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Voorwoord 

Leiden, September 2014 

 

In januari 2014 besloot ik mezelf in het diepe te gooien om vervolgens in februari 

een onderzoek naar mobiel banditisme te starten. Een spannende term, een 

spannende tijd en een spannend onderzoek als gevolg. Ik ben erg blij dat ik dit 

onderzoek heb mogen doen voor de gemeente. Ik heb veel geleerd over het 

reilen en zeilen van het veiligheidsbeleid in de praktijk. Meer dan ik ooit uit de 

boeken zou hebben kunnen halen! Het feit dat mijn onderzoek niet in een la 

beland, maar een eerste stap is voor vervolgactie vind ik erg leuk. 

Het zelfstandig opzetten van een onderzoek heb ik als een grote en soms 

ook best ingewikkelde uitdaging ervaren. Met hulp van veel verschillende kanten 

kan ik tevreden terugkijken op hetgeen ik heb bereikt. Hiervoor wil ik in eerste 

instantie familie en vrienden bedanken die me tijdens het schrijven van mijn 

scriptie gesteund hebben, soms moed hebben ingepraat en me uit de 

Universiteitsbibliotheek probeerde weg te trekken. Daarnaast wil ik graag mijn 

scriptiebegeleidster, Vere bedanken voor de nuttige en kritische feedback. Ook 

het commentaar van Fiore, die aan het einde nog even meekeek, werkte 

verhelderend. 

De directie Veilig van de gemeente Rotterdam wil ik graag bedanken voor 

het bieden van de mogelijkheid om mijn scriptie voor hen te schrijven. Ralf wil ik 

bedanken voor de start van het onderzoek en Sana voor het einde van de rit (op 

naar de eindpresentatie!). Ook voor de nuttige en kritische blik van Yvonne 

gedurende het onderzoek ben ik dankbaar. Door de interviews in de hele stad 

ben ik Rotterdam met andere ogen gaan bekijken. 

 

Veel leesplezier! 

 

Gisele Bool 
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Samenvatting  

In opdracht van de gemeente Rotterdam, directie Veiligheid is een inventariserend 

onderzoek uitgevoerd naar mobiel banditisme. Mobiele bendes zijn veelal uit Midden- en 

Oost-Europa afkomstige, rondtrekkende dadergroepen die vermogenscriminaliteit 

plegen. In deze scriptie is de volgende centrale probleemstelling onderzocht: “In 

hoeverre zijn er problemen met betrekking tot mobiel banditisme en hoe kan de 

gemeente een bijdrage leveren aan de aanpak van deze problemen?” Deze 

probleemstelling bestaat uit twee deelvragen. Met de eerste deelvraag is onderzocht wat 

de aard en omvang is van mobiel banditisme in zes winkelgebieden (Winkelgebied 

Rotterdam centrum, winkelcentrum Alexandrium, winkelcentrum Zuidplein, markt 

Binnenrotte, markt Afrikaanderplein en markt Visserijplein) in Rotterdam met betrekking 

tot winkeldiefstal en zakkenrollerij. Met de tweede deelvraag is onderzocht hoe aan de 

hand van de situationele criminaliteitspreventie-theorie en het barrièremodel mobiel 

banditisme een bijdrage kan worden geleverd aan de aanpak van mobiel banditisme in 

Rotterdam.  

 Om de eerste deelvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatieve 

gegevens en kwantitatieve gegevens. De kwalitatieve gegevens bestaan uit 17 

interviews met wijkagenten, particuliere beveiligers, medewerkers van het marktbeheer 

en respondenten uit de commerciële sector. Op cijfermatig niveau zijn allereerst 

misdrijfregistraties (afkomstig van de politie) van de delicten winkeldiefstal en 

zakkenrollerij van de jaren 2010 tot en met 2013 gebruikt. Daarnaast is een 

registratiesysteem van politieverdachten (BVH) gebruikt waarin de Midden- en Oost 

Europese verdachten van het jaar 2013 opgenomen zijn.   

De belangrijkste onderzoeksresultaten over de aard en omvang zijn de volgende: 

Ten eerste is het aantal zakkenrollerij-misdrijven over de jaren 2010-2013 gestegen, met 

name in de winkelgebieden die in het stadscentrum van Rotterdam liggen. 

Winkelcentrum Alexandrium blijkt een relatief hoog en stabiel aantal zakkenrollerij- 

registraties te hebben. Daarnaast blijkt het aantal zakkenrollerij-misdrijven in de 

winkelcentra groter dan op de markten. Over de aard van de winkeldiefstal vertellen 

respondenten dat bij een groot deel van zakkenrollerij-delicten Midden- en Oost-

Europese vrouwen worden aangehouden, waarbij Bulgaarse en Roemeense vrouwen 

het vaakst genoemd worden. Het ophelderingspercentage van zakkenrollerij blijkt erg 

laag te zijn, mede door de geoefende en gehaaide daders die bijvoorbeeld van 

hoofddoek of haarstijl wisselen na het plegen van een delict. Bij deze zakkenrollers 
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wordt vermoed dat ze rondtrekkend zijn en dit blijkt ook uit het feit dat zakkenrollers op 

meerdere plekken in Nederland worden aangehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat mobiel 

banditisme in relatie tot zakkenrollerij in Rotterdam voorkomt. Hoe groot het aandeel van 

mobiele bendes is, in Rotterdam is niet exact bepaald.  

Ten tweede is het aantal winkeldiefstal-misdrijven over de jaren 2010-2013 

relatief stabiel gebleken. Het aantal Midden- en Oost-Europese verdachten is echter in 

het winkelgebied Beurstraverse in het stadscentrum hoger in vergelijking met de overige 

winkelcentra. In het algemeen is de dadergroep van winkeldiefstal heterogener dan die 

van zakkenrollerij en dit maakt het moeilijker te onderzoeken hoe groot het aandeel van 

mobiele bendes is bij het delict winkeldiefstal. Een deel van de respondenten vertelt dat 

Midden- en Oost-Europeanen als probleemgroep gezien worden als het gaat om 

georganiseerde winkeldiefstallen. Roemenen en Bulgaren worden het vaakste genoemd 

als herkomstlanden. Bij de daders die als mobiele bendes gezien worden, blijken 

geprepareerde tassen en afleidingsmanoeuvres van het personeel gebruikte modus 

operandi te zijn. Ook een deel van de respondenten vertelt dat ze bij Midden- en Oost-

Europese dadergroepen geen hinder ondervinden wat betreft winkeldiefstal en dat deze 

groep bij andere delicten meer in het oog springt.  

De tweede onderzoeksvraag is beantwoord door een combinatie van het 

barrièremodel en het situationele preventiemodel als uitgangspunt te nemen om een 

potentiële aanpak op te baseren. Hieruit bleek dat de bijdrage aan een aanpak tegen 

mobiel banditisme allereerst kan bestaan uit praktische preventiemaatregelen om 

winkeldiefstal en zakkenrollerij in de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen. Anderzijds 

zou een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende lokale 

partners kunnen helpen.  

