slachtoffers lijkt in R1 samen te vallen met de modus operandi. Hier is sprake 

van veel toeristen die het slachtoffer worden van zakkenrollerij. Enkel in dit csv worden veel trucs 

gebruikt om handeling af te schermen. Deze keuze lijkt uit noodzaak geboren, gezien de pleeglocatie 

in veel gevallen een drukke toeristische locatie betreft. Hier zijn veel getuigen aanwezig en zijn 

voorbijgangers mogelijk beter alert op zakkenrollers. R2 lijkt ook bij slachtofferschap een afwijkend 

beeld te laten zien. Slachtoffers zijn veelal mannelijk en jong. Veel slachtoffers bevonden zich alleen 

in de trein. Het gebrek aan vrouwelijke slachtoffers lijkt een logisch gevolg van het nachtelijke tijdstip 

waarop slachtoffers van hun eigendommen worden gerold. Mogelijk reizen vrouwen niet graag ’s 

nachts (alleen) met de trein en zijn mannen minder bang voor slachtofferschap tijdens de treinreis. 

De overige csv’s met zowel Roemeense als Bulgaarse verdachten kiezen voornamelijk vrouwelijke 

slachtoffers. In veel gevallen gaat het om ouderen en fysiek zwakke personen die slachtoffer worden 

van zakkenrollerij.  

 

4.3.6 Aanpak4.3.6 Aanpak4.3.6 Aanpak4.3.6 Aanpak    

De aanpak van mobiel banditisme dient op Europees niveau plaats te vinden. Het gaat bij 

mobiel banditisme om dadergroepen uit verschillende Oost-Europese landen; Roemenië en Bulgarije 

zijn geen uitzondering en voeren daarbij niet de boventoon (zie Bijlage 4: Resultaten 

politieregistraties en interviews). Dit criminaliteitsprobleem staat hoog op de Nederlandse en 
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Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2:     

Hoe handelen verdachten binnen criminele samenwerkingsverbanden, hoe 

hangen eventuele handelingen samen met kenmerken van verdachten en 

wat betekent dit voor de aanpak van zakkenrollerij door criminele 

samenwerkingsverbanden? 

Europese agenda. Het is van belang om de criminele samenwerkingsverbanden in kaart te brengen, 

zodat concrete interventies vanuit de EU lidstaten gedaan kunnen worden. Momenteel is sprake van 

symptoombestrijding door de inzet van DGT’s op enkele plaatsen in Nederland. Voor een 

constructieve aanpak is samenwerking met de bronlanden wenselijk. Op deze manier kan inzicht 

verkregen worden in de activiteiten van criminele samenwerkingsverbanden in alle EU lidstaten. 

Hoewel hierbij geen informatie gedeeld mag worden tussen bron- en doellanden over verdachte 

ingezetenen, mogen wel vragen worden gesteld om aanleiding tot onderzoek naar een csv te creëren 

(zie Bijlage 4: Resultaten politieregistraties en interviews).  

 
 

4.4 Deelconclusie4.4 Deelconclusie4.4 Deelconclusie4.4 Deelconclusie    

In hoofdstuk 4 is de bespreking van de politieregistraties en interviews met deskundigen 

gegeven. Op basis van deze data is getracht, volgens het LOODS-model, antwoord te geven op de 

volgende onderzoeksvraag: 

 

 

 

 

 

 

Zakkenrollerij-incidenten door verdachten binnen de geanalyseerde criminele 

samenwerkingsverbanden (csv’s) komen voornamelijk voor in centraal gelegen provincies in 

Nederland. Het verschil in geografische spreiding van incidenten door Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers is opvallend. Locaties van de verschillende criminele samenwerkingsverbanden laten 

minimale overlap zien. Roemeense en Bulgaarse verdachten zijn niet in dezelfde omgeving actief. 

Hieruit lijkt te kunnen worden opgemaakt dat er sprake is van aansturing van activiteiten van de 

verdachten. Mogelijk is hierdoor sprake van aansturing (in het doelland of vanuit het bronland) van 

de criminele samenwerkingsverbanden. 
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Binnen het thema omstandigheden zijn enkele opmerkelijkheden waar te nemen. De rollen bij 

een zakkenrollerij-incident zijn veelal hetzelfde: een afschermer, een afleider, een buit-saver, een 

uitkijkpost en een zakkenroller. Bij sommige incidenten vervult een verdachte meerdere rollen, terwijl 

bij andere incidenten voor iedere rol een andere verdachte kan worden geïdentificeerd. Data over 

samenstelling en rolverdeling uit politieregistraties en interviews komen niet overeen; 

politieregistraties geven wisselende samenstellingen en rollen van verdachten weer, terwijl 

respondenten spreken over consequent samenwerkende verdachten met enkele wisselende 

contacten. Een ander opvallend verschil in omstandigheden (modus operandi) tussen Roemeense 

verdachten en Bulgaarse verdachten is het toepassen van shouldering. Bulgaarse verdachten nemen 

enkel contant geld weg uit gestolen portemonnees. Hieruit kan worden opgemaakt dat Bulgaarse 

verdachten niet kiezen voor een vervolghandeling nadat zij de buit hebben weggenomen. Dit zou 

kunnen betekenen dat zij niet of minder bedreven zijn in methoden als shouldering. Over het 

algemeen genomen zijn alle verdachten op zoek naar geld en in mindere mate mobiele telefoons. Dit 

duidt op een, op gelegenheid gebaseerde keuze voor het object (de buit). Mogelijk duidt de keuze 

voor gestolen goederen tevens op beperkte mogelijkheden voor afzet van andere goederen.  

Daders geven veelal aan familie en vrienden van elkaar te zijn. Verdachten uit hetzelfde 

geboorteland die in Nederland verblijven, verklaren elkaar te kennen. Verdachten lijken enkel met 

verdachten uit hetzelfde geboorteland samen te werken. Daarbij is niet komen vast te staan dat 

sprake is van samenwerking met Nederlanders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat verdachten 

vermoedelijk enkel worden gefaciliteerd door personen uit hetzelfde geboorteland. Daarnaast bestaat 

het vermoeden dat verdachten binnen de csv’s aanvankelijk slachtoffer zijn van een 

uitbuitingssituatie. Dit vermoeden heerst bij verdachten uit beide landen, maar lijkt wat sterker 

aanwezig bij verdachten uit Bulgarije. De ogenschijnlijk leidende rol van de Bulgaarse man lijkt hier 

meer te duiden op onderdrukking van de Bulgaarse vrouw. Uit interviews blijkt dat het mogelijke 

aanvankelijk slachtofferschap in een uitbuitingssituatie uiteindelijk overgaat in daderschap. 

Verdachten stijgen, naar mate zij meer bedreven raken, in rang. Hierdoor gaan zij mogelijk een 

andere, minder publieke, rol vervullen. Concluderend kan op basis van deze informatie gesteld 

worden dat de ogenschijnlijk kleine csv’s groter zijn dan momenteel bekend is, doordat een slechts 

beperkte groep een zichtbare rol vervult. Daarbij lijkt de relatief jonge leeftijd van Roemeense en 
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Bulgaarse zakkenrollers een logisch gevolg van de vermoedelijke hiërarchie binnen de csv’s. De 

leeftijd en sekse van slachtoffers lijken samen te hangen met de pleegplaats van verdachten. 

Slachtoffers zijn, op enkele jonge personen in het uitgaansleven en toeristen na, voornamelijk 

(huis)vrouwen en ouderen en zij bevinden zich gedurende de dag in supermarkten, kledingwinkels, 

warenhuizen en markten.  

Nu antwoord is gegeven op de vraag naar het handelen van verdachten en hun kenmerken, 

wordt tot slot gekeken naar de implicaties voor de aanpak van deze csv’s. Allereerst dienen csv’s in 

kaart te worden gebracht. Daarbij is constructieve samenwerking op Europees niveau wenselijk, 

waarbij lidstaten van de Europese Unie een actieve informatiepositie richting elkaar innemen. Op deze 

manier wordt in zowel bron- als doellanden duidelijk wat er speelt en kunnen csv’s bij de voordeur 

worden tegengehouden en aangepakt. 
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Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1: Onderzoeksvraag 1:     

Wat is de omvang van zakkenrollerij-incidenten door mobiele daders 

uit Roemenië en Bulgarije in Nederland in 2011 en 2012, en wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen tussen Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers? 

5. 5. 5. 5. ConclusieConclusieConclusieConclusie, discussie en aanbevelingen, discussie en aanbevelingen, discussie en aanbevelingen, discussie en aanbevelingen    

5.1 5.1 5.1 5.1 CCCConclusieonclusieonclusieonclusie    

Dit onderzoek richt zich op zakkenrollerij in Nederland door mobiele daders die zijn geboren in 

Roemenië en Bulgarije. Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst is de omvang van het 

criminaliteitsprobleem onderzocht. Vervolgens is onderzocht hoe verdachten handelen in 

geïdentificeerde  criminele samenwerkingsverbanden (csv’s). In deze conclusie wordt allereerst 

antwoord gegeven op de onderzoeksvraag naar de omvang van het criminaliteitsprobleem. Daarna 

wordt een koppeling van de literatuur met de empirie gegeven, om vervolgens antwoord te gegeven 

op de tweede onderzoeksvraag naar het handelen van verdachten. De eerste onderzoeksvraag luidt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 37,6% van de zakkenrollerij-incidenten in Nederland in 2011 en 2012 is een Roemeense of 

Bulgaarse verdachte aangehouden. Samen zijn deze verdachten verantwoordelijk voor 967 

zakkenrollerij incidenten waarvan aangifte is gedaan. De meerderheid van het totale aantal 

zakkenrollerij-incidenten is in de Randstad gepleegd. Op basis van het lage ophelderingspercentage 

van alle zakkenrollerij-aangiften (2,8%) en specifiek de zakkenrollerij-aangiften met een Roemeense 

en Bulgaarse verdachte (1,3%), kan echter niet worden vastgesteld dat Roemeense en Bulgaarse 

verdachten daadwerkelijk voor een derde verantwoordelijk zijn voor het totale aantal geregistreerde 

zakkenrollerij-incidenten. Echter, de helft van de opgehelderde zakkenrollerij-incidenten betreft een 

Roemeense of Bulgaarse dader. Dit zou kunnen betekenen dat Roemenen en Bulgaren relatief vaak in 

beeld komen bij de politie vergeleken met andere nationaliteiten. Een ander vermoeden hierover 

bevestigt wat de cijfers laten zien: Roemenen en Bulgaren plegen daadwerkelijk vaker zakkenrollerij 
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dan verdachten met een andere nationaliteit. Het laatste vermoeden lijkt meer steun te vinden in de 

praktijk. Opvallend is het forse verschil in aantal aangehouden verdachten van zakkenrollerij uit beide 

landen. Roemenen zijn namelijk, naast autochtone verdachten, fors in de meerderheid onder 

verdachten van zakkenrollerij in Nederland.  

Binnen de Roemeense verdachtenpopulatie is in 75% van de incidenten sprake van een een 

mannelijke verdachte. Data over de Bulgaarse verdachtenpopulatie laat zien dat slechts in 15% van de 

incidenten sprake is van een mannelijke verdachte. De verdeling van leeftijd laat zien dat zowel 

Roemeense als Bulgaarse verdachten, in 82,2% van de incidenten, binnen de leeftijdscategorie 18 tot 

39 jaar vallen. De gekozen definitie van mobiel banditisme stelt dat hierbij ‘mogelijks gebruik wordt 

gemaakt van minderjarigen’. Gegevens over de aangehouden verdachtenpopulatie suggereren dat bij 

zakkenrollerij daarvan geen sprake is. 

Om uitspraken te kunnen doen over de samenwerking en de mate van activiteit van 

aangehouden Roemeense en Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij, is in kaart gebracht hoeveel 

verdachten actief zijn per incident en vice versa. Hieruit blijkt dat voor zowel Roemeense als 

Bulgaarse verdachten geldt dat de meerderheid zonder medeverdachten zakkenrollerij pleegt of 

mogelijk wel samen met medeverdachten zakkenrollerij pleegt, maar zonder medeverdachten wordt 

aangehouden. Bij de incidenten met Bulgaarse verdachten zijn tot maximaal 4 verdachten per 

incident geregistreerd. De data over incidenten met Roemeense verdachten geeft weer dat zij met 

maximaal 15 verdachten samen zakkenrollerij plegen. De Bulgaarse verdachten komen veelal alleen 

of in een duo in beeld bij de politie. Voor Roemenen geldt dat verdachten alleen en met 1 of 2 

medeverdachten veel voorkomen. Mogelijk is er bij Roemeense verdachten meer sprake van grotere 

csv’s dan bij Bulgaarse verdachten. Een andere mogelijkheid ligt in de mate van professionaliteit. 