 Over de centrale probleemstelling kan voorzichtig geconcludeerd worden dat 

mobiel banditisme met betrekking tot zakkenrollerij in Rotterdam gezien kan worden als 

een probleem. Midden- en Oost-Europese verdachten worden vaak met zakkenrollerij in 

verband gebracht en dit wordt door de politie als hinderlijk ervaren. De omvang van 

mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal is lastiger te bepalen, hiervoor dient 

vervolgonderzoek plaats te vinden, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs enquêtes onder 

winkeliers te verspreiden. Daarnaast dienen de conclusies in het licht gezien te worden 

van methodische beperkingen. Aan de hand van de cijfers is geen inzicht verkregen hoe 

groot het aandeel van Midden- en Oost-Europese mobiele bendes in winkeldiefstal en 

zakkenrollerij exact is. Daarnaast is een groot deel van de respondenten afkomstig van 
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de Nederlandse politie of de beveiligingswereld. Hierdoor wordt slechts een zijde van het 

verhaal belicht.  

 Tenslotte zijn op basis van dit onderzoek vier uitgangspunten opgesteld waar 

vanuit aanbevelingen kunnen voortvloeien. Voor de gemeente zijn dit “goede 

communicatie van preventiemaatregelen aan burgers en ondernemers” en “het 

oppakken van de regierol in een opstart van een mogelijke lokale aanpak tegen mobiel 

banditisme om zo de kennis over mobiel banditisme in de gemeente Rotterdam te 

vergroten”. Voor de politie is dit: “Goede informatie -en kennisuitwisseling over 

kenmerken van mobiele bendes en het nagaan of verdachten al eerder zijn 

aangehouden.” Tenslotte is voor het Openbaar Ministerie het volgende uitgangspunt 

voor aanbevelingen opgesteld: “Het opzetten van beleidsrichtlijnen om mobiele bendes 

sneller en gemakkelijker voor de rechter te laten komen en langer te kunnen 

vasthouden.” Voor de concrete aanbevelingen die uit deze uitgangspunten voort kunnen 

komen, wordt verwezen naar pagina 87. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Introductie 

 “Gratis winkelen in Nederland blijft niet onbestraft”, dit stelt de Officier van 

Justitie die betrokken is bij een rechtszaak over mobiel banditisme in een 

krantenartikel van het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant (1 augustus 2014). 

Het gaat in deze zaak om elf Roemenen die in een huis in Den Haag zijn 

aangehouden voor heling en deelname aan een criminele organisatie en al sinds 

23 april 2014 in voorarrest zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt de 

elf verdachten als een professionele criminele bende, die er niet met een 

gevangenisstraf van een paar weken vanaf komen, want de officier “wil een 

signaal afgeven dat gratis winkelen in Nederland niet onbestraft blijft” 

(AD/Haagsche Courant, 1 augustus 2014). De totale waarde van de aangetroffen 

goederen betrof ongeveer 16.000 euro en bestond uit verschillende soorten 

merkkleding en parfums (Openbaar Ministerie, 2004). Buurtbewoners hadden al 

eerder vermoedens dat er ergens iets niet klopte, want volgens het krantenartikel 

merkten zij al eerder in het jaar mensen op die vuilniszakken en koffers met 

vermoedelijk gestolen goederen naar binnen sleepte (AD/Haagsche Courant, 1 

augustus 2014).  

 Niet alleen het OM heeft strenge opvattingen over mobiel banditisme, ook 

de politie voerde in 2013 en 2014 verschillende politieacties uit om mobiel 

banditisme een halt toe te roepen, waarbij auto’s werden geselecteerd en 

gecontroleerd op vervoer van gestolen waar of inbrekerswerktuigen (Politie, 

2014a; 2014b). Deze auto’s werden geselecteerd op basis van kentekens die 

geregistreerd of onder de aandacht van de politie stonden. Zowel de gang van 

zaken bij het OM; het lange voorarrest en de strenge woorden van de Officier 

van Justitie, als de politiecontroles lijken aan te tonen dat de Nederlandse 

overheid mobiel banditisme als een criminaliteitsfenomeen ziet dat van belang 

wordt geacht. Op wetenschappelijk gebied staat het onderzoek naar dit 

fenomeen nog in de kinderschoenen. Met dit onderzoek wordt de aard en 

omvang van mobiel banditisme onderzocht en wordt geanalyseerd hoe een 

lokale aanpak van dit fenomeen tot stand zou kunnen komen. Deze inleiding 
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beschrijft allereerst de definitie van mobiel banditisme en de wetenschappelijke 

kennis over het fenomeen. Tevens komen de probleemstelling, de deelvragen, 

de doelstelling en de relevantie van dit onderzoek naar voren.    

1.1.1 Definitie mobiel banditisme 

De definitie van mobiel banditisme die door de politie en in wetenschappelijk 

onderzoek veel gebruikt wordt, is opgesteld door de Raad van Justitie en 

Binnenlandse zaken van de Europese Unie (2010, p.2) en luidt als volgt: 

 

“Een vereniging van daders die zich stelselmatig verrijken door middel van 

vermogenscriminaliteit of fraude (met name winkel- en ladingdiefstal, 

inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij), 

binnen een breed gebied waarin ze activiteiten uitvoeren en die 

internationaal actief zijn”. 

 

Deze definitie bestaat uit verschillende aspecten. Het eerste aspect is het 

rondtrekken van de daders en het feit dat deze dadergroepen internationaal 

‘actief’ zijn. Van der Laan en Weenink (2005) noemen in hun onderzoek 

bijvoorbeeld dat mobiele daders vaak een zogenaamde hit-and-run-tactiek 

toepassen. Dit houdt in dat daders de delicten in grensregio’s plegen en daarna 

snel het land uitvluchten. Of het bij mobiel banditisme om een tijdelijke 

verplaatsing gaat of dat er sprake is van migratie van de daders is volgens Van 

Daele en Vander Beken (2010b) niet altijd duidelijk. Een deel van de daders zou 

zich lokaal hebben ingebed in West-Europa en een andere groep daders tracht 

zo snel mogelijk een grote winst te behalen om daarmee het land uit te vluchten 

(Van Daele en Vander Beken, 2010b). Een tweede aspect van mobiel banditisme 

is het feit dat de delicten worden gepleegd door een vereniging van daders, die 

zich met deze vermogensdelicten stelselmatig verrijken. Ten slotte omvat mobiel 

banditisme in eerste instantie vermogensdelicten of fraude, waarbij de delicten 

winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming 

en zakkenrollerij het meest voorkomen.  
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Rondtrekkende criminele groepen kunnen in principe uit alle landen komen, 

dit betekent dat er ook Nederlandse bendes bestaan. Uit de literatuur blijkt dat 

mobiel banditisme in Nederland voornamelijk in verband wordt gebracht met 

Midden- en Oost- Europese daders. Daders met een Bulgaarse, Roemeense, 

Poolse of Litouwse afkomst worden vaak genoemd (Van der Laan & Weenink, 

2005; Van Daele & Vander Beken, 2010a; De Jong, 2012; Siegel, Koenraadt, 

Lyubenova, Sovre, & Troscianczuk, 2013; Boom, Seidler, & Weltevrede, 2014). 

Zo blijkt dat Poolse en Litouwse daders vaak auto-inbraken, autodiefstallen, 

valsmunterij, ramkraken en inbraken plegen. Bij winkeldiefstal zou de afkomst 

van de dadergroepen verschuiven van daders met een Poolse en Litouwse 

nationaliteit naar Roemeense en Bulgaarse dadergroepen (Van Geffen, 2009). 

Tenslotte is bij zakkenrollerij de veronderstelling dat alle vier de bovenstaande 

groepen dit delict plegen, hoewel Roemenen en Bulgaren het grootste aandeel 

lijken te hebben. Binnen deze Roemeense en Bulgaarse groep lijken met name 

Roma-groepen zich in dit delict te specialiseren (Siegel et al., 2013). 

1.2 Probleemstelling  

Deze scriptie betreft een verkennend onderzoek naar het fenomeen mobiel 

banditisme in de gemeente Rotterdam. De centrale probleemstelling luidt als 

volgt:  

“In hoeverre zijn er in de winkelgebieden van Rotterdam problemen met 

betrekking tot mobiel banditisme en hoe kan de gemeente een bijdrage leveren 

aan de aanpak van deze problemen?” 

De gemeente Rotterdam heeft de ‘brede’ opdracht geformuleerd om de 

aard en omvang van mobiele banditisme in Rotterdam te onderzoeken. Omdat 

mobiele bendes verschillende vermogensdelicten plegen en deze delicten sterk 

in aard verschillen, is vervolgens gekozen om slechts twee in winkelgebieden 

voorkomende delicten te onderzoeken: winkeldiefstal en zakkenrollerij. Voor het 

delict winkeldiefstal is gekozen omdat dit een veelvoorkomend delict is dat 

gepleegd wordt door mobiele bendes en binnen gemeenten kan leiden tot 

aanzienlijke derving bij ondernemers. Zo blijkt uit een onderzoeksrapport van 

Detailhandel Nederland (Van Geffen, 2009) dat het verlies dat geleden wordt 
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door rondtrekkende dadergroepen die winkeldiefstal plegen in Nederland op 25 

miljoen per jaar wordt geschat. Daarnaast blijkt uit de monitor veilig ondernemen 

2013 (Gemeente Rotterdam, 2014c) dat winkeliers in Rotterdam veel last hebben 

van rondtrekkende dadergroepen. Het andere delict dat is onderzocht is 

zakkenrollerij. Het aantal gevallen van zakkenrollerij is de laatste jaren gestegen. 

Uit het dossier “misdaadcijfers 2012” over straatroof en zakkenrollerij blijkt dat 

zakkenrollerij landelijk met tien procent is gegroeid van 31.636 gevallen in 2011 

naar 35.298 gevallen in 2012 (Politie, 2013). Op grote evenementen worden 

vaak Midden- en Oost- Europese verdachten aangehouden. Zo beschrijven 

Elsevier.nl (2013), NOS (2013) en het Parool (2013) dat vorig jaar tijdens de gay 

pride 43 zakkenrollers werden opgepakt. Van de verdachten bleken er 41 

Roemeens te zijn en 2 Pools.  

Tot op heden lijkt onderzoek naar zakkenrollerij in winkelgebieden te 

ontbreken. Aan de hand van de gelegenheidstheorie zou echter wel verwacht 

kunnen worden dat zakkenrollerij een delict is dat daar veel voorkomt. Deze 

gebieden zijn vaak drukbezocht waardoor een dader zich gemakkelijk kan 

verschuilen in de massa. Daarnaast is het winkelend publiek niet altijd even 

oplettend op zijn of haar bezittingen. Op de markten in Rotterdam wijzen 

markthouders zakkenrollerij aan als probleem nummer één bij de ‘ervaren 

leefbaarheidsthema’s’ in de monitor veilig ondernemen 2013 van de gemeente 

Rotterdam (2014c). Het is daarom relevant om in Rotterdam de omvang en aard 

van zakkenrollerij te onderzoeken. 

De probleemstelling is in twee deelvragen opgedeeld en de eerste 

deelvraag luidt als volgt: 

1) Wat is de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot 

winkeldiefstal en zakkenrollerij in de winkelgebieden van Rotterdam? 

Om de eerste deelvraag te beantwoorden wordt zowel een kwalitatieve als een 

kwantitatieve onderzoeksmethode gebruikt. Op kwalitatief niveau worden 

interviews gehouden met personen die op verschillende manieren te maken 

krijgen met winkeldiefstal en zakkenrollerij. De respondentengroep bestaat deels 

uit personen afkomstig uit de commerciële sector (zoals een voorzitter van de 
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winkeliersvereniging) en deels uit personen afkomstig uit de handhavende sector 

(zoals politieagenten en winkel(centrum)beveiligers). De zes winkelgebieden die 

worden onderzocht betreffen zowel (overdekte) winkelcentra (Rotterdam-

Centrum, winkelcentrum Zuidplein en winkelcentrum Alexandrium) als markten 

(markt Binnenrotte, markt Afrikaanderplein en markt Visserijplein). Voor de 

kwantitatieve onderzoeksmethode van dit onderzoek zijn verschillende gegevens 

ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam en de Politie Rotterdam. 

Dit zijn cijfers over verdachten en misdrijven van zakkenrollerij en winkeldiefstal 

voor de jaren 2010 tot en met 2013 en betreffen zowel reeds geaggregeerde 

data als ruwe data.  

In de zaak over elf verdachten van mobiel banditisme waar deze inleiding 

mee begon, vingen buurtbewoners al eerder signalen op dat er iets niet klopte. 

Hieruit vloeit voort wat het belang van signalen uit de buurt kan zijn en dit maakt 

de tweede onderzoeksvraag relevant. Deze luidt als volgt: 

2) Hoe kan de gemeente Rotterdam door middel van de situationele 

preventie-theorie en het barrièremodel een bijdrage leveren aan de aanpak en 

preventie van mobiel banditisme? 

De gemeente Rotterdam heeft tot op heden nog geen beleid voor mobiel 

banditisme. Met deze deelvraag wordt onderzocht welke theorie het meest 

geschikt zou zijn om eventueel een beleid voor mobiel banditisme op te baseren. 

Hiervoor zijn twee verschillende theoretische inzichten gebruikt. Deze twee 

theorieën kennen zowel tegenstellingen als overeenkomsten. Ten eerste wordt 

het barrièremodel mobiel banditisme gebruikt. Dit barrièremodel is een 

beleidsmodel en brengt de verschillende barrières die veiligheidspartners kunnen 

opwerpen tegen criminele activiteiten van mobiele bendes in kaart. Het 

barrièremodel richt zich op het voorkomen en aanpakken van mobiele bendes, 

waarbij alle vermogensdelicten die onder mobiel banditisme vallen, 

meegenomen worden (CCV, 2012a). Het model bestaat uit zeven barrières en 

elke barrière dient te voorkomen dat rondtrekkende criminele groepen meer 

verstrengeld raken in de Nederlandse samenleving en in de anonimiteit opgaan. 