Mogelijk werken Bulgaarse verdachten vaak samen met enkele medeverdachten, maar wordt dit niet 

bekend bij de politie. Het aantal incidenten per verdachte laat zien dat Roemeense verdachten zich 

onderscheiden door meer activiteit per verdachte dan Bulgaarse verdachten. Dit suggereert dat er bij 

Roemeense verdachten in grotere mate sprake is van veelplegers. Ook hierbij bestaat de mogelijkheid 

dat Roemeense verdachten enkel vaker met de politie in aanraking komen dan Bulgaarse verdachten, 

maar niet daadwerkelijk vaker incidenten plegen. 
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Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2: Onderzoeksvraag 2:     

Hoe handelen verdachten binnen criminele samenwerkingsverbanden, 

hoe hangen eventuele handelingen samen met kenmerken van 

verdachten en wat betekent dit voor de aanpak van zakkenrollerij door 

criminele samenwerkingsverbanden? 

 

 De spreiding van incidenten door Roemeense en Bulgaarse verdachten is niet gelijk. Bulgaarse 

verdachten zijn veelal actief rond de Randstad en de provincie Noord-Brabant, terwijl Roemeense 

verdachten meer verspreid over Nederland actief zijn. Mogelijk betekent dit dat Roemeense 

verdachten meer kennis hebben van de Nederlandse omgeving en daarmee meer kennis over 

mogelijkheden voor zakkenrollerij. De buit van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers in Nederland 

bestaat uit portemonnees met contant geld en bankpassen. Daarnaast is de mobiele telefoon een 

(minder frequent) voorkomende buit. De waarde die de buit in totaal vertegenwoordigt is niet 

bekend. 

Met behulp van netwerkanalyse zijn verschillende csv’s geïdentificeerd. Voor Roemeense en 

Bulgaarse verdachten zijn 138 kleine csv’s en 13 grote csv’s vastgesteld. In ongeveer de helft van de 

geregistreerde incidenten is sprake van een zakkenrollerij-incident. Op basis van de beschikbare data 

rijst het vermoeden dat het bij Roemeense en Bulgaarse verdachten meer om generalisten gaat, 

waarbij zakkenrollerij een veelvoorkomend incident is. 

 Hiermee is antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag naar de omvang van het 

criminaliteitsprobleem. Voordat de conclusie van de tweede onderzoeksvraag wordt gegeven, volgt 

eerst een bespreking van de relatie tussen de empirische bevindingen en de literatuur. De tweede 

onderzoeksvraag voor de verdiepende analyse luidt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers in Nederland op 

enkele kenmerken overeenkomsten vertonen met het vroege banditisme en de hedendaagse 

typeringen van rondtrekkende dadergroepen. Om te beginnen komen Roemeense en Bulgaarse 

zakkenrollers en de sociale omstandigheden in hun geboorteland overeen met kenmerken van de 
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18de en 19de eeuwse bendes. Evenals de empirische bevindingen suggereren, waren bendes enkele 

eeuwen geleden tevens een fenomeen uit de lagere sociale klasse. Daarnaast was zowel tijdens vorige 

eeuwen als in het huidig banditisme sprake van rangen binnen de samenwerkingsverbanden. 

Naarmate verdachten meer ervaring hebben, verwerven zij een meer verantwoordelijke rol binnen de 

organisatie. Het rondreizende bestaan van de beroepsgroepen in de vorige eeuwen zorgde ervoor dat 

zij veel gelijkgestemden ontmoetten. Binnen het hedendaags mobiel banditisme zijn leden van de 

csv’s vermoedelijk bekend met elkaar doordat zij familie of dorpsgenoten van elkaar zijn. Het is niet 

komen vast te staan dat verdachten elkaar hebben leren kennen naar aanleiding van hun reizende 

bestaan. Toch lijkt hier deels een overeenkomst te bestaan met de verhoudingen tussen bendeleden 

uit vorige eeuwen. Daarnaast werden rondtrekkende dadergroepen omschreven als een internationaal 

probleem, doordat zij niet slechts opereerden binnen de landsgrenzen. Het hedendaagse mobiel 

banditisme wordt tevens getypeerd als een internationaal Europees probleem. Door het gebrek aan 

vaste samenstelling en hoge mate van mobiliteit zijn rondtrekkende dadergroepen niet eenvoudig te 

grijpen.  

Enkele typeringen van csv’s zijn overeenkomstig met de empirische bevindingen. Een 

typologie die overeenkomt met de empirische bevindingen is die van de foreign based networks. Zij 

hebben geen structuren in de doellanden en zien hun thuisbasis in de bronlanden als 

gemeenschappelijk verbindingspunt vanuit waar zij zakkenrollerij plegen in West-Europa. Daarnaast 

omschrijft een onderzoek van Detailhandel Nederland twee typologieën. De eerste typologie, van 

jonge mensen die eenmalig een overtreding plegen om luxe artikelen te kunnen bekostigen, komt 

niet overeen met empirische bevindingen. De tweede typologie sluit wel aan. Deze typologie 

beschrijft georganiseerde netwerken van mobiele daders, die meerdere malen een bepaalde periode 

in West-Europa verblijven en grote afstanden afleggen tijdens hun rooftochten. Naast deze 

typologieën zijn ook de in de literatuur omschreven rollen en aantrekkelijke pleeglocaties 

overeenkomstig met de praktijk.   

De theoretische benaderingen lijken aanvullend op elkaar een verklaring te kunnen bieden 

voor zakkenrollerij door mobiele daders uit Roemenie en Bulgarije. De anomie- en strain theorie 

bieden een verklaring voor het ontstaan van ontevredenheid in beide landen na de val van het 

communisme. De inwoners werd een beter leven voorgespiegeld, maar in werkelijkheid werd dit voor 
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met name inwoners met een lage sociaal economische status alleen slechter. De tegenstellingen 

tussen rijk en arm werden enkel groter. De ontevredenheid die hieruit voortvloeide heeft als 

voedingsbodem voor het ontstaan van subculturen gefungeerd. Binnen deze subculturen is een 

stelsel van normen en waarden ontstaan dat zich afzet tegen de heersende conventionele cultuur. 

 

Nu de koppeling van de literatuur met de empirische bevindingen is besproken, wordt de 

tweede onderzoeksvraag beantwoord. Door verdachten binnen de geïdentificeerde csv’s wordt 

zakkenrollerij veelal gepleegd op locaties in centraal in Nederland gelegen provincies. Dit is een 

opvallende waarneming, omdat de meerderheid van de verdachten via Duitsland of België naar 

Nederland komt. Wanneer gekeken wordt naar de toevluchtswegen, is de verwachting dat 

zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren in ieder geval tevens in grensgebieden gepleegd wordt. 

Hoewel verdachten uit beide landen hierin niet verschillen, laat de keuze voor de pleeglocatie wel een 

verschil zien. Voor Roemenen geldt dat de Randstad een veelvoorkomende regio is waarin zij 

zakkenrollen, terwijl de Bulgaren voornamelijk in rustige delen van steden, of in dorpen toeslaan. Het 

gebrek aan overlap tussen de pleeglocaties van de verschillende csv’s doet vermoeden dat er sprake 

is van aansturing van de csv’s. Daarnaast lijkt een verschil te bestaan in de keuze van het tijdstip 

waarop incidenten worden gepleegd. Dit verschil is niet zichtbaar tussen beide geboortelanden; de 

zichtbare tweedeling lijkt meer willekeurig. Naast de meerderheid van de csv’s die overdag in 

winkelgebieden actief zijn, is een minderheid overdag actief op toeristische plaatsen en in de nacht in 

de horeca en het openbaar vervoer.  

 Bij de meerderheid van de incidenten bestaan de omstandigheden uit eenzelfde handelswijze 

en wordt samengewerkt door verschillende verdachten. Hoewel vaak slechts één verdachte zichtbaar 

is, wordt over het algemeen in samenwerking met enkele verdachten gehandeld. Het is daarbij niet 

van belang hoeveel verdachten het csv waartoe zij behoren telt. Over het algemeen zijn verdachten 

met maximaal 4 personen actief. Wanneer enkele verdachten samenwerken tijdens een incident, 

vervullen zij vaak een dubbele rol. Bij incidenten waarbij meerdere verdachten betrokken zijn, is een 

duidelijke rolverdeling waarneembaar. De samenstelling van verdachten is vaak wisselend. Slechts 

enkele keren zijn verdachten in dezelfde samenstelling actief. Er zijn weinig verschillen in de modus 

operandi tussen de verschillende csv’s of verdachten. Het handelen van verdachten lijkt voornamelijk 
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resultaatgericht. Trucs en methoden worden, waar nodig, ingezet om het beoogde resultaat te 

bereiken.  

De keuze voor het object lijkt voor de csv’s gebaseerd op winst. Zij zijn allen uit op een buit 

die geld kan opleveren. Over het algemeen wordt daarom gekozen voor portemonnees en mobiele 

telefoons. In veel gevallen wordt de buit zonder inhoud teruggevonden in de omgeving van het 

incident. Een van de beperkte verschillen is de toepassing van shouldering door Roemeense 

verdachten. Zij kiezen er vaker voor om de pincode af te kijken, zodat zij pintransacties kunnen 

voltooien met de gestolen bankpas. Bulgaren gaan voor primaire winst, de buit uit de portemonnee. 

Roemeense verdachten lijken, mede daardoor, wat meer behendig in hun handelen.  

Een ander verschil tussen verdachten (daders) kan worden afgeleid uit de seksespecifieke 

rolverdeling bij Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers. Roemeense zakkenrollers zijn veelal 

mannelijk. Wanneer Roemeense vrouwelijke zakkenrollers actief zijn, vervullen zij dezelfde rol als 

hun mannelijke collega’s. Bij Bulgaarse verdachten is een ander patroon zichtbaar. Vrouwelijke 

verdachten uit dit geboorteland worden door Bulgaarse mannen naar de pleeglocaties gebracht. 

Hoewel de onderdanige positie van Bulgaarse vrouwelijke verdachten meer duidt op een 

uitbuitingssituatie, lijkt hier ook bij Roemenen sprake van een uitbuitingssituatie. Echter, bij 

Roemeense verdachten lijkt dit los te staan van het verschil in sekse, maar wordt dit afgeleid uit de 

wetenschap dat zij hun inkomsten dienen af te dragen aan Roemeense derden binnen de csv’s. 

Verdachten van zakkenrollerij zijn gemiddeld rond de 30 jaar oud. Bij aanwezigheid van een oudere 

verdachte, heeft deze in veel gevallen een aansturende rol. Dit sluit aan op het vermoeden dat er 

sprake is van een hiërarchische structuur binnen de csv’s. Daarnaast bestaat het vermoeden dat het 

in veel gevallen in eerste instantie gaat om onvrijwillig daderschap. Naarmate verdachten meer 

bedreven raken in het ‘vak’, schuiven zij door naar een meer verantwoordelijke rol. Waar mogelijk bij 

de oorsprong van daderschap gesproken kan worden over een uitbuitingssituatie, en daarmee deels 

slachtofferschap, is naar verloop van tijd slechts sprake van vrijwillig daderschap. Kennis over de 

culturele en financiële context van Roemeense en Bulgaarse verdachten biedt inzicht in het ontstaan 

en de persistentie van dit criminaliteitsprobleem. Roemeense en Bulgaarse families leren hun 

kinderen hoe zij moeten zakkenrollen. In de bronlanden worden hun vaardigheden om te 

zakkenrollen verfijnd om daarmee vervolgens in doellanden geld te verdienen. De keuze voor deze 
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leefwijze als zakkenroller is volgens verdachten te wijten aan de slechte financiële situatie in de 

bronlanden. Bulgaarse verdachten lijken zich hierin te onderscheiden van de Roemeense verdachten. 

Bulgaarse verdachten verklaren namelijk dat zij geen keuze hebben, omdat het leven in Bulgarije zo 

hard en armoedig is. Dit doet vermoeden dat criminaliteit een leefwijze is geworden voor de arme 

delen van de bevolking. Ondanks gelijksoortige situaties in de bronlanden is niet komen vast te staan 

dat Roemeense en Bulgaarse verdachten met elkaar samenwerken. Verdachten uit hetzelfde 

geboorteland zijn wel bekend met elkaar en faciliteren elkaar waar nodig. In veel gevallen gaat het 

om een familiaire band met landgenoten of komen zij uit dezelfde streek in het bronland en hebben 

verdachten familie of vrienden in andere West-Europese landen. Vaak verblijven zij daar of plegen zij 

samen met een in 1 van die West-Europese landen verblijvende medeverdachte. Alles in aanmerking 

genomen lijkt het te gaan om een netwerk van personen die via familiebanden en verblijfplaatsen met 

elkaar zijn verbonden in het bronland en daarbuiten. 

 De keuze voor het slachtoffer lijkt gemaakt te worden op basis van gelegenheid. Hierin 

verschillen de csv’s niet van elkaar, ongeacht of zij actief zijn in de Randstad of in rustiger gebieden. 

Doordat structureel gekozen wordt voor winkelgebieden, kan gesteld worden dat verdachten op zoek 

zijn naar onoplettend winkelend publiek. De 2 csv’s die hier een uitzondering op zijn, zoeken 

slachtoffers op toeristische plaatsen, in de horeca of nachttrein. Dit zijn tevens situaties waarin 

slachtoffers in de regel onoplettend zijn. De dagelijkse gewoonte van slachtoffers komt overeen met 

de locatie waar zij slachtoffer worden. Het is logisch dat bijvoorbeeld de leeftijd van slachtoffers lager 

ligt op locaties waar zich ook jonge mensen bevinden.  