Bij elke barrière worden mogelijke strategieën of samenwerkingsverbanden 
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genoemd die gebruikt kunnen worden om mobiele bendes aan te kunnen 

pakken. De barrières zijn (1) de inreis, (2) het verblijf, (3) het gebruik van 

infrastructuur, (4) het plegen van het delict, (5) de opslag, (6) het vervoer, de 

afzet en handel en tenslotte (7) het gebruik van de opbrengst.   

Als tweede theorie wordt de situationele criminaliteitspreventie theorie van 

Clarke (1997) gebruikt. Aan de hand van deze theorie heeft Clarke een 

preventief model opgesteld waarmee criminaliteit op een zeer praktische wijze 

wordt benaderd. De theorie veronderstelt dat een mogelijke dader op basis van 

een kosten- en baten afweging beslist om wel of niet over te gaan op 

criminaliteit. Door een kosten- en baten afweging positief te beïnvloeden door 

situationele aanpassingen op de plek van de daad toe te passen, zoals camera’s 

en beter hang- en sluitwerk kan (gelegenheid tot) criminaliteit voorkomen worden 

(Clarke, 1997). Deze theorie is in tegenstelling tot de vorige theorie niet speciaal 

samengesteld om mobiel banditisme te bestrijden. Het is een zeer delict-gerichte 

theorie, waarbij per delict wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen 

worden om een delict te voorkomen. Het fenomeengerichte barrièremodel en de 

delict-gerichte situationele-preventie theorie kunnen een goede aanvulling op 

elkaar zijn. Omdat mobiel banditisme een nationaal - zo niet internationaal 

fenomeen is - dat uit verschillende delicten bestaat, kan het lastig zijn om lokaal 

een vorm van beleid op te zetten. Een combinatie tussen deze twee theorieën 

kan dan een uitkomst bieden.  

1.3 Doelstelling en relevantie 

De doelstelling van deze scriptie is enerzijds om een inschatting te maken van de 

mate van het probleem van mobiel banditisme in de gemeente Rotterdam door 

de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij te onderzoeken. 

Anderzijds wordt met een theoretische bril naar het fenomeen gekeken, waarbij 

het doel is om te bepalen op basis van welke (combinatie van) theoretische 

inzichten de gemeente het beste een bijdrage kan leveren aan de aanpak van 

mobiel banditisme.  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek blijkt uit het feit dat 

mobiel banditisme in Nederland voornamelijk op landelijk of internationaal niveau 
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onderzocht is (Van der Laan & Weenink, 2005; Van Daele & Vander Beken, 

2010a; De Jong, 2012; Siegel et al., 2013). Voor zover bekend bestaat er geen 

lokaal onderzoek naar mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal en 

zakkenrollerij. Bovendien wordt mobiel banditisme veelal gezien als één 

fenomeen, terwijl het in feite een verzamelnaam is voor verschillende delicten. 

Door de delicten apart te onderzoeken kunnen de verschillen en 

overeenkomsten van de winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot mobiel 

banditisme inzichtelijk worden gemaakt 

Op maatschappelijk niveau is dit onderzoek ten eerste relevant vanwege 

de grote financiële schade en derving die mobiel banditisme kan veroorzaken 

door slachtofferschap van verschillende vermogensdelicten. De toenemende 

politieaandacht voor mobiel banditisme dat tot uiting komt in speciale politie-

controles blijkt dat het een onderwerp is dat relevant geacht wordt. Ook is mobiel 

banditisme vorig jaar door de politie op landelijk niveau bij de high impact crime 

gevoegd en daardoor krijgt het binnen de politie meer prioriteit (Politievakblad 

Blauw, 2013). In de politiek is het tevens een onderwerp dat naar voren komt. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Siegel et al. (2013) is mobiel banditisme 

in de Tweede kamer besproken en is de wens om hier beleid voor te maken 

uitgesproken (TK 2013/2014, 29 911, nr. 85 en 87). Op lokaal politiek niveau zijn 

in de gemeenteraad van Rotterdam naar aanleiding van dit onderzoek vragen 

gesteld door Leefbaar Rotterdam (2013). 

Naast economische en politieke belangen dienen ook de persoonlijke belangen 

van slachtoffers van de delicten niet vergeten te worden. Zakkenrollerij is een 

delict dat erg dicht bij het lichaam komt en dat invloed kan hebben op de 

veiligheidsbeleving van een persoon. Bovendien is een markt of winkelcentrum 

waar veel gerold wordt niet erg aantrekkelijk voor klanten en dit zou indirect 

derving voor winkeliers kunnen veroorzaken. Winkeldiefstal kan mogelijk ook 

onveiligheidsgevoelens met zich meebrengen voor ondernemers. 

Ten slotte wordt mobiel banditisme in Nederland vaak in verband gebracht 

met Midden- en Oost-Europeanen en dit brengt het gevaar tot stigmatisering met 

zich mee. Zo worden Roma-families uit Bulgarije en Roemenië door Siegel et al. 
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(2013) gezien als bevolkingsgroepen die zich hoofdzakelijk toeleggen op 

zakkenrollerij en winkeldiefstal. Mogelijk kan het beeld van deze Midden- en 

Oost- Europese bendes stigmatiserend werken en kunnen ook goed 

ingeburgerde migranten uit Midden- en Oost- Europa slachtoffer worden van een 

(onterecht) negatief beeld en dit kan de kans op etnisch profileren vergroten. 

Etnisch profileren betekent dat de politie met een zekere willekeur te werk gaat 

en mogelijk generaliseert op basis van ras, etniciteit, religie of nationaliteit (Van 

der Leun & Van der Woude, 2011). Om een onterecht negatief stigma te 

voorkomen is het van belang om een evenwichtig beeld te vormen over mobiel 

banditisme en daar is uitgebreider onderzoek voor nodig.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een kleine literatuurstudie over verschillende aspecten van 

mobiel banditisme en de rol van de gemeente. In hoofdstuk 3 staat het 

theoretisch kader. Hoofdstuk 4 beschrijft en verantwoordt de gekozen 

onderzoeksopzet. De resultaten komen in hoofdstuk 6 aan de orde, waarbij 

zakkenrollerij en winkeldiefstal los van elkaar aan de orde komen. In hoofdstuk 7 

is de conclusie opgetekend en worden deelvraag beantwoord. In hoofdstuk 8 

wordt ten slotte met een kritische blik naar dit onderzoek gekeken en 

aanbevelingen uiteengezet.   
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Hoofdstuk 2. Mobiel banditisme 

2.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk gaat nader in op het fenomeen mobiel banditisme. Paragraaf 2.2 

schetst kort een stukje geschiedenis over (mobiel) banditisme. Paragraaf 2.3 

beschrijft de huidige literatuur over mobiel banditisme in Nederland. In paragraaf 

2.4 zullen de delicten winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot mobiel 

banditisme verder worden toegelicht en in paragraaf 2.5 komen de huidige 

mogelijkheden die bestaan voor de aanpak van mobiel banditisme aan de orde. 

In paragraaf 2.6 volgt het gemeentelijk kader dat nodig is om de tweede 

deelvraag te beantwoorden. Tenslotte bevat paragraaf 2.7 een korte terugblik op 

het hoofdstuk. 