 De vraag naar de samenhang tussen eventuele handelingen en kenmerken van verdachten lijkt 

niet op individueel niveau beantwoord te kunnen worden. Politieregistraties bieden een goede bron 

van informatie bij een analyse die zich richt op globale kenmerken. Doordat slechts ten dele op 

individueel niveau vergelijkingen getrokken konden worden is gekozen voor analyse op een minder 

gedetailleerd niveau. Hierdoor kunnen toch uitspraken gedaan worden over het handelen van 

verdachten en de samenhang met hun kenmerken. De implicaties voor de aanpak van het 

criminaliteitsprobleem die voortvloeien uit de bevindingen, richten zich voornamelijk op de 

samenwerking tussen autoriteiten van de betrokken landen. Voor een constructieve aanpak dienen 

csv’s in kaart te worden gebracht. Het is daarbij van belang om tevens op individueel niveau data te 
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verzamelen, zoals onderlinge verbanden tussen verdachten. Hierbij kan gedacht worden aan relaties, 

vervoermiddelen, betaalmiddelen en verblijfplaatsen. Door het delen van deze kennis kan in alle 

betrokken landen worden opgetreden tegen csv’s die zich in bronlanden lijken te vormen om 

vervolgens in doellanden toe te slaan. Hiermee is antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag. 

De hierna volgende paragraaf geeft een kritische bespreking van het gebruik van de literatuur, 

onderzoeksmethoden en resultaten. 

 

5.2 5.2 5.2 5.2 DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    

Dit onderzoek kent enkele tekortkomingen. De belangrijkste beperking komt voort uit rapportage 

in de gebezigde databronnen. Binnen het politieregistratiesysteem BasisVoorziening Handhaving 

(BVH) worden alle incidenten geregistreerd die bekend worden bij de politie. Doordat niet consequent 

wordt gerapporteerd dat sprake is van zakkenrollerij (dit noemt men de maatschappelijke klasse) kan 

onderrapportage of zelfs overrapportage volgen. Een voorbeeld hiervan betreft een straatroof die in 

de praktijk wordt geregistreerd als een zakkenrollerij of een eenvoudige diefstal die eigenlijk als 

zakkenrollerij dient te worden geregistreerd. Daarnaast wordt bij verhoren niet consequent 

doorgevraagd. De accenten bij de informatieverzameling verschillen per verhoor.  Hierdoor wordt niet 

bij ieder verhoor op dezelfde manier -of überhaupt dezelfde- vragen gesteld, waardoor de voor dit 

onderzoek gebruikte data voor onderzoek tevens niet consistent zijn. Hierdoor kunnen slechts 

voorzichtige conclusies worden getrokken over de relaties tussen verdachten en de samenhang 

tussen verdachten en eventuele handelingen. De tweede onderzoeksvraag kan om deze reden slechts 

ten dele op individueel niveau worden beantwoord.  

Een andere beperking betreft de inconsistente bevraging van de registratiesystemen. Voor de  

populatie zakkenrollerij verdachten uit Roemenië en Bulgarije, is gekeken naar ‘A40’ (zakkenrollerij), 

‘verdachte’, ‘geboorteland Roemenië’ en ‘geboorteland Bulgarije’ in ‘Nederland’ in de periode 2011 

en 2012. Voor het totaal aantal verdachten van zakkenrollerij in deze periode is bevraagd op 

‘verhoorde verdachten’. Het verschil in bevraging van BVH brengt mogelijk met zich mee dat er 

verdachten van zakkenrollerij niet zijn meegenomen in de totale populatie, omdat zij niet zijn 

verhoord. Tevens dient opgemerkt te worden dat de populatie bij benadering voor tweederde uit 
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Roemeense verdachten en één derde uit Bulgaarse verdachten bestaat. Inhoudelijke vergelijkingen 

tussen beide nationaliteiten kunnen worden gemaakt, maar daarbij dient rekening te worden 

gehouden met de wetenschap dat over Roemeense verdachten meer data beschikbaar is dan over 

Bulgaarse verdachten. Ondanks het feit dat gemiddelden op percentages een valide vergelijking 

geven tussen beide nationaliteiten, is minder bekend over Bulgaarse verdachten omdat deze minder 

voorkomen of minder in beeld komen bij de politie. Bepaalde kenmerken kunnen worden uitvergroot 

waardoor vergelijkingen mogelijk niet realistisch zijn. Bij analyse van de beschikbare 

politieregistraties dient daarom te worden gehouden dat het gaat om activiteiten welke bekend zijn 

bij de politie. Verdachten zijn mogelijk vaker en op andere gebieden actief. 

Een andere opmerking omtrent de onderzochte populatie ontstaat door het gebrek van belichting 

van het criminaliteitsprobleem vanuit de bronlanden. Er is geen contact gezocht met 

opsporingsinstanties in Roemenië en Bulgarije. Informatie vanuit deze bron zou ondersteuning 

kunnen bieden voor uitspraken over demografische, financiële en culturele kenmerken van de 

verdachten. De mogelijkheid bestaat dat meer achtergrondinformatie de uitspraken juist verzwakken. 

Hierover is onvoldoende kennis.  

 

5.3 Aanbevelingen5.3 Aanbevelingen5.3 Aanbevelingen5.3 Aanbevelingen    

Naar aanleiding van de beschreven resultaten en bevindingen kunnen enkele aanbevelingen 

worden gedaan. Dit onderzoek heeft zich niet gericht op wissel- en babbeltrucs. Hierbij wordt het 

slachtoffer door middel van een smoes, op straat of bij slachtoffers thuis aan de deur afgeleid, zodat 

verdachten eigendommen kunnen wegnemen bij het slachtoffer. Deze vorm van eenvoudige diefstal, 

die gelieerd is aan zakkenrollerij, maakt veel ouderen slachtoffer en komt steeds vaker voor. Voor 

een verbreding van de kennis over zakkenrollerij dient onderzoek naar deze vorm van criminaliteit 

gedaan te worden. Hierdoor kan een beeld worden verkregen van de modus operandi van verdachten 

en keuze van slachtoffers en pleeglocaties, zodat meer gerichte aandacht kan worden gegeven aan 

het bestrijden van deze, aan zakkenrollerij gerelateerde, vorm van criminaliteit. 

Als vervolg op dit onderzoek is een uitvoerige netwerkanalyse wenselijk. Hierbij kan gedacht 

worden aan onderzoek naar gemeenschappelijke factoren, zoals vervoersmiddelen, betaalmiddelen, 
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communicatiemiddelen en personen. Specifiek dient onderzoek zich te richten op de samenhang van 

deze factoren tussen verdachten binnen samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan kan meer inzicht 

worden verkregen in de context van de criminele samenwerkingsverbanden en onderliggende 

samenhang tussen verdachten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan informatie over: waar zij 

zich schuil houden in bron- en doellanden, hoe zij contact met elkaar opnemen, hoe zij zich 

vervoeren naar en in doellanden, hoe de relaties tussen verdachten onderling zijn en hoe en waar zij 

de buit afzetten. Hiervoor zal tevens onderzoek gedaan moeten worden in de bronlanden. 

Naast aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek, kunnen ook praktische aanbevelingen 

worden gedaan. Bij een delict als zakkenrollerij is het essentieel dat slachtoffers zich bewust zijn van 

de risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan spiegels op de betaalautomaten waarbij verdachten 

gebruik maken van shouldering. Door het zicht te vergroten rond de betaalautomaat, kan het 

slachtoffer meer controle uitoefenen op de situatie. Daarnaast heeft het feit dat verdachten zichtbaar 

zijn voor potentiële slachtoffers mogelijk een afschrikkend effect. Daarnaast kan gedacht worden aan 

andere vormen van bewustwording bij potentiële slachtoffers, zoals meer surveillerende 

politieagenten op straat om mensen, waar nodig, aan te spreken als zij niet voldoende op hun 

eigendommen letten. Een andere methode is visuele bewustwording met gecensureerde 

camerabeelden van zakkenrollerij incidenten die in de praktijk zijn voorgevallen. Mogelijk zorgt een 

concreet beeld van zakkenrollerij handelingen voor meer alertheid bij potentiële slachtoffers. Meer 

politieagenten op straat in heel Nederland is echter geen realistisch doel. Enkel politie in drukke 

gebieden zorgt waarschijnlijk voor verschuiving van het probleem. Toch is het aan te bevelen om 

zichtbaar te zijn voor verdachten, zodat steeds minder mogelijkheden beschikbaar blijven voor 

zakkenrollerij.  

Andere aanbevelingen liggen op het gebied van internationale politiesamenwerking. Korte lijnen 

op operationeel niveau tussen politie in de EU lidstaten moet zorgen voor een effectieve informatie 

uitwisseling. Voorbeelden hiervan betreffen een internationale database voor verdachten van 

zakkenrollerij en rechtshulpverzoeken aan bronlanden. Door het doen van rechtshulpverzoeken 

wordt een bronland zich bewust van gedragingen van personen (ingezetenen van deze landen) die 

vragen oproepen in doellanden. Dit geeft mogelijk reden tot onderzoek naar deze verdachten in het 

bronland, waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de omvang en activiteit van de criminele 
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samenwerkingsverbanden. Een volgende aanbeveling op internationaal niveau betreft de EU projecten 

mensenhandel en georganiseerde vermogensdelicten. Vooralsnog lijken deze projecten naast elkaar 

uitgevoerd te worden. Mogelijk worden verbanden tussen verdachten van georganiseerde 

vermogensdelicten en slachtoffers van mensenhandel zichtbaar wanneer de projecten in 

samenwerking met elkaar worden uitgevoerd. Hierbij dient vernoemd te worden dat onvoldoende 

duidelijk is of er momenteel sprake is van samenwerking tussen deze projecten.  

Tot slot zal een verhoor- of onderzoekscript bij de politie, dat is toegespitst op mobiele daders 

moeten leiden tot consistentie in de informatievergaring van en over mobiele daders van onder 

andere zakkenrollerij. Hierdoor wordt van iedere verdachten eenduidig informatie gevraagd en wordt 

daarnaast ook consequent dezelfde informatie verworven over de verdachten. Op deze manier 

kunnen samenwerkingsverbanden en hun gemeenschappelijke factoren gedestilleerd worden uit de 

politieregistraties. Waardoor in het beleid met betrekking tot de aanpak van dit Europese probleem 

gericht keuzes gemaakt kunnen worden.  
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Bijlage 4. Resultaten politieregistraties en interviewsBijlage 4. Resultaten politieregistraties en interviewsBijlage 4. Resultaten politieregistraties en interviewsBijlage 4. Resultaten politieregistraties en interviews    

    

Roemeense criminele samenwerkingsverbandenRoemeense criminele samenwerkingsverbandenRoemeense criminele samenwerkingsverbandenRoemeense criminele samenwerkingsverbanden    

De data uit de politieregistraties zijn gescoord met behulp van de 5, in paragraaf 4.1.2 

beschreven, thema’s uit het LOODS-model. Voor de analyse van de registraties wordt dezelfde 

structuur gehanteerd. Binnen de 5 thema’s zal onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

criminele samenwerkingsverbanden (csv’s).  

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband R1R1R1R1    

• Locatie 

Binnen dit csv vinden incidenten voornamelijk plaats in grote steden en meer specifiek in 

stadscentra. Amsterdam is een belangrijk doelwit voor deze verdachten. Bij 49 van de 73 registraties 

gaat het om een pleegplaats in Amsterdam.  In 10 gevallen sprake van een zakkenrol-incident op 

stations in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Op enkele steden na, plegen verdachten binnen dit csv 

hun delicten in en om de Randstad. Uit aangiften blijkt dat overdag veelal in de openbare ruimte 

zakkenrollerij wordt gepleegd. In de avond en met name in de nacht zijn uitgaansgelegenheden een 

aantrekkelijk doelwit. Verdachten zoeken plaatsen op waar veel mensen zijn, zoals markten, 

toeristische plaatsen in de openbare ruimte, winkels (voornamelijk supermarkten) en 

uitgaansgelegenheden zoals cafés en festivals. 

 

• Omstandigheden 

De omstandigheden waaronder de delicten worden gepleegd zijn uiteenlopend binnen dit csv. In 

de meeste gevallen werd de buit uit de tas of kleding gerold terwijl het slachtoffer op straat liep. 

Daarnaast is binnen dit samenwerkingsverband veel gebruik gemaakt van verschillende 

afleidingstrucs. Een aantal keren werd een landkaart, krant, kledingstuk of een persoon gebruikt om 

de handeling af te schermen. Een landkaart of krant wordt uitgevouwen en boven de tas gehouden 

waaruit men goederen wil stelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van kledingstukken. Deze worden 

over de arm gehangen, zodat een verdachte met de andere arm onder deze afscherming een tas of 

jas kan rollen. Personen, ook wel afschermers genoemd, zorgen ervoor dat het zicht voor mogelijke 
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getuigen wordt geblokkeerd. Hierbij houden uitkijkposten de omgeving opzichtig in de gaten om te 

voorkomen dat zij worden gepakt. Ook afleiding door middel van een gesprek of fysieke handeling, 

zoals duwen, wordt regelmatig gehanteerd. Het kan hierbij gaan om ‘per ongeluk’ een duw, waardoor 

de handeling wordt gemaskeerd door het ‘onschuldige’ lichamelijke contact met het slachtoffer.  Een 

andere fysieke handeling, het betasten van het slachtoffer, is tevens een gebruikte methode. 