2.2 Historisch perspectief: bendes in eerdere eeuwen 

Met deze paragraaf wil ik graag een brede achtergrond schetsen van het 

fenomeen mobiel banditisme en laten zien dat mobiel banditisme niet per 

definitie een fenomeen is van de 21e eeuw. Verschillende geschiedenisbronnen 

(onder andere Egmond 1986; 1994, Blok, 1991)1 laten zien dat banditisme een 

begrip is dat al in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw werd gebruikt 

om rovende bendes mee aan te duiden. De aard van deze bendes verschilde. Zo 

beschrijft Blok (1991) dat in een groot deel van de achttiende eeuw roversbendes 

actief waren op het West-Europese platteland. Slachtoffers en doelwitten waren 

voornamelijk kerken, pastorieën en boerderijen. De plunderingen vonden met 

name ’s nachts plaats en konden ook gepaard gaan met geweld of mishandeling. 

De naam ‘Bokkerijders’ werd pas later aan deze groep gegeven. De daders 

waren veelal afkomstig uit ‘vilder’-families. Vilders betroffen ambachtslieden die 

zieke dieren afmaakten en gestorven vee dienden op te ruimen. Deze families 

waren met name afkomstig uit dorpen en steden in het zuiden van Nederland en 

hadden te leiden onder een slecht imago. 

                                                 
   

1
 Wegens de volledigheid van de uitleg van de definitie van mobiel banditisme en uit interesse is dit 

historisch perspectief opgenomen. Dit historische kader is niet uitputtend en bevat een korte 

beschrijving van bronnen over ‘vroeg-banditisme’. In de Nederlandse geschiedenis is weinig 

geschreven over dit fenomeen.  
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Naast de Bokkenrijders noemt Egmond in haar onderzoek naar 

georganiseerde misdaad in Nederland ook zigeunerbendes en Joodse 

netwerken die zich schuldig maakten aan verschillende vermogensdelicten en 

door Nederland rondtrokken. Egmond (1994) beschrijft dat van 1690 tot 1800 

verschillende Joodse roversnetwerken bestonden die zich in het bijzonder 

bezighielden met diefstallen in steden. Meer specifiek waren dit delicten zoals 

diefstal en zakkenrollerij uit winkels, pakhuizen, op markten en kermissen. Wat 

betreft de zakkenrollerij gebeurde dit op markten en pleinen en in drukke straten 

van de Nederlandse steden. Deze professionele zakkenrollers werkten meestal 

samen in groepjes van drie, vier of meer. De pleger van zakkenrollerij gaf het 

gestolen voorwerp direct door aan een medeplichtige zodat de pakkans zo klein 

mogelijk werd. Vervolgens werd de buit zo snel mogelijk doorgegeven aan een 

heler (Egmond, 1994, p. 144).  

Deze drie typen van rondreizende bendes hadden een gemeenschappelijk 

element; ze maakten deel uit van een minderheidsgroepering die veelal buiten 

de samenleving werd gesloten. Egmond (1994) stelt daarbij de vraag of de mate 

van aanwezigheid van zigeunerbendes in de rechterlijke archieven het werkelijke 

aandeel in de criminaliteit weerspiegelde of dat de overheid wellicht alles dat een 

zigeuner deed als criminaliteit beschouwde. Dit roept weer de vraag op of deze 

bendes voor een deel ook slachtoffer waren van een stigmatiserend effect. 

Werden deze daders alleen voor de verschillende roofdelicten veroordeeld of 

waren ze ook daadwerkelijk schuldig? 

                  2.3. Huidig mobiel banditisme   

2.3.1 Bestaande literatuur  

Zoals in de inleiding is beschreven wordt een huidige ‘mobiele bende’ gezien als 

een criminele dadergroep die op verschillende locaties vermogenscriminaliteit 

pleegt en zich daar stelselmatig mee verrijkt. Verondersteld wordt dat de buit 

grotendeels wordt afgezet in het buitenland (Siegel et al.,2013). De eerste 

Nederlandse studie naar mobiel banditisme betreft de studie door Van der Laan 

en Weenink (2005), hierin is de aard, omvang en ontwikkeling van mobiel 

banditisme in de negen oostelijke politieregio’s onderzocht. Uit dit onderzoek 
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blijkt dat de meeste verdachten uit Polen en Litouwen komen. Met name in de 

delicten winkeldiefstal en auto-inbraak zijn verdachten afkomstig uit deze twee 

landen sterk vertegenwoordigd. Tussen oktober 2003 en juli 2005 zijn in de 

negen regio’s 21 Litouwers en 102 Polen te zijn aangehouden voor het plegen 

van winkeldiefstallen in georganiseerd verband (Van der Laan & Weenink, 2005). 

 Van Daele en Vander Beken (2010a) concluderen in hun onderzoek dat er 

een sterke heterogeniteit zichtbaar is tussen verschillende criminele groepen. Op 

basis van een onderzoek van 27 casussen van criminele bendes maakten de 

auteurs een indeling waarin criminele gemeenschappen en criminele ‘gangs’ 

onderscheiden worden. De gemeenschappen variëren van criminele groepen of 

clans die nabij landgrenzen opereren tot flexibele zigeunernetwerken die 

internationale connecties hebben. In de criminele ‘gangs’ bestaan enerzijds 

groepen van gelukzoekers die zich niet toeleggen op bepaalde delicten maar in 

het westen een beter leven komen zoeken. Daartegenover staan zeer 

professionele groepen die zich met verschillende criminele gedragingen 

bezighouden en ook connecties hebben met drugs- en mensensmokkel (Van 

Daele & Vander Beken, 2010a).  

 Een andere dadertypologie van mobiele bendes stellen Siegel et al. 

(2013) op aan de hand van een groot, kwalitatief onderzoek dat de aard van 

mobiel banditisme, het profiel van de daders en de criminele netwerken 

analyseert. Siegel et al. (2013) concluderen dat een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen overlevingscriminelen en professionele dieven. Professionele 

dieven komen in het onderzoek als meest omvangrijke groep naar voren en 

binnen die groep wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende 

subgroepen. Ten eerste zijn dit bendes die onderdeel zijn van grote criminele 

organisaties. Ten tweede zijn dit bendes die uit personen bestaan die voor 

langere tijd naar het buitenland vertrekken en zich in het buitenland organiseren 

en zo tot een samenwerkingsverband komen. De derde categorie wordt gevormd 

door mobiele bendes die uit Roma-families bestaan en met familieleden door 

West-Europa trekken en zich voornamelijk toeleggen op zakkenrollerij, bedelarij 

en winkeldiefstallen (Siegel et al., 2013). In tegenstelling tot het KLPD-onderzoek 



21 

 

(2005) laten Siegel et al. (2013) zien dat mobiele bendes niet altijd meer volgens 

de zogenaamde hit-and-run-tactiek te werk gaan en delicten plegen in 

grensregio’s en vervolgens verdwijnen, maar dat groepen zich ook daadwerkelijk 

in Nederland vestigen. 

Over de plekken waar de gestolen goederen van mobiel banditisme worden 

afgezet bestaat vanuit wetenschappelijk onderzoek minder kennis. Siegel et al. 