Opvallend hierbij is dat het de verdachte kennelijk niet uitmaakt of het duidelijk is wat hij doet. In 

enkele gevallen worden tijdens het betasten seksuele diensten aangeboden door de verdachte. De 

slachtoffers maken in deze gevallen duidelijk dat zij niet gediend zijn van de betasting.  

In een aantal andere gevallen speelt geld een rol bij het afleiden van het slachtoffer. Hierbij 

kan het gaan om een wisseltruc. Bij een wisseltruc vraagt de verdachte of het slachtoffer twee euro 

kan wisselen. Zodra het slachtoffer de portemonnee pakt en op zoek gaat naar losgeld, slaat de 

verdachte toe en neemt met een vingervlugge handeling geld uit de portemonnee van het slachtoffer 

weg. Een andere methode betreft shouldering. Bij shouldering wordt de pincode van het slachtoffer 

afgekeken terwijl deze een pintransactie doet. Zodra de pincode bekend is bij de verdachte, wordt de 

achtervolging van het slachtoffer ingezet, om op een later moment de portemonnee te rollen. 

Vervolgens kan met de afgekeken pincode geld van de rekening van het slachtoffer worden gepind. 

Opvallend is de keuze van slachtoffers om hun eigendommen onbeschermd achter te laten in 

uitgangsgelegenheden. Uit processen-verbaal blijkt dat zij nadien vaak kunnen aangeven dat er een 

‘vreemd’ persoon naast hen zat op het moment dat zij hun eigendommen onbeheerd lieten. Toch lijkt 

dit onvoldoende reden om eigendommen tijdens toiletbezoek of het betalen van de rekening mee te 

nemen of in bewaring te geven bij bekende aanwezigen. Een laatste methode is het stelen van 

goederen uit rug- en schoudertassen terwijl het slachtoffer loopt.  Vaak wordt hierbij gebruik 

gemaakt van een drukke omgeving, zodat afscherming van de handeling relatief gemakkelijk 

plaatsvindt.  

 

• Object 

Verdachten binnen dit samenwerkingsverband lijken niet op zoek te zijn naar een specifiek 

voorwerp. In veel gevallen gaat het om een portemonnee of mobiele telefoon. Echter ook minder 

waardevolle goederen worden weggenomen, zoals dagboeken, sigaretten en een lenskapje van een 
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fotocamera. Vermoedelijk gaat het om een (mislukte) poging om waardevolle spullen te stelen tijdens 

het graaien in rugzakken en schoudertassen. Opvallend is de tweedeling in veelvoorkomende 

gestolen goederen. Overdag worden vaak portemonnees gestolen, terwijl in de avond de mobiele 

telefoon meer populair is.  

 

• Dader(s) 

Dit csv telt 70 verdachten. Dit zijn voornamelijk mannen. De oudste en jongste verdachte zijn 

respectievelijk in 1952 en 1992 geboren. Het gemiddelde geboortejaar van verdachten binnen dit csv 

is 1980. In minder dan de helft van de registraties gaat het om één aangehouden verdachte. Een 

kwart van de registraties laat 2 verdachten zien. Terwijl het in 20 procent van de registraties 3 of 

meer verdachten betreft. Over de herkomst van de verdachten kan slechts de geboorteplaats worden 

gegeven. Vaak wordt geregistreerd dat een verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. 

Geboorteplaatsen staan vermeld op het identiteitsbewijs.  Bekende geboorteplaatsen van verdachten 

liggen veelal in het Noorden en Oosten van Roemenië. Het gaat hierbij om de plaatsen/districten 

Botosani, Suceava, Focsani, Braila, Galati en Boekarest.  

 Verdachten geven tijdens verhoren regelmatig aan alleen te handelen en niemand te kennen in 

Nederland. Een opvallende observatie is het feit dat deze verdachten wel met meerdere personen 

(veelal bekende zakkenrollers) worden gesignaleerd door politieagenten.  Enkele keren blijken de 

verdachten zelfs getrouwd te zijn met de persoon waarvan zij opgeven deze niet te kennen. Uit de 

registraties blijkt niet of nauwelijks dat het gaat om een vaste rolverdeling. Dit betekent niet dat er 

geen sprake is van een vaste rolverdeling. Deze komt echter vaak niet duidelijk uit de registraties van 

verhoren of bevindingen naar voren. 

Als gekeken wordt naar de spreiding van activiteit in de tijd, kunnen 3 typen worden 

geïdentificeerd. Uit de onderzoeksdata blijkt dat de meeste verdachten ongeveer een jaar actief zijn, 

dan wel een jaar lang in contact komen met de politie, gedurende de onderzoeksperiode. Eén groep 

is herhaaldelijk actief, dan wel in beeld gekomen bij de politie, overwegend in 2011. Een andere 

groep is slechts één of enkele keren actief verspreid over 2 jaar. De eerste groep is het sterkst 

vertegenwoordigd. Dit csv laat een fors verloop zien van actieve verdachten. Er is echter geen 
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duidelijk patroon te zien in de criminele activiteiten. Wellicht gaat het hier om aansturing van een 

organisatie in het bronland.  

 

• Slachtoffer(s) 

Slachtoffers zijn te verdelen in 2 categorieën. Gedurende de dag zijn voornamelijk toeristen 

slachtoffer van zakkenrollerij. Zij kenmerken zich door onoplettendheid tijdens hun bezoek aan 

(voornamelijk) Amsterdam. Vaak dragen zij veel contant geld bij zich, mobiele telefoons en andere 

waardevolle goederen als camera’s. Naast toeristen zijn ook oudere personen overdag een 

aantrekkelijk doelwit voor zakkenrollerij. Gedurende de dag zijn geen of slechts enkele jonge en 

fysiek gezonde locals (personen woonachtig in de pleegplaats met een Nederlandse nationaliteit) 

slachtoffer van zakkenrollerij. In 17 registraties is geen leeftijd van het slachtoffer vermeld. De 

spreiding van geboortejaren die wel bekend zijn, ligt tussen 1924 en 1994. Het gemiddelde 

geboortejaar is 1972. 

De verdeling van sekse en leeftijd van slachtoffers lijkt samen te hangen met de pleegplaats. 

Jonge slachtoffers worden getroffen in de horeca, terwijl oudere slachtoffers overdag doelwit zijn. 

Daarnaast zijn toeristen een aannemelijk doelwit, omdat zij zich minder bewust lijken van de gevaren 

van zakkenrollerij wanneer zij op vakantie zijn. 

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband R2R2R2R2    

• Locatie 

Waar het in overige samenwerkingsverbanden, van zowel Roemenen als Bulgaren, gaat om 

openbare plaatsen zoals het uitgaansleven, winkels of binnensteden, gaat het in dit csv om het 

openbaar vervoer.  Meer specifiek betreft dit het nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen in de 

Randstad als doelwit van dit samenwerkingsverband. Tussen 03.00 uur en 06.00 uur zijn de 

verdachten actief in de trein. 

 

• Omstandigheden 

Registraties van incidenten binnen dit csv geven geen blijk van trucs tijdens het zakkenrollen. De 

handeling waarbij de buit wordt weggenomen bestaat slechts uit het wegnemen van het goed terwijl 
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de slachtoffers slapen. Enkele registraties bevatten bevindingen van verbalisanten. Hieruit blijkt dat 

de verdachten zich gezamenlijk door de trein verplaatsen. Wanneer zij een potentieel slachtoffer zien, 

gaan zij naast deze reizigers zitten, terwijl de coupe op hen na leeg is. Zodra de reizigers in slaap 

vallen, neemt de verdachte het goed weg. 

 

• Object 

De buit bestaat in alle zakkenrollerij registraties binnen dit csv uit mobiele telefoons. Uit de 

processen-verbaal blijkt dat het vaak gaat om onoplettende reizigers, waarbij de mobiele telefoon uit 

de hand, kleding of tas wordt genomen terwijl zij slapen. Verdachten lijken hierbij niet op zoek te 

zijn naar een specifiek goed.  

 

• Dader(s) 

Binnen dit csv zijn 12, uitsluitend mannelijke, verdachten actief. De leeftijdsrange ligt tussen de 

geboortejaren 1975 en 1993. Het gemiddelde geboortejaar van deze verdachten is 1988. Slachtoffers 

en verbalisanten verklaren in geval van heterdaad, dat het in veel gevallen om verschillende daders 

gaat. De samenwerking tussen verdachten wordt herhaaldelijk bevestigd. In 3 registraties is slechts 1 

verdachte bekend. Voor zowel 2 als 3 verdachten per incident zijn 3 registraties bekend. Tot slot zijn 

4 verdachten bekend in slechts 1 registratie. Hoewel verdachten vaak met meerdere personen worden 

gesignaleerd bij een incident, wordt door slachtoffers vaak verklaard dat verdachten in de meeste 

gevallen in tweetallen daadwerkelijk zakkenrollerij plegen of een andere actieve rol vervullen.  

De geboorteplaatsen van de aangehouden verdachten zijn voornamelijk gelegen in de buurt 

van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het gaat om de steden/districten Prahova, Ilfov. Een 

uitzondering is Timisoara, gelegen in het Noordwesten van Roemenië. Binnen dit csv zijn weinig 

verhoren opgenomen in de registraties. Informatie over de verblijfplaats in Nederland, de wijze van 

vervoer naar Nederland en het land vanuit waar zij naar Nederland zijn gekomen blijft om die reden 

onbekend. De spreiding van zakkenrollerij incidenten laat zien dat dit csv actief is in de maanden 

november en december van 2011. Vervolgens wordt er 5 maanden geen activiteit geregistreerd. 

Vanaf mei 2012 zijn zij in dat jaar, op de maanden augustus en oktober na, iedere maand actief. 

Activiteit van dit csv betreft hoofdzakelijk zakkenrollerij. Daarnaast is ook sprake van winkeldiefstal. 
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• Slachtoffer(s) 

De slachtoffers zijn overwegend mannelijk. Het oudste slachtoffer is geboren in 1969 en het 

jongste slachtoffer 1993. Het gemiddelde geboortejaar is 1984. In alle gevallen geeft het slachtoffer 

aan te slapen tijdens het incident. Veelal worden zij wakker van beweging aan hun kleding, tas of 

hand, waarin de mobiele telefoon zich bevindt. De verdeling van sekse en leeftijd lijkt een logisch 

gevolg van de pleegplaats. Veel jongeren nemen de nachttrein nadat zij zijn uit geweest.  

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband R3R3R3R3    

• Locatie 

Een veelvoorkomend doelwit binnen dit csv is de supermarkt. In 21 registraties ging het om een 

zakkenrol-incident in een supermarkt. De overige 5 gevallen vonden in de openbare ruimte plaats, 

bijvoorbeeld op straat. De pleegplaats bevond zich in 10 gevallen in de provincie Noord-Brabant. De 

overige pleegplaatsen liggen in het midden van Nederland, zowel in het Westen (provincie Zuid-

Holland en Noord-Holland) als in het midden (provincie Flevoland en Utrecht) en Oosten (provincies 

Gelderland, Overijssel en Flevoland) van Nederland. Het gaat veelal om winkelcentra in rustige 

stadsdelen. In tegenstelling tot R1, zijn de pleegplaatsen binnen dit csv veelal kleinere steden of 

dorpen. Verdachten binnen dit csv zijn actief gedurende de dag. Incidenten vallen voor tussen 08.30 

uur in de ochtend en 18.00 uur in de avond. 

 

• Omstandigheden 

Uit de registraties blijkt dat verdachten bij verschillende incidenten een andere modus operandi 

hanteren. Binnen dit csv is een echtpaar veelvuldig (tevens onafhankelijk van elkaar) actief. Zij 

hanteren echter niet consequent dezelfde modus operandi, rolverdeling en samenstelling. In 9 

gevallen is sprake van een pintransactie met de gestolen bankpas, terwijl in andere gevallen de 

gestolen bankpas niet wordt gebruikt voor een pintransactie. Bij de 9 registraties die melding maken 

van een gestolen bankpas is telkens een persoon van het verdachte echtpaar betrokken. Eenmaal 

merkt een slachtoffer op dat zij bij het betalen van haar boodschappen wordt voorgelaten door een 
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man. Het slachtoffer vermoedt dat  er sprake is van shouldering op het moment dat zij haar 

boodschappen heeft betaald met haar bankpas. De verdachte heeft hierbij de pincode buit gemaakt. 

Deze is later gebruikt voor transacties met de gestolen bankpas.  

Opvallend zijn de incidenten door dezelfde verdachten, waarbij wel bankpassen worden 

buitgemaakt, maar geen transactie wordt gedaan. Dit gegeven kan het beeld van inconsistent 

handelen door de verdachten mogelijk bekrachtigen. Andere modi operandi zijn fysieke handelingen 

ter afleiding of afleiding door middel van een gesprek. In overige gevallen met dezelfde verdachten 

wordt er onopvallend gerold. Het gaat in gevallen van onopvallend zakkenrollen vaak om 

samenwerking tussen een uitkijkpost, afschermer, buit-savers (verdachten die de buit aannemen van 

de zakkenroller) en een zakkenroller. Daarnaast vervullen de verdachten niet telkens dezelfde rol. 

 Naast het echtpaar is een ander samenwerkingsverband geïdentificeerd binnen dit csv. Deze 

verdachten kenmerken zich door de jonge leeftijd en opvallend gedrag. Ter afleiding wordt in een 

supermarkt luid gevraagd naar alcoholische drank. Bij een ander incident vallen zij op door opzichtig 

te observeren in een winkel. Bij deze verdachten behoort een minderjarige jongen. Uit de processen-

verbaal kan worden opgemaakt dat de minderjarige verdachte wordt ingezet om zakken te rollen, 

terwijl de overige verdachten hierbij afschermen en op de uitkijk staan. 

 

• Object 

In 2 gevallen is de mobiele telefoon gestolen. De overige registraties vermelden diefstal van de 

portemonnee. Hierbij worden veelal bankpassen en contant geld buit gemaakt. Met de gestolen 

bankpassen wordt in 9 gevallen een of meerdere pintransacties gedaan. 

 

• Dader(s) 

Dit csv bestaat uit 9, voornamelijk jonge verdachten. De leeftijdsspreiding ligt tussen de 

geboortejaren 2001 en 1984. Het gemiddelde geboortejaar van deze verdachten is 1995. Binnen dit 

csv zijn 2 clusters van verdachten geïdentificeerd. Het eerste cluster bestaat uit een mannelijk en 

vrouwelijke verdachte die samen een echtpaar vormen. Zij zijn veelal samen actief. In 3 registraties 

wordt de mannelijke of vrouwelijke verdachte met een 3 verdachte geïdentificeerd. Binnen dit cluster 

zijn verdachten alleen actief of in een duo waarvan de samenstelling wisselend is. De oudste en 
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jongste verdachten binnen dit cluster zijn respectievelijk in 1984 en 1989 geboren. Uit processen-

verbaal blijkt dat het echtpaar enkele keren verklaart dat zij schuldig zijn aan zakkenrollerij. Het 

tweede cluster van verdachten bestaat uit 6 jonge verdachten. De oudste en jongste verdachte binnen 

dit cluster zijn respectievelijk in 1991 en 2001 geboren. Dit cluster kenmerkt zich door 

samenwerking van 3 tot 5 verdachten. Ook hier is sprake van wisselende samenstelling van 

verdachten. De verdachten waarvan de geboorteplaats bekend is, zijn uitsluitend geboren in de plaats 

Piatra Neamt. Deze stad ligt in het Noordoosten van Roemenië.   

De wijze waarop zij naar Nederland zijn gekomen is in veel registraties niet bekend. De 

registraties waarin wel verklaard wordt over het vervoer naar Nederland en de verblijfplaats in 

Nederland, laten inconsistente antwoorden zien. De mannelijke verdachte van het geïdentificeerde 

echtpaar geeft bijvoorbeeld aan dat hij in zijn auto verblijft wanneer hij in Nederland is. In andere 

registraties verklaart de verdachte daarentegen bij vrienden in Rotterdam of in een hotel in 

Amsterdam te verblijven wanneer hij in Nederland is. Overige verdachten waarvan reis- en 

verblijfsgegevens bekend zijn, geven aan met een pendelbus of de auto naar Nederland te zijn 

gekomen. De spreiding in de tijd laat zien dat de samenstelling waarbij het echtpaar is betrokken 

hoofdzakelijk in 2011 actief is. Het tweede cluster is slechts een week in november 2012 actief. 

 

• Slachtoffer(s) 

Binnen dit csv zijn de slachtoffers hoofdzakelijk vrouwelijk. In 3 registraties wordt melding 

gemaakt van een mannelijk slachtoffer. In de helft van de registraties betreft het een fysiek zwakke 

gezondheid van het slachtoffer. Het oudste slachtoffer is geboren in 1917 en het jongste slachtoffer 

in 1969. Het gemiddelde geboortejaar betreft 1942. De verdeling van sekse en leeftijd lijkt ook bij 

slachtofferschap binnen dit csv samen te hangen met de pleegplaats. In een supermarkt zijn 

gedurende de dag voornamelijk huisvrouwen en gepensioneerde personen aanwezig.  

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband R4R4R4R4    

• Locatie 

Verdachten binnen dit csv zijn uitsluitend actief in supermarkten. Pleegplaatsen liggen zowel in 

Zuid-Holland, als Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en Overijssel. Deze plaatsen bevinden zich 
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overwegend op dezelfde hoogte in Nederland van de kust in Zuid-Holland naar de grens met 

Duitsland in Gelderland. De pleegplaatsen zijn veelal dorpen en deelgemeenten van steden, tussen 

11.00 uur en 17.00 uur.  

 

• Omstandigheden  

Kenmerkend voor dit csv is de onopvallende wijze waarop zij handelen. Bij incidenten met 

betrokkenheid van meerdere verdachten betrokken kenmerken zich door het insluiten van het 

slachtoffer. Vervolgens kijkt een verdachte rond of zij oplettende omstanders ziet. Een andere 

verdachte onttrekt de handeling aan het zicht door het zicht te blokkeren, terwijl een derde verdachte 

daadwerkelijk goederen wegneemt. Wanneer sprake is van een samenwerkend duo, wordt de rol van 

uitkijkpost en afschermer door 1 verdachte vervuld.  

Afgaande op het gebruik van de gestolen bankpas voor een pintransactie, kan worden 

geconcludeerd dat op enig moment de pincode bemachtigd moet zijn. In enkele gevallen verblijft de 

pincode bij de pinpas in de portemonnee. Dit gebeurt slechts in enkele gevallen, vaak bij 

hoogbejaarde slachtoffers. Andere pincodes kunnen op geen andere wijze zijn bemachtigd dan door 

het afkijken ervan tijdens een pintransactie door het slachtoffer. Uit enkele registraties blijkt dat 

slachtoffers elders een pintransactie hebben gedaan, waarna zij boodschappen deden op de plaats 

waar het incident voorvalt. Om deze reden lijkt shouldering een gehanteerde modus operandi.  

 

• Object 

Uit registraties van dit csv blijkt dat verdachten uitsluitend portemonnees wegnemen. De 

gestolen bankpassen worden in 6 gevallen gebruikt voor een pintransactie. 4 registraties melden een 

voltooide pintransactie. In 2 gevallen blijft het bij een poging.  

 

• Dader(s) 

Verdachten binnen dit csv zijn 10 verdachten actief. Het gaat hierbij om ac8ht mannen en 2 

vrouwen. De spreiding van de leeftijd van deze verdachten ligt tussen de geboortejaren 1966 en 

1986. Het gemiddelde geboortejaar is 1975. In 3 registraties wordt slechts 1 verdachte vermeld. De 

meeste registraties (5 incidenten) vermelden activiteit van een duo. Daarnaast zijn in 3 registraties 3 
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verdachten actief en zijn 2 meldingen van 4 verdachten. De samenstelling van verdachten tijdens 

incidenten is wisselend. Eén duo, 2 mannelijke verdachten, is voornamelijk samen actief. De overige 

verdachten laten geen consistente samenwerkingsverbanden zien en zijn wisselend met andere 

verdachten actief.  

De geboorteplaats van de verdachten binnen dit csv liggen overwegend in het zuidwesten van 

Roemenië. Een veel voorkomend district is Drobeta Turnu Severin. Eén verdachte is geboren in Vilcea. 

Verdachten binnen dit csv verklaren in België, Frankrijk of Italië te verblijven. Zij komen naar 

Nederland om een discotheek op te zoeken in Amsterdam en tweedehands auto’s te kopen voor 

autohandel in Roemenië. Verdachten verklaren dat zij niet weten wat het adres is van vrienden en 

familie waar zij verblijven tijdens hun bezoek aan Nederland. In 3 registraties wordt een verblijfplaats 

bij vrienden in Den haag gegeven. De verdachten weten echter niet waar deze plaats is. Een 

veelvoorkomende verklaring betreft het hebben van geheugenverlies door drugsgebruik of geestelijke 

gezondheidsklachten. 

Vervoer naar Nederland gebeurt per trein, bus of auto. In 6 registraties verklaren verdachten 

dat zij met de auto naar Nederland zijn gekomen. 3 verdachten verklaren met de bus naar Nederland 

te zijn gekomen vanuit Italië, België en Roemenië. Daarnaast verklaren enkele verdachten niets over 

een vervoersmiddel, terwijl enkele andere verdachten verklaren dat het vervoersmiddel bij ieder 

bezoek aan Nederland anders was. Naast verklaringen over autohandel vanuit Nederland, Frankrijk en 

België, kan ook uit verklaringen over de komst naar Nederland met wisselende vervoersmiddelen 

worden opgemaakt dat deze verdachten herhaaldelijk in Nederland zijn geweest. De spreiding van 

zakkenrollerij incidenten gedurende de onderzoeksperiode laat zien dat er sprake is van verhoogde 

activiteit tussen oktober en april in beide jaren. In de voorjaars- en zomermaanden zijn deze 

verdachten niet actief geweest in Nederland gedurende de onderzoeksperiode. Activiteit van dit csv 

lijkt seizoensgebonden te zijn. 

 

• Slachtoffer(s) 

De registraties waarbij het slachtoffer bekend is, melden een vrouwelijk slachtoffer. In 7 van de 

13 registraties gaat het om fysiek zwakke slachtoffers. Slachtoffers van dit csv zijn gemiddeld 

geboren in 1936. De oudste en jongste slachtoffers zijn respectievelijk geboren in 1947 en 1923. De 
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Figuur 8. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Roemeense verdaFiguur 8. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Roemeense verdaFiguur 8. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Roemeense verdaFiguur 8. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Roemeense verdachten van zakkenrollerij chten van zakkenrollerij chten van zakkenrollerij chten van zakkenrollerij 

in Nederland in 2011in Nederland in 2011in Nederland in 2011in Nederland in 2011----2102210221022102    

fysieke gezondheid van deze slachtoffers is in 10 gevallen zwak te noemen. De verdeling van sekse 

en leeftijd lijkt, evenals in R3, samen te hangen met de specifieke pleegplaats. Overdag zijn veelal 

huismoeders en gepensioneerde personen in de supermarkt aanwezig.  

        

    

Figuur 8 geeft de spreiding van locaties van activiteit van de Roemeense csv’s weer. Hieruit blijkt 

dat activiteit door Roemeense csv plaatsvindt rond Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en 

Enschede.  

 

    

    

    

    

    

    

 
 

    

    

Bulgaarse criminele samenwerkingsverbandenBulgaarse criminele samenwerkingsverbandenBulgaarse criminele samenwerkingsverbandenBulgaarse criminele samenwerkingsverbanden    

Ook de data uit de politieregistraties van Bulgaarse verdachten is gescoord met behulp van de 

vijf thema’s uit het LOODS-model. Voor de analyse van de registraties wordt dezelfde structuur 

gehanteerd.  

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband BBBB1111    

• Locatie 
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De pleegplaatsen van dit csv liggen veelal in dorpen of plaatsen buiten drukke stadscentra in 

Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Verdachten binnen dit csv plegen 

zakkenrollerij in winkels. Het gaat hierbij om zowel supermarkten als kledingwinkels en warenhuizen. 

Verdachten zijn uitsluitend in de middag actief van 12.00 uur tot 17.00 uur.  

 

• Omstandigheden 

Een veelvoorkomende modus operandi bij deze verdachten is zo onopvallend mogelijk goederen 

uit tassen en jassen van slachtoffers nemen. Veel registraties bevatten geen of weinig uitvoerige 

beschrijvingen van de werkwijze. Waar deze wel bekend is, worden goederen uit de betreffende 

winkel gebruikt om de handeling af te schermen. Tevens wordt eigen kleding, zoals jassen, shawls en 

hoofddoeken gebruikt om dit te doen.  

Uit de processen-verbaal van deze registraties blijkt geen eenduidige modus operandi van 

verdachten binnen dit csv. Enkele verdachten schermen hun handeling af middels kleding of 

personen. Andere verdachten leiden slachtoffers af met een lichte aanraking. Door gebrek aan 

gedetailleerde omschrijvingen van de samenwerking tussen verdachten en de handelingen die zij 

specifiek verrichten, kan in veel gevallen niets gezegd worden over de rolverdeling. Enkele 

registraties geven een beschrijving van de verdachten en hun handelingen. Hieruit blijkt dat enkele 

verdachten consequent dezelfde modus operandi hanteren, terwijl andere verdachten verschillende 

modi operandi hanteren. Een voorbeeld van wisselende modi operandi betreft een vrouwelijke 

verdachte. Deze verdachte geeft in 1 registratie het slachtoffer een lichte duw om af te leiden, terwijl 

zij in een andere registratie waakzaam afwacht en goederen uit een tas wegneemt op het moment dat 

het slachtoffer zich verdiept in koopwaar. Mogelijk is in meer registraties sprake van consequent 

handelen volgens eenzelfde modus operandi. Dit blijkt echt niet duidelijk uit de processen-verbaal 

van bevindingen en verhoren.  