(2013) concluderen dat de gestolen waar die uit winkels, woningen en bedrijven 

afkomstig is deels in Nederland en West-Europa verhandeld wordt en deels op 

de Oost- Europese markt wordt verkocht (Siegel et al., 2013). Uit het onderzoek 

van Siegel et al. (2013) blijkt ook dat Nederlanders door de daders als naïef en 

makkelijk te beïnvloeden worden gezien. Uit interviews met daders blijkt dat 

Nederlanders als onoplettend worden gezien en bijvoorbeeld hun tas tijdens het 

boodschappen doen niet in de gaten houden.  

 

2.4 Delicten 

In dit onderzoek worden de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij   

bevraagd vanuit het oogpunt van de delicten in het algemeen. Daarom worden in 

deze paragraaf wat basiselementen over winkeldiefstal en zakkenrollerij 

geschetst, zowel in het algemeen als in relatie tot mobiel banditisme.  

 

2.4.1 Winkeldiefstal   

Ouder en recenter onderzoek naar winkeldiefstal in relatie tot mobiel banditisme, 

kent zowel parallellen als tegenstrijdigheden. Ten eerste concluderen Van der 

Laan & Weenink (2005) in hun onderzoek dat Poolse en Litouwse mobiele 

bendes voornamelijk winkeldiefstal plegen in opdracht van opdrachtgevers in het 

land van herkomst. Dit leiden de auteurs af uit het feit dat bij aangehouden 

daders vaak lijsten van winkels werden aangetroffen waaruit gestolen moest 

worden of lijsten met bepaalde merken of goederen die gestolen moesten 

worden. De bestemming van de buit bleek tevens terug te gaan naar het land 

van herkomst. De meeste verdachten waren mannen in de leeftijd van twintig tot 

dertig jaar en een groot aandeel van de verdachten bleek in het thuisland al een 
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strafblad op zijn of haar naam te hebben (Van der Laan & Weenink, 2005). Het 

feit dat met ‘boodschappenlijstjes’ wordt gewerkt lijkt op een zekere 

georganiseerdheid te duiden. Deze mate van organisatie komt ook in het 

onderzoek van Siegel et al. (2013) naar voren. Dit kan blijken uit de methoden 

die ze hanteren: Allereerst stelen mobiele bendes vaak goederen in grote 

getallen tegelijk (Siegel et al., 2013, p. 51). Daarnaast bestaan de groepen die de 

diefstal plegen uit meerdere mannen of vrouwen en hanteren de daders een 

methode waarbij ze het personeel afleiden. Op deze manier kunnen daders 

ongezien veel goederen uit een winkel ontnemen. De daders gaan hier normaal 

gesproken geweld uit de weg (Siegel et al., 2013). Niettemin wordt ook het 

tegengestelde wel beweerd. Zo heeft Dubbeld (2013) het over “de modus 

operandi van rondtrekkende, vaak gewelddadige groepen Oost-Europese 

dieven”. Uit het onderzoek van van Geffen (2009) blijkt dat rondtrekkende 

dadergroepen steeds vaker agressief reageren. Een andere methode die de 

georganiseerdheid aantoont, is het gebruik van geprepareerde tassen. Deze 

methode wordt in zowel het onderzoek van Siegel et al. (2013) als van van 

Geffen (2009) genoemd. Goederen als cosmetica, elektronica, kleding, 

schoenen, juwelen en goud zijn populaire doelwitten van mobiele bendes. De 

ICI-paris, Kruidvat en Mediamarkt zijn dan ook vaak doelwit van mobiel 

banditisme. Het type goederen dat gestolen wordt, lijkt mede afhankelijk van 

welke goederen het meeste geld opleveren op de helingmarkt (Siegel et 

al.,2013) 

De meeste schade door mobiele bendes wordt veroorzaakt in de 

buitensteden en in het oosten van het land, zo stellen winkeliers en 

beveiligingsmedewerkers in het onderzoek van Siegel et al (2013). Uit 

politiegegevens blijkt echter dat het aantal diefstallen in de steden hoger ligt dan 

buiten de steden (Siegel et al., 2013).  

2.4.2 Zakkenrollerij 

Naar zakkenrollerij is in de wetenschap weinig onderzoek gedaan. Eén van de 

weinige en een ietwat verouderd document is een beleidsdocument van de 

politie van Loef (1992). Dit document gaat over zakkenrollen in het algemeen en 
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bespreekt geen mobiel banditisme. Hierin wordt het delict als volgt gedefinieerd: 

“Het zonder geweld, of bedreiging met geweld, wegnemen van geld en/of 

goederen uit kleding of tas, die door het slachtoffer gedragen wordt of die het 

slachtoffer bij zich heeft” (p.1). In tegenstelling tot winkeldiefstal is het bij 

zakkenrollerij uniek dat ook lichamelijk contact bestaat tussen de dader en het 

slachtoffer. Ondanks dat dader en slachtoffer ten tijde van het delict dicht bij 

elkaar komen is het ophelderingspercentage van het delict zakkenrollerij 

bijzonder laag. In 1994 kwam dit percentage niet boven de vier procent uit. In 

2010 bleek dit percentage niet gestegen te zijn. Uit statistieken van het CBS 

(2010) komt naar voren dat slechts twee procent van alle zakkenrollerij-aangiften 

wordt opgehelderd, dit in tegenstelling tot een percentage van tachtig procent bij 

winkeldiefstallen.  

Wat betreft zakkenrollerij in relatie tot mobiel banditisme blijkt dat zowel 

Amsterdam, Rotterdam als Den Haag,steden zijn waar zakkenrollende bendes 

actief zijn. In het onderzoek van Siegel et al. (2013) staat dat uit interviews met 

de Bulgaarse en Roemeense politie blijkt dat een groot deel van de zakkenrollers 

die in Nederland actief zijn de Roemeense en Bulgaarse nationaliteit heeft.  

2.5 Aanpak mobiel banditisme: publiek-private samenwerking 

Sinds 2000 bestaan in Nederland voor georganiseerde winkeldiefstal in relatie tot 

mobiel banditisme al gespecialiseerde strategieën (Moor & Johannink, 2006). 

Deze preventiemethoden draaien  vooral om samenwerking tussen publieke en 

private instituties. Zowel politie, gemeenten, justitie, als de Kamer van 

Koophandel, Midden- en Klein Bedrijf (MKB) en groothandels kunnen aan een 

aanpak van ‘tegenhouden’ meewerken. Zo is bij Vroom & Dreesman bijvoorbeeld 

begin 2000 de behoefte ontstaan om georganiseerde winkeldiefstal te bestrijden 

omdat dit bedrijf daar structureel hinder van ondervond. Als reactie op deze 

behoefte is een samenwerking aangegaan met een privaat beveiligingsbedrijf  en 

zijn speciale interventieteams opgezet (Popping & Böhmer, 2006).  