 

• Object 

In 5 registraties wordt melding gemaakt van een poging tot zakkenrollerij. De overige registraties 

melden een gestolen portemonnee. Hieruit wordt het contant geld weggenomen. Vervolgens wordt de 

portemonnee op een willekeurige plek achtergelaten met de bankpassen en overige inhoud erin. 
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Binnen dit csv lijkt hierdoor geen sprake van shoudering om vervolgens met de gestolen bankpas een 

pintransactie uit te voeren. Dit kan worden afgeleid uit het gebrek aan meldingen van pintransacties 

met gestolen bankpassen. Deze verdachten gaan veelal voor een snelle manier van geld verdienen. 

Opvallend is het grote aantal opgemerkte onvoltooide pogingen tot zakkenrollerij. Hieruit kan 

worden afgeleid dat verdachten minder bedreven zijn in het plegen van zakkenrollerij dan overige 

verdachten.  

 

• Dader(s) 

Dit csv telt 15 verdachten. In 2 registraties komen 2 mannelijke verdachten voor. De overige 

registraties bestaan uitsluitend uit vrouwelijke verdachten. De geboortejaren van de verdachten 

liggen tussen 1958 en 1993. Het gemiddelde geboortejaar van de verdachten is 1985. In de helft van 

de registraties is 1 verdachte aangehouden. In 5 registraties is sprake van een actief duo. In 2 

registraties is sprake van 3 verdachten. Dit geldt ook voor de registraties met 4 verdachten. 

Tweederde van de verdachten komt uit het Noorden van Bulgarije. De overige verdachten zijn 

geboren in meer centraal gelegen steden in Bulgarije. Verdachten verklaren dat zij met de bus naar 

Nederland zijn gekomen. De aanwezigheid van een begeleidende auto bij incidenten in Nederland 

lijkt daardoor opvallend. De auto wordt in alle bekende gevallen bestuurd door een man. Hierdoor 

lijkt de rol van de man af te wijken van de rol van de vrouw. Een andere opvallende observatie is de 

verklaring dat verdachten worden afgezet in een stad waar zij iemand zullen treffen. Hierover wordt 

verklaard dat niet is afgesproken waar en op welk tijdstip zij elkaar treffen. In 1 registratie wordt 

verklaard dat de verdachten bij vrienden in Rotterdam verblijven. De overige verdachten verblijven in 

België of Duitsland bij vrienden en familie of hebben hun vaste woonplaats in Spanje. Gegevens over 

de specifieke verblijfplaats kan in geen enkele registratie worden gegeven. Zij weten vaak het adres 

niet doordat sprake is van ‘geheugenverlies door hoofdpijn’. Daarnaast komen verklaringen van 

verdachten in veel gevallen niet overeen. In tegenstelling tot deze inconsistente verklaringen en 

onwetendheid, geeft een veelvoorkomende verklaring aan dat alle Bulgaren elkaar kennen in 

doellanden.  

  De termen vrienden en familie lijken inwisselbaar te worden gebruikt. In verklaringen van 

verdachten wordt de relatie met medeverdachten benoemd als familiair. Relaties met dezelfde 
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medeverdachten worden tevens als vriendschappelijk bestempeld. Over het algemeen genomen wordt 

regelmatig verklaard dat verdachten met elkaar getrouwd zijn. Opvallend bij dit csv is de verklaring 

dat verdachten getrouwd zijn, maar het huwelijk niet is voltrokken voor de wet. Beweegredenen om 

naar Nederland te komen zijn het vinden van werk in de horeca of het handelen in auto’s. Enkele 

keren wordt verklaard dat Bulgaarse vrienden in Nederland werk zouden hebben voor de verdachten, 

waarbij in één registratie blijkt dat deze belofte om werkzaamheden in de prostitutie gaat. Opvallend 

is het feit dat verdachten die verklaren dat zij werk zoeken in Nederland en hier voor enige tijd willen 

verblijven, geen kleding of toiletartikelen bij zich hebben voor hun verblijf. 

Veelvoorkomende uitspraken gaan over de slechte economische situatie in Bulgarije. 

Verdachten verklaren dat zij in Bulgarije geen eten krijgen, terwijl dat in Nederland wel zo is. Een 

enkeling bekent dat zij schuldig zijn aan zakkenrollerij. Over betrokkenheid bij zakkenrollerij 

verklaart een verdachte dat zij “nooit zou willen dat mijn dochter zo wordt als ik. Maar het leven in 

Bulgarije is zo zwaar. Het leven is hard en ik moest het doen”. Op de vraag van verbalisanten of er 

sprake is van een georganiseerd verband wordt negatief geantwoord. Deze vraag wordt dusdanig fors 

ontkracht, waardoor dit over lijkt te komen als overcompensatie. De vraag rijst waarom men in deze 

mate ontkracht dat er geen sprake is van zakkenrollerij in georganiseerd verband, als daar in 

werkelijkheid ook geen sprake van is. 

De spreiding in de tijd laat geen duidelijk patroon zien. Vanaf de maand juli in 2011 zijn zij 

volgens de politie registraties actief. In dat jaar zijn zij enkel in november niet in beeld gekomen bij 

de politie. De activiteit van dit csv loopt door tot april 2012. Vanaf die maand zijn zij tot eind oktober 

niet aangehouden. De laatste 3 maanden van 2012 komen zij herhaaldelijk in beeld.  

De spreiding van de activiteit in de tijd geeft geen grond voor aannamen over zakkenrollerij in 

bepaalde seizoenen  of anderszins.  

 

• Slachtoffer 

Voor verdachten binnen dit csv zijn uitsluitend vrouwelijke slachtoffers bekend. De slachtoffers 

waarvan dit bekend is, zijn geboren in de jaren 1928 tot 1993. Gemiddeld zijn de slachtoffers 

geboren in 1948. Getroffen slachtoffers zijn in de helft van de registraties fysiek zwak. 
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Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband B2B2B2B2    

• Locatie 

De pleegplaats betreft stadsdelen buiten het centrum van grote steden en grote dorpen. De 

plaatsen bevinden zich voornamelijk in Zuid-Holland en Noord-Holland. Daarnaast is eenmaal in 

Friesland en eenmaal in Gelderland zakkenrollerij gepleegd. De pleeglocatie betreft (kleding)winkels, 

warenhuizen en markten. Het tijdstip van de incidenten ligt tussen 11.00 uur en 17.00 uur. In 12 

gevallen zijn de incidenten rond het middaguur gepleegd.  

 

• Omstandigheden 

Binnen dit csv zijn veel vrouwen actief. Zij begeven zich op markten en in winkels. Op deze 

locaties zijn vrouwen met winkelwagens, rollators en kinderwagens aanwezig. Hieraan zijn vaak 

eigendommen bevestigd die op een eenvoudige manier kunnen worden onttrokken aan het zicht. Op 

het moment dat zij een geschikt doelwit hebben gevonden, wordt onderling oogcontact gemaakt. 

Vervolgens neemt een verdachte de rol op zich om de handeling aan het zicht te onttrekken. Dit 

gebeurt veelal door de handeling met het lichaam af te schermen. De tweede verdachte rolt de 

portemonnee van slachtoffers. In 7 registraties wordt melding gemaakt van een hoofddoek of shawl. 

Dit voorwerp wordt gebruikt om de handeling af te schermen. Met de ene hand houdt men het 

voorwerp omhoog, om met de andere hand in de tas of jas van het slachtoffer te graaien. Tevens 

worden hoofddoeken en shawls gebruikt als vermomming. Tijdens het incident bevindt dit 

kledingstuk zich op het hoofd van verdachten, terwijl het tijdens fouillering bij aanhouding door de 

politie in de tas gevonden wordt.  

Daarnaast wordt in 3 registraties gemeld dat de verdachte het slachtoffer vraagt of zij een artikel 

uit de betreffende winkel kan aangeven. In alle gevallen wordt door getuigen verklaard dat 

verdachten rond het slachtoffer hangen tot zij kans zien om goederen weg te nemen. Een opvallende 

werkwijze binnen dit csv is het opensnijden van een tas. Op deze manier hoeft geen rits geopend te 

worden om de gewenste goederen weg te nemen.  

 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

113 

 

 

• Object 

De gestolen goederen zijn in alle gevallen portemonnees met bankpassen en contant geld. In 3 

registraties wordt de portemonnee teruggevonden. In gevallen waarbij een portemonnee wordt terug 

gevonden met de volledige inhoud, is de verdachte gestoord op het moment dat zij de pleeglocatie 

wilde verlaten. Met de gestolen bankpassen wordt geen pintransactie verricht. Het blijft bij dit csv bij 

een contante buit. Enkel contant geld wordt uit de portemonnees gehaald, voordat deze in 

prullenbakken worden teruggevonden.  

 

• Dader(s) 

Dit csv bevat 12 verdachten, bestaande uit 11 vrouwen en 1 man. De geboortejaren van de 

verdachten liggen tussen 1967 en 1994. Gemiddeld zijn verdachten binnen dit csv geboren in het 

jaar 1980. Verdachten handelen in de meeste gevallen in een duo samenstelling. In 6 registraties 

wordt melding gemaakt van 1 verdachte. Het csv kent 4 actieve verdachten met 3 tot 5 registraties. 

De overige 8 verdachten zijn 1 of 2 keer actief. Eenmaal gaat het om samenwerking tussen een 

moeder en dochter. 

De verdachten komen uit het Noordoosten van Bulgarije. Geboorteplaatsen zijn Varna, Levski, 

Tarnova en Ruse. Enkele verdachten geven aan elkaar te kennen uit hun woonplaats in Bulgarije. De 

sociaal-economische situatie in Bulgarije is armoedig, waardoor de verdachten in Nederland proberen 

geld te verdienen. Bekennende verdachten verklaren dat zij het goed gestolen hebben, omdat het 

crisis is in Bulgarije.  Tijdens enkele verhoren is gevraagd naar de afkomst van verdachten. Hierbij is 

verklaard dat zij roma zigeuner zijn.  Bij de helft van de verdachten is niet bekend hoe zij naar 

Nederland zijn gekomen. Verdachten waarbij dit wel bekend is, verklaren dat zij met een pendelbus 

(via Duitsland) naar Nederland komen. Den Haag en Hoofddorp worden genoemd als verblijfplaatsen. 

Hier wonen familie en vrienden. Geen van de verdachten weet het adres van de verblijfplaats. Over 

andere informatie, zoals de relatie met medeverdachten, wordt tevens regelmatig (tegenstrijdig) 

verklaard dat zij het niet weten. Vaak wordt gesproken over bezoek aan familie en vrienden in 

Duitsland, België en Frankrijk. Zij komen vanuit deze landen naar Nederland, of hebben in deze 
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landen hun verblijfplaats. De spreiding van activiteit gedurende de onderzoeksperiode laat zien dat 

slechts eenmaal in 2011 sprake is geweest van zakkenrollerij door dit csv. De overige activiteit heeft 

in 2012 plaatsgevonden in de maanden januari, maart, juni en juli.  

 

• Slachtoffer 

In 5 registraties is geen slachtoffer vermeld. Dit zijn registraties van meldingen vanuit de 

detailhandel dat een verdacht persoon is gesignaleerd. Hierbij is op dat moment niemand slachtoffer 

van zakkenrollerij geworden. De overige registraties vermelden een vrouwelijk slachtoffer. De 

geboortejaren van de slachtoffers liggen tussen 1930 en 1977. Gemiddelde zijn de slachtoffers 

binnen dit csv geboren in het jaar 1953. 

 

Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband Crimineel samenwerkingsverband B3B3B3B3    

• Locatie 

Dit csv is actief in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. 

Exacte pleeglocaties zijn markten en winkels, variërend van supermarkten tot warenhuizen en 

kledingwinkels. De winkels en markten zijn gelegen in dorpen of kleine steden. In 2 gevallen is 

sprake van een uitzondering. Hier werd zakkenrollerij gepleegd op een markt in Rotterdam en Den 

Haag. Incidenten worden gedurende de dag gepleegd. Tussen 10.30 uur en 16.00 wordt activiteit van 

dit csv gemeld.  

 

• Omstandigheden 

Het gebruik van trucs ter afleiding van slachtoffers is minimaal binnen dit csv. Een enkele keer 

wordt het slachtoffer aangesproken of geduwd, waarop een tweede verdachte de portemonnee 

wegneemt. De overige registraties melden een opvallende manier van zakkenrollerij.  Verdachten 

gooien de buit op de grond zodra zij aangehouden dreigen te worden. In enkele gevallen gooien zij 

de buit al op de grond voordat aanhouding dreigt. Bijvoorbeeld op het moment dat de verdachten 

wordt aangesproken over het gestolen goed. Uit verhoren van slachtoffers en getuigen blijkt dat het 

gedrag van verdachten opvallend is. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebrek aan een winkelwagen 

bij een bezoek aan de supermarkt. Verdachten nemen de omgeving in zich op terwijl zij zo nu en dan 
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koopwaar uit de schappen nemen en weer terugleggen. In kledingwinkels nemen verdachten 

willekeurig kleding in de hand. Zij kijken hierbij niet naar de maat van het kledingstuk. Tijdens het 

‘rommelen’ in winkels observeren zij de omgeving. Winkelend publiek doet dit niet, waardoor de 

verdachten opvallen. 

In veel processen-verbaal wordt niet expliciet omschreven welke rol de verdachten vervullen. Een 

getuige verklaart dat zij een verdachte een knikje en een knipoog zag geven aan een ander persoon. 

Op dit signaal gaat deze persoon met haar hand in de tas van het slachtoffer. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat er sprake is van enige mate van aansturing binnen de samenwerking tussen 

verdachten. Daarnaast lijkt uit deze verklaring een hiërarchische rolverdeling duidelijk te worden.  

 

• Object 

Verdachten binnen dit csv zijn verantwoordelijk voor 4 pogingen tot zakkenrollerij. Bij deze 

incidenten is niets weggenomen bij het slachtoffer. De overige 8 registraties melden weggenomen 

portemonnees. Daarnaast zijn een sleutelbos, brillenkoker en paspoort weggenomen. Slachtoffers 

van zakkenrollerij door verdachten binnen dit csv, vinden (delen van) hun goederen niet terug zoals 

bij andere Bulgaarse samenwerkingsverbanden. Ook hier zijn geen meldingen bekend van 

pintransacties met gestolen bankpassen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat geen sprake is 

geweest van shouldering om de pincode te bemachtigen. Verdachten binnen dit csv plegen 

verhoudingsgewijs evenveel pogingen tot zakkenrollerij als in csv een met Bulgaarse verdachten. Om 

die reden lijkt het vermoeden dat het om minder bedreven verdachten gaat doorgang te vinden. 

 

• Dader(s) 

Binnen dit csv zijn 7 aangehouden verdachten actief. Alle personen met de rol verdachten zijn 

vrouwelijk. Daarnaast zijn 3 personen, waaronder twee 2, geregistreerd voor betrokkenheid bij 

incidenten. Bij beide mannen gaat het om besturing van vermoedelijk een vluchtauto. De verdachten 

zijn geboren tussen 1978 en 1994. Gemiddeld zijn de verdachten geboren in 1991. Een belangrijke 

opmerking hierbij is de rol van de 3 betrokkenen. De 2 mannen verzorgen het vervoer voor de 

verdachten. De derde, vrouwelijke betrokkene, geeft aanwijzingen aan een van de verdachten bij het 

maken van de keuze voor een slachtoffer. In 3 registraties is slechts 1 verdachte actief geweest. De 
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overige registraties melden 2 actieve verdachten. Daarnaast is meer dan de helft van de verdachten 

meer dan 1 keer actief geweest in de onderzoeksperiode.  

In enkele gevallen is de geboorteplaats van de verdachten niet bekend. Geboorteplaats die wel 

bekend zijn, liggen in het noordoostelijke deel van Bulgarije. Geboorteplaatsen zijn voornamelijk 

Levski, Ruse en Varna. Van ongeveer de helft van de verdachten is geen geboorteplaats bekend. Een 

aantal verdachten komt met een pendelbus vanuit Bulgarije naar Nederland. De overige verdachten 

verblijven in Duitsland en komen vanuit daar met de trein of auto naar Nederland. In Nederland lijkt, 

“een tante in Den Haag”, waarvan verdachten het adres niet weten, de belangrijkste verblijfplaats. 

Ook verdachten binnen dit csv hebben familieleden in verschillende landen. Veel verdachten wonen in 

Duitsland, of verblijven daar bij familie. Andere verdachten zijn vanuit Duitsland met vrienden of 

familie naar Nederland gereisd, terwijl zij doorreizen naar familie in Frankrijk. Binnen dit csv is 

familiebezoek een veelvoorkomende beweegreden om naar Nederland te komen. Daarnaast wordt 

ook verklaard dat werken in Nederland het doel van de reis is. Zij komen vanuit Duitsland of 

Bulgarije. Verdachten die verklaren op zoek te zijn naar werk, en om deze reden enige tijd in 

Nederland willen verblijven, hebben echter geen geld, kleding of toiletartikelen bij zich.  De 

economische situatie in Bulgarije wordt tijdens verhoren als reden gegeven voor criminaliteit in 

Nederland. Een voorbeeld hiervan is de verklaring van een verdachte dat “in Bulgarije geen leven is. 

Daar heerst armoede en veel mensen vertrekken uit Bulgarije”. Naast de moeilijke economische 

situatie in Bulgarije wordt eenmaal verklaard dat het voor roma zigeuners moeilijk is om aan een 

baan te komen in Bulgarije. De betreffende verdachte stelt dat stelen een manier van overleven is.  

De spreiding van activiteit gedurende de onderzoeksperiode laat zien dat aangehouden 

verdachten binnen dit csv enkel in de tweede helft van 2012 actief zijn. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat zij voor deze periode niet met de politie in aanraking zijn gekomen. Een andere 

verklaring lijkt een late opkomst van activiteit door deze verdachten binnen de onderzoeksperiode.  

 

• Slachtoffer(s) 

In 3 registraties is geen slachtoffer bekend. De registraties waarbij het slachtoffer bekend is, 

melden uitsluitend vrouwelijke slachtoffers. De geboortejaren van de slachtoffers liggen tussen 1924 

en 1993. Het gemiddelde geboortejaar van de slachtoffers binnen dit csv is 1953. 
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Figuur 9. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij Figuur 9. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij Figuur 9. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij Figuur 9. Pleegplaatsen door criminele samenwerkingsverbanden van Bulgaarse verdachten van zakkenrollerij 

in Nederland in 2011in Nederland in 2011in Nederland in 2011in Nederland in 2011----2102210221022102    

Figuur 9 geeft de spreiding van locaties door activiteit van alle verdachten binnen de Bulgaarse 

csv’s weer. Zij zijn actief in centraal gelegen plaatsen. Hierbij is grofweg een ‘veeg’ van Noord-

Holland tot Gelderland waar te nemen. Slechts enkele pleegplaatsen wijken hiervan af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Interviews met deskundigenInterviews met deskundigenInterviews met deskundigenInterviews met deskundigen    

De analyse van politieregistraties geeft inzicht in verschillende facetten van dader- en 

slachtofferschap van zakkenrollerij door mobiele daders uit Roemenië en Bulgarije. Hierdoor is een 

beeld gecreëerd van de wijze waarop verdachten naar Nederland reizen, waar zij verblijven, hoe zij 

hun doelwit uitkiezen en hoe zij hierbij goederen wegnemen. Enkele facetten blijven onderbelicht na 

de analyse van politieregistraties. Veel processen-verbaal bevatten weinig of incomplete informatie 

over de modus operandi en rolverdeling binnen de samenwerkingsverbanden. Tevens is nog 

onduidelijk hoe de culturele kenmerken van de bronlanden/verdachten bijdragen aan criminaliteit in 

de doellanden. Daarnaast is ook onvoldoende zicht op de sociaaleconomische situatie in Roemenië en 

Bulgarije en hoe dit de keuze van verdachten beïnvloedt. Door middel van interviews met 

deskundigen is gepoogd antwoord te krijgen op deze vragen. Deskundigen op het gebied van 
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zakkenrollerij zijn Sander van den Camp, werkzaam bij het DoelGroepenTeam (DGT) in de 

Amsterdamse binnenstad en Jeroen Kuitert, werkzaam bij het DGT van de Spoorwegpolitie. Zij geven 

voornamelijk antwoord op de vragen over de modus operandi en rolverdeling.  

Daarnaast geven enkele andere deskundigen antwoord op vragen over de culturele kenmerken 

en sociaaleconomische achtergronden van Roemenië en Bulgarije en de uiting van mobiel banditisme 

in Nederland. Deze deskundigen zijn Walter Hilhorst, projectleider kennisversterking roma aan de 

Politieacademie en Gertjan Kaijen, operationeel specialist B en coördinator van het team mobiel 

banditisme bij Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de Nationale Politie (voorheen Dienst IPol 

bij de politie). Door het internationale karakter van mobiel banditisme is aanpak op strategisch niveau 

vereist. Hierover heeft Petra Bakker, EU commissaris executieve Europese politiesamenwerking, 

schriftelijk op enkele vragen gereageerd (zie Bijlage 4: Resultaten politieregistraties en interviews). 

Analyse van de interviews volgt tevens de structuur van het LOODS-model. De interviews geven 

echter ook inzichten op een onderwerp dat niet wordt besproken in het LOODS-model. Hiervoor is de 

bullit aanpak toegevoegd.  

 

• Locatie 

Wanneer gekeken wordt naar de activiteit van Roemeense en Bulgaarse mobiele daders, zien we 

voornamelijk de Randstad, Noord-Brabant en provincies Gelderland en Overijssel aan de Duitse grens 

naar voren komen. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat veel Bulgaarse en Roemeense families 

zich vestigen in Duitsland, België en Nederlandse steden als Rotterdam en Den Haag (Interview Walter 

Hilhorst, 26 juni 2013). 

    

• Omstandigheden 

Zakkenrollers vallen op door hun gedragingen. Zij houden op opzichtig wijze hun omgeving in de 

gaten. Daarnaast lopen zij in veel gevallen dicht op passanten. Leden van het DGT in de Amsterdamse 

binnenstad (DGT Amsterdam) verspreiden zich door de binnenstad om op zoek te gaan naar 

opvallend gedrag. Sander van den Camp zegt hierover: “als je eenmaal weet waar je op moet letten, 

valt het direct op als personen dicht op anderen lopen of continu om zich heen kijken”. Vaak zien zij 

verdachten eerst verschillende onvoltooide pogingen tot zakkenrollerij plegen alvorens zij komen tot 
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een voltooide poging (Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013). De praktijk van modi operandi 

van Roemeense en Bulgaarse zakkenrollers laat zien dat het in de binnenstad van Amsterdam 

voornamelijk gaat om trucs ter afleiding van het slachtoffer. Hierbij kan gedacht worden aan een 

wisseltruc of vlekkentruc, waarbij het slachtoffer wordt afgeleid door de kleding vies te maken. 

Daarnaast is afscherming door kleding, paraplu, krant of plattegrond van Amsterdam een 

veelvoorkomende methode. Shouldering komt daarentegen niet voor in de binnenstad van 

Amsterdam. Vermoedelijk omdat hier weinig oudere mensen zijn (Interview Sander van den Camp, 03 

juli 2013). 

Op stations wordt de modus operandi, waar mogelijk, vastgelegd met beveiligingscamera’s op 

stations. Hier wordt zichtbaar dat enkele personen via oogcontact met elkaar communiceren. Met hun 

ogen scannen zij de ruimte voor potentiële slachtoffers. Veelal worden reizigers met veel bagage 

uitgekozen. Als een potentieel slachtoffer bekend is, wordt dat zichtbaar doordat de verdachten ‘”hun 

natuurlijke beweging niet afmaken en zich plotseling omdraaien om een slachtoffer te gaan volgen” 

(Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013). Ongewoon gedrag, zoals rondhangen op het station zonder 

een kaartje te kopen, wordt door het DGT van de Spoorwegpolitie opgemerkt. Op stations is, in 

tegenstelling tot het centrum van Amsterdam, veel sprake van shouldering. Hierbij blijft een 

verdachte bij de kaartautomaat staan terwijl hij telkens personen voor hem in de rij laat gaan. Op 

deze manier wordt de pincode afgekeken. Vervolgens wordt het signalement van het slachtoffer 

doorgebeld aan medeplegers, zodat de portemonnee op een later moment door een ander persoon 

kan worden weggenomen (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013). Jeroen Kuitert wijst daarnaast op 

de taalbarrière. Zodra verdachten verbaal met elkaar communiceren over de handelingen of elkaar 

attenderen op mogelijk gevaar, is dit onverstaanbaar voor slachtoffers die de Roemeense of Bulgaarse 

taal niet spreken (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013). 

Uit waarnemingen van het DGT Amsterdam blijkt dat veelal wordt samengewerkt met 2 tot 3 

personen. Er zijn ook incidenten bekend waarbij met meer dan 3 personen wordt gehandeld. De 

rolverdeling is als volgt: er staat een verdachte op de uitkijk om te waken voor politie in burger of 

alerte burgers. Daarnaast zijn een afschermer en een zakkenroller actief bij het slachtoffer. De 

afschermer zorgt ervoor dat de handeling door middel van een kaart, kleding of de persoon zelf aan 

het zicht wordt onttrokken. Op het moment dat het zicht geblokkeerd is, neemt de zakkenroller 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

120 

eigendommen van slachtoffers weg (Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013). Door het 

DoelGroepenTeam van de Spoorwegpolitie (DGT Spoorwegpolitie) wordt dezelfde rolverdeling 

waargenomen. Camerabeelden waarop incidenten zijn vastgelegd, laten zien dat 2 tot 4 personen 

samen handelen. Zichtbaar wordt dat er 1 persoon de pincodes afkijkt, waarop medeplegers het 

slachtoffer blijven volgen tot zij een geschikt moment zien om de portemonnee weg te nemen. In 

enkele gevallen gebeurt dit pas een tijd later in een andere stad (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 

2013).  