Het meest recente document over een aanpak tegen mobiel banditisme 

betreft het integrale plan van aanpak dat is opgesteld door het Nationaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing (NPC) voor de periode van 2012 tot 2015. Het doel van 
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dit plan is om de bestrijding van mobiel banditisme te versterken door publieke 

en private partijen samen te laten werken en gebruik te maken van informatie-

gestuurde maatregelen. In dit plan van aanpak wordt zowel gefocust op 

Nederlandse bendes, Midden- en Oost-Europese bendes als Aziaten en worden 

verschillende initiatieven geschetst (NPC, 2012). Ten eerste heeft er een 

proeftuin bestaan waarin informatie en camerabeelden van rondtrekkende 

dadergroepen werden uitgewisseld tussen het bedrijfsleven, de politie en het 

Openbaar Ministerie (OM). Het KLPD heeft hiervoor een database ingericht, 

waarin de gegevens van de winkelketens over de mobiele bendes zijn 

opgenomen. Inmiddels is deze proeftuin overgegaan in de Gemeenschappelijke 

Informatie Organisatie (GIO) waar publieke en private partijen samen werken, zo 

stelt Opstelten (9 oktober 2013) in een kamerbrief als reactie op vragen naar 

aanleiding van het rapport van Siegel et al. (2013). Tenslotte heeft de politie 

repressieve aandacht voor mobiel banditisme. Ten eerste komt dit tot uiting in 

hiervoor genoemde GIO dat het identificeren van concrete mobiele bendes als 

doel heeft. Ten tweede wordt met betere opsporing, handhaving en controles 

gepoogd om mobiele bendes te verstoren en te frustreren. Ook noemt Opstelten 

in zijn brief (9 oktober 2013) het gebruik van een bestuursrechtelijk aanpak van 

mobiel banditisme, waarbij wordt bezien hoe gelegenheid weggenomen kan 

worden door verblijfplaatsen, helingcircuits en facilitators aan te pakken. Ten 

derde wordt het versterken van de ketenaanpak genoemd, waarbij het 

barrièremodel als voorbeeld kan dienen (Opstelten, 9 oktober 2013). Het 

barrièremodel wordt verder toegelicht in paragraaf 3.2.   

2.5.1 Europese aanpak 

Mobiel banditisme wordt door de Europese Unie (EU) als een Europees 

probleem gekenmerkt (De Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken van de 

Europese Unie, 2010). Tot op heden is er echter geen specifiek beleid voor 

rondtrekkende dadergroepen of mobiel banditisme. Wel is de EU zich ervan 

bewust dat mobiel banditisme een dreiging is voor de veiligheid binnen de EU en 

dat er gemeenschappelijke actie ondernomen moet worden tegen dit fenomeen. 

De Raad van Justitie en Binnenlandse zaken heeft in 2010 zowel de lidstaten als 
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Europol en Eurojust opgeroepen tot het nemen van maatregelen om onder 

andere het probleem beter te onderzoeken, administratieve maatregelen te 

nemen, informatie-uitwisseling te bevorderen en indien nodig, gecombineerde 

opsporingsteams op te zetten (Raad van Justitie en Binnenlandse zaken van de 

Europese Unie, 2010). 

2.6 Gemeentelijke aanpak criminaliteit2 

Om de bijdrage van de gemeente aan een mogelijke aanpak van mobiel 

banditisme te onderzoeken is het van belang om te schetsen welke rol een 

gemeente in de criminaliteitsbestrijding heeft. Vanaf de jaren tachtig is de 

gemeente een steeds meer belangrijke rol gaan spelen in de 

criminaliteitsbestrijding. Het ministerie van Justitie wilde toentertijd op lokaal 

niveau kleine, veel voorkomende criminaliteit aanpakken (Terpstra, & Mein, 

2010). In het begin van de jaren negentig werd een integrale aanpak van 

criminaliteit steeds populairder en kregen gemeenten in deze aanpak de rol als 

regiehouder toegewezen (Terpstra & Krommendijk, 2010; Terpstra & Mein; 

2010). Wat deze regierol precies inhoudt, is vaak onduidelijk. Er wordt wel 

gesproken over “een bijzondere vorm van sturen gericht op de afstemming van 

actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, 

met het oog op een bepaald resultaat” (Terpstra & Krommendijk, 2010, p.12).  

Een gemeente kan verschillende juridische bevoegdheden gebruiken als 

het gaat om veiligheid. Uit de Gemeentewet (art. 147 lid 1 gemeentewet) volgt 

allereerst dat de gemeentelijke verordeningen vastgesteld worden door de 

Gemeenteraad tenzij de bevoegdheid volgens de wet bij het college of de 

burgemeester ligt. Dit geeft de gemeente de bevoegdheid om de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen en te wijzigen. De APV bevat 

regelingen over openbare orde en veiligheid uiteenlopend van parkeerverboden 

(art. 5:7 e.v. APV Rotterdam) tot het verbod op het vervoeren van 

                                                 
2.
 Het gemeentelijke kader is in deze scriptie beperkt weergegeven. Voor meer informatie over het 

huidige Rotterdamse veiligheidsbeleid, taken en bevoegdheden van verschillende personen in 

het beleid, wordt verwezen naar bijlage 1. 
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inbrekerswerktuigen (art. 2:44 APV Rotterdam) en geprepareerde voertuigen3 

(art 2: 44A APV Rotterdam). Wat betreft zakkenrollerij is het relevant om op te 

merken dat van 2004 tot 2012 een speciale APV regeling bestond met betrekking 

tot voorbereidingshandelingen van het delict zakkenrollerij; “Het is verboden zich 

op of aan de weg dan wel op of in een voor het publiek toegankelijke plaats 

(winkels daaronder begrepen) zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat dit geschiedt met het oogmerk wederrechtelijk een aan een 

ander toebehorend goed weg te nemen”(Gemeente Rotterdam, 2004, art. 2.11.1, 

p. 43). In 2012 is echter besloten om het artikel uit de APV te verwijderen omdat 

het te weinig werd toegepast. Door de verwijdering van dit artikel sluit de APV 

met betrekking tot het onderwerp zakkenrollen aan bij de richtlijn van de 

modelverordening Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).   

Naast het wijzigen en vaststellen van de APV heeft de burgemeester ook 

een deel van het gezag over de politie. Dit gezag heeft de burgemeester voor 

twee van de drie politietaken; de handhaving van de openbare orde en de 

uitvoering van de hulpverlenerstaak (op grond van art. 11 politiewet jo. Art 172 

Gemeentewet). Daarnaast heeft de burgemeester regelmatig overleg over de 

taakuitvoering van de politie. Dit is het zogenaamde driehoeksoverleg en dit 

voert de burgemeester samen met de plaatselijke Officier van Justitie en het 

hoofd van de regionale eenheid van de politie (art. 13 lid 1 en 3 Politiewet 2012). 

Tenslotte hebben de burgemeester en het gemeentebestuur bevoegdheden op 

basis van de gemeentewet. Zo kan de burgemeester een veiligheidsrisicogebied 

aanwijzen waar mag worden gefouilleerd (art. 151b gemeentewet) en besluiten 

om in een gebied camera’s te plaatsen (art. 151c gemeentewet).  