Tijdens de zakkenrolconferentie in mei 2013, gefaciliteerd door Europol, is een Engels onderzoek 

gepresenteerd dat het vermoeden van georganiseerde aansturing van de criminele 

samenwerkingsverbanden vanuit de bronlanden bevestigt (Interne memo DGT Spoorwegpolitie, niet 

openbaar). Deze bevestiging vloeit voort uit de wetenschap dat in Tandarei (Roemenië) op enig 

moment ongeveer 1100 kinderen zijn vermist. De kinderen blijken te zijn verkocht om in West-

Europa te worden uitgebuit door vermogenscriminaliteit te plegen. Deze praktijken zijn aan het licht 

gekomen doordat één vrouw telkens andere kinderen mee het Verenigd Koninkrijk in neemt. Zowel 

uit het bovengenoemde onderzoek in het Verenigd Koninkrijk als de praktijk in Nederland, blijkt dat 

deze kinderen actief zijn in allerlei vormen van vermogenscriminaliteit in West-Europa (Interview 

Jeroen Kuitert, 25 juni 2013; Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013).   

    

• Object 

Een veelvoorkomende buit bij horeca zakkenrollerij is de mobiele telefoon. Overdag zijn toeristen 

een belangrijk doelwit in Amsterdam. Zij dragen vaak veel contanten bij zich. Buiten drukke 

stadscentra is vaker sprake van shouldering, hier hebben verdachten het vaker gemunt op 

portemonnees met bankpassen (Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013).  

    

• Dader(s) 

Een verschil tussen beide DGT’s is de verdachtenpopulatie. In de binnenstad van Amsterdam gaat 

het in veel gevallen om Roemenen en enkele gevallen om Bulgaren en Zuid-Amerikanen. Bij de 

Spoorwegpolitie komen veelal Polen en Roemenen in beeld (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013; 

Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013). De relaties tussen verdachten is veelal familiair en 
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bestaat uit neven of ouders met hun kinderen die gezamenlijk zakkenrollen. Daarnaast komen 

verdachten vaak uit hetzelfde dorp in de bronlanden (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013; Interview 

Sander van den Camp, 03 juli 2013). Verdachten komen naar Nederland om enkele dagen actief te 

zijn in verschillende steden en in wisselende samenstelling. Het vermoeden bestaat hierdoor dat 

verdachten worden aangestuurd vanuit het bronland (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013). Het DGT 

in Amsterdam ervaart tevens het georganiseerde karakter van deze dadergroepen. Uit observaties 

blijkt dat Roemenen die in Amsterdam verblijven elkaar kennen. Zo blijken Roemeense zakkenrollers 

bekend te zijn met Roemenen die op een andere wijze geld verdienen in de stad, zoals levende 

standbeelden (Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013). Een andere indicatie voor 

georganiseerde aansturing ontstaat uit de wetenschap dat de in Nederland bekende verdachten vaak 

via familie en kennissen herleid kunnen worden naar een of enkele steden of streken in Roemenië en 

Bulgarije (Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013). 

Verdachten zijn vaak netjes gekleed volgens de laatste mode. Hierdoor onderscheiden zij zich 

niet van het moderne West-Europese uiterlijk. Bij de Spoorwegpolitie wordt geconstateerd dat 

verdachten regelmatig wisselen van kleding, zoals jassen en petten. Gebruikte accessoires zoals 

trolleykoffers, blijven daarentegen bij verschillende incidenten hetzelfde (Interview Jeroen Kuitert, 25 

juni 2013). In situaties waarbij een duidelijke hiërarchie zichtbaar is, worden aanwijzingen gegeven 

door de oudere verdachten. Aanwijzingen bestaan uit de keuze voor het slachtoffer en het moment 

waarop toegeslagen moet worden (Interview Sander van den Camp, 03 juli 2013).  

Walter Hilhorst attendeert op de mogelijkheid dat veel verdachten van zakkenrollerij tevens 

slachtoffer zijn van uitbuiting. Zij worden door andere personen rondgereden en in een stad afgezet 

waar zij criminaliteit dienen te plegen. De verworven buit wordt in dat geval afgestaan. Een 

belangrijke nuance ligt in de verhouding tussen daderschap en slachtofferschap. Het is geen gegeven 

dat daders tevens slachtoffers zijn, echter de kans bestaat dat zij tegen hun wil vermogensdelicten 

plegen. Binnen de leefwijze van deze groep gaat het vaak niet om daderschap of slachtofferschap, 

maar om hoe personen zich ontwikkelen binnen een samenwerkingsverband. Het is een vicieuze 

cirkel waarin zij zich bevinden. Vaak worden zij op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en krijgen kinderen. 

Het vermoeden bestaat dat familiedruk ervoor zorgt dat jonge ouders hun kinderen in het bronland 

bij familie achterlaten, om zelf in doellanden geld te verdienen voor de familie en daarmee te 



                                         Zakkenrollerij door mobiele daders uit Bulgarije en Roemenië 
 

 

122 

ontsnappen aan de armoede. Hoewel dit mogelijk in bepaalde mate slachtofferschap van een dader 

betekent, zullen deze personen hun kinderen later hetzelfde behandelen als zij zelf een hogere plaats 

innemen in de hiërarchie. De intergenerationele overdacht van normen en waarden houdt het 

probleem in stand (Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013). Ook Petra Bakker spreekt over 

“vermenging van daderschap en slachtofferschap”. Hieraan wordt aandacht besteed in het EU project 

mensenhandel dat zich tevens richt op arbeidsuitbuiting (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 

2013). In mei 2013 heeft in Den Haag bij Europol een zakkenrol conferentie plaatsgevonden, waarbij 

vertegenwoordigers van verschillende EU lidstaten aanwezig waren. Lidstaten hebben hier actuele 

informatie gedeeld vanuit hun land. Hieruit blijkt dat Bulgaarse en Roemeense kinderen door hun 

families worden opgeleid tot zakkenroller. Ouders leren hun kinderen dat zakkenrollerij en andere 

vormen van diefstal normaal zijn en kunnen worden gezien als werk (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 

2013). 

Voor de context van het criminaliteitsprobleem mobiel banditisme is het van belang dat een 

beeld gegeven wordt van de samenleving in de bronlanden. In Roemenië en Bulgarije heerst onder 

bepaalde delen van de bevolking forse armoede. Door de heersende armoede is deze groep 

Roemenen en Bulgaren vatbaar voor uitbuiting en stigmatisering. Een gevolg hiervan is het gebrek 

aan mogelijkheden tot het vinden van een legitieme baan (Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013). 

Het vermoeden bestaat dat zakkenrollerij door Roemenen en Bulgaren niet enkel ontstaat uit 

deprivatie of door het bestaan van gelegenheid. Vermoedelijk is er sprake van een gebrek aan ambitie 

om zich te conformeren aan sociale conventies. Hierbij speelt de hechte cultuur en de op overleving 

gerichte leefwijze binnen de lagere sociale klasse een belangrijke rol (Interview Walter Hilhorst, 26 

juni 2013). 

    

• Slachtoffer(s) 

Slachtofferschap en buit verschillen gedurende de dag en nacht in Amsterdam. Overdag zijn 

voornamelijk toeristen het slachtoffer van zakkenrollerij, terwijl in de avond meer sprake is van 

horecazakkenrollerij. Toeristen vormen een toegankelijk doelwit door het gebrek aan alertheid en 

zorgvuldigheid bij bescherming van eigendommen. In de avond en nacht vormen gasten in 

uitgaansgelegenheden een geschikt doelwit. Door de drukte in uitgaansgelegenheden en het 
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alcoholgebruik wordt nauwelijks opgemerkt dat er zakkenrollers actief zijn (Interview Sander van den 

Camp, 03 juli 2013). Slachtoffers van zakkenrollerij in de trein kenmerken zich voornamelijk door een 

bepaalde onoplettendheid. Veel slachtoffers reizen met enkele koffers of tassen. Doordat zij druk 

bezig zijn met dragen van hun bagage, het kopen van een kaartje of anderszins, zijn zij niet altijd 

alert op omstanders. Daarnaast zijn personen slachtoffer die hun pincode niet afschermen tijdens het 

kopen van een kaartje. Zodra de pincode is bemachtigd, wordt een goed moment gezocht om de 

pinpas bij het slachtoffer weg te nemen (Interview Jeroen Kuitert, 25 juni 2013).  

    

• Aanpak  

De EU commissaris voor executieve Europese politiesamenwerking spreekt van mobiel 

banditisme als Europees probleem (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013). Door de hoge 

mobiliteit, wisselende samenwerking en activiteit binnen laag geprioriteerde criminaliteit is het 

criminaliteitsprobleem niet eenvoudig aan te pakken. In veel gevallen zijn zij enkele dagen in een 

stad, waarna zij weer doorreizen naar de volgende pleegplaats. Voordat de autoriteiten zich bewust 

zijn van de aanwezigheid, zijn de daders weer vertrokken (Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013). 

Echter, binnen dit probleem voeren criminele samenwerkingsverbanden uit Roemenië en Bulgarije 

niet de boventoon (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013). 

De impact die het fenomeen heeft op de maatschappij zorgt ervoor dat aanpak hiervan hoog op 

de Nederlandse en Europese agenda staat. Aan het project Georganiseerde Vermogenscriminaliteit 

nemen een groot aantal Europese lidstaten deel. Nederland, Roemenië en Bulgarije horen daarbij. Dit 

project beoogt informatie uitwisseling tussen de aangesloten lidstaten via Europol. Het inzicht op 

samenwerkingsverbanden dat op deze wijze wordt verworven leidt tot concrete interventies door de 

aangesloten lidstaten (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013). Een belangrijke stap bij de 

aanpak van zakkenrollerij door mobiele daders is het in kaart brengen van criminele 

samenwerkingsverbanden. De flexibiliteit van deze samenwerkingsverbanden heeft als gevolg dat 

aanpak van dit probleem alleen effectief is op Europees niveau. Het is hierbij van belang dat de 

aanpak zich, los van etniciteit, richt tot iedere persoon die zich schuldig maakt aan deze vormen van 

criminaliteit (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013). 
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Zoals hierboven vermeld is, vergt de aanpak van deze vorm van criminaliteit een Europees 

karakter. Op dit moment is er sprake van symptoombestrijding door de inzet van DGT’s op plaatsen 

waar last wordt ondervonden van veelvoorkomende criminaliteit. Om tot een constructieve aanpak te 

komen, is concrete Europese samenwerking met bronlanden wenselijk (Interview Walter Hilhorst, 26 

juni 2013). Voor de bewijslast tegen verdachten is het van belang dat meer zicht is op activiteit 

binnen West-Europa. Als informatie actief gedeeld wordt over antecedenten in andere doellanden, 

kan de bewijslast versterkt worden. Daarnaast is het van belang dat meer rechtshulpverzoeken 

worden gedaan bij de betreffende bronlanden. Hoewel geen informatie gedeeld mag worden vanuit 

doellanden met bronlanden, mag wel vragen gesteld worden aan bronlanden over hun (verdachte) 

ingezetenen. Als op enig moment voldoende aandacht is gevestigd op een verdachte of 

samenwerkingsverband, heeft het bronland concrete aanleiding om zelf een onderzoek te starten en 

het probleem daarmee bij de kern aan te pakken (Interview Walter Hilhorst, 26 juni 2013). 

Vanuit de DGT’s wordt belang gehecht aan een centrale Europese aansturing. Daarnaast wordt 

gepleit voor meer blauw op straat om slachtoffers te wijzen op gevaren, en aandacht voor de schade 

die wordt geleden door slachtoffers (Interview Jeroen Kuitert, 26 juni 2013; Interview Sander van den 

Camp, 03 juli 2013). Het is van belang om samenhang te zien tussen het gedrag, de personen en de 

omgeving. Kennis van culturele achtergronden zijn van belang, maar mogen in geen geval leidend 

zijn. Het is hierbij van belang “niet te verbijzonderen, maar wel het bijzondere te zien” (Interview 

Walter Hilhorst, 26 juni 2013). Petra Bakker (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013) waarschuwt 

voor het risico op onterechte beeldvorming met betrekking tot Roemenen en Bulgaren in het 

algemeen en roept op hier zorgvuldig mee om te gaan; “Een groot aantal van hen zijn hardwerkende 

burgers die bijdragen aan de Nederlandse economie. Het is tevens een uitdaging om de 

beeldvorming in balans te houden. Dit vraagt om het kunnen maken van onderscheid. Criminelen 

hard aanpakken en de anderen respecteren. Te eenzijdige aandacht in de media kan deze balans 

verstoren” (Correspondentie Petra bakker, 26 juni 2013).  

 

 

 

 