2.6.1 Mobiel banditisme in het huidige beleid   

De gemeente Rotterdam heeft voor het fenomeen mobiel banditisme geen 

specifiek beleid. Wel is de gemeente zich ervan bewust dat tussen de EU-

arbeidsmigranten en mobiel banditisme raakvlakken bestaan. Het OM en de 

politie- eenheid Rotterdam leveren hun eigen bijdrage aan de landelijke integrale 

                                                 
3. 

Onder een geprepareerd voertuig wordt ook een geprepareerde tas verstaan. 
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aanpak mobiel banditisme. De focus ligt bij de delicten winkeldiefstal, inbraken 

en voertuigcriminaliteit. Vanuit de gemeente bestaan wel maatregelen tegen 

winkeldiefstal in het algemeen waarin de gemeente een rol speelt. 

Het communiceren van veiligheidsmaatregelen gaat voornamelijk via het 

project veilig ondernemen. Vanuit dit project staan op de website van de 

Gemeente Rotterdam verschillende maatregelen uiteengezet die winkeliers 

kunnen uitvoeren om hun winkel minder kwetsbaar te maken voor winkeldiefstal 

en overvallen. Zowel organisatorische (bijvoorbeeld het voorkomen van met 

posters volgeplakte winkelruiten), bouwkundige (bijvoorbeeld goede 

detectiepoortjes) en elektronische maatregelen (bijvoorbeeld cameratoezicht) 

worden genoemd (gemeente Rotterdam, 2014b). Tevens wordt er door de 

gemeente gecommuniceerd over een landelijke regeling die door het CCV is 

opgezet om de veiligheid van kleine bedrijven te bevorderen: de ‘aanpak 

veiligheid kleine bedrijven’ (VKB). Deze aanpak houdt in dat kleinere winkels in 

aanmerking komen voor een veiligheidsscan en dat de ondernemer de helft van 

de kosten van de investeringen ten behoeve van de veiligheidsscan, tot een 

maximum van duizend euro per winkel, vergoed kan krijgen. Vanuit het project 

veilig ondernemen werden voorheen de veiligheidsgevoelens van ondernemers 

in Rotterdam gemeten en geregistreerd door middel van de monitor veilig 

ondernemen. Deze monitor is dit jaar voor de laatste keer uitgevoerd.4 Uit de 

enquêtes die voor deze monitor zijn verspreid, blijkt dat het percentage 

ondernemers dat aangifte doet bij winkeldiefstal niet erg hoog ligt. Bijna de helft 

van de bevraagde ondernemers (47%) doet nooit aangifte van winkeldiefstal. 

Daarnaast blijkt dat het percentage dat in een winkel slachtoffer is geworden van 

bedreiging/intimidatie (17%) hoger ligt dan het percentage dat slachtoffer is 

geworden van winkeldiefstal (13%).  

Een belangrijk samenwerkingsverband om de veiligheid van 

winkelgebieden te verbeteren bestaat in de vorm van het Keurmerk Veilig 

                                                 
    

4
 In plaats van deze veiligheidsmonitor wordt in die winkelgebieden en op die 

bedrijventerreinen waar er behoefte is kleinschalig onderzoek uitgevoerd met onder andere 

als doel het inzetten van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).  
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Ondernemen. Dit keurmerk kunnen winkelgebieden verkrijgen als aan bepaalde 

veiligheidseisen wordt voldaan (Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

veiligheid, 2012b). Het is een integraal en duurzaam samenwerkingsproces om 

samen met ondernemers, gemeenten, politie en brandweer de veiligheid in een 

winkelgebied te bevorderen.  

Een beleid tegen zakkenrollerij in winkelgebieden heeft de gemeente 

Rotterdam niet. Wel worden op de websites over winkelveiligheid ook 

preventieve maatregelen uiteengezet die winkeliers kunnen nemen om klanten 

alerter te maken op zakkenrollers.  

2.7 Overzicht van het hoofdstuk 

De term banditisme bestond al eerder in de Nederlandse geschiedenis. Toen 

werd deze gebruikt voor rondtrekkende rovende bendes die delicten pleegden 

die varieerden van brute overvallen en plunderingen tot diefstallen en 

zakkenrollerij. De Bokkerijders overvielen in de achttiende eeuw bijvoorbeeld met 

geweld boerderijen of kloosters (Blok, 1991). Een ander type rondtrekkende 

bandiet trok daarentegen van stad naar stad en hield zich voornamelijk bezig met 

diefstal en was minder gewelddadig van aard (Egmond, 1994). Het verschijnsel 

van rondtrekkende dadergroepenis dus eigenlijk al enkele eeuwen oud.  

Uit verschillende onderzoeken naar mobiel banditisme blijkt dat de 

dadergroep die voornamelijk gerelateerd wordt aan mobiel banditisme verschuift 

van Polen en Litouwers naar Bulgaren en Roemenen (Van der Laan & Weenink, 

2005; Siegel et al. 2013). Ook is in onderzoek vastgesteld dat mobiele bendes 

niet altijd volgens de hit-and-run methode werken, maar dat daders zich ook in 

Nederland lijken te vestigen (Siegel et al., 2013 en 2010b). De vraag die hieruit 

voortvloeit, is of er dan nog wel van mobiel banditisme kan worden gesproken; 

hoe mobiel zijn deze bendes werkelijk? Wel blijkt dat de gestolen waar 

voornamelijk wordt afgezet in de landen waaruit de daders afkomstig zijn. 

Mobiele bendes zijn volgens Siegel et al. (2013) te verdelen in verschillende 

subgroepen. Grote criminele organisaties kunnen achter deze mobiele bendes 

zitten, maar ook families kunnen zich organiseren en toeleggen op verschillende 

vermogensdelicten. Bij winkeldiefstal in relatie tot mobiel banditisme blijken 
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afleiding en rooftassen veelgebruikte methoden te zijn (Siegel et.al., 2013). 

Zakkenrollerij in relatie tot mobiel banditisme vindt volgens de huidige literatuur 

(Siegel et al., 2013) met name in de grote steden plaats en lijkt met name 

gepleegd te worden door Roemenen en Bulgaren.  

De gemeente Rotterdam merkt in beleidsdocumenten op dat mobiel 

banditisme overlap kent met het beleid voor EU-arbeidsmigranten. Uit de analyse 

van de aanpak van mobiel banditisme blijkt dat in Nederland op nationaal niveau 

wel een integrale aanpak voor mobiel banditisme bestaat waar onder andere het 

barrièremodel onderdeel van is. Ook bestonden al eerder 

samenwerkingsverbanden tussen winkelketens en beveiligingsbedrijven om 

winkeldiefstal in relatie met mobiel banditisme aan te pakken. De gemeente 

Rotterdam heeft wel verschillende maatregelen om winkelcriminaliteit te 

verminderen, zoals het samenwerkingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen en 

de mogelijkheid om een winkelveiligheidsscan uit te voeren. Op basis van een 

jaarlijkse enquête blijkt dat de aangiftebereidheid voor winkeldiefstal erg laag is.  
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Hoofdstuk 3 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk bespreekt de twee theoretische modellen uitgebreider en bekijkt 

hoe deze twee theorieën samengevoegd en gebruikt kunnen worden om 

eventueel een lokale aanpak tegen mobiel banditisme op te baseren. In 

paragraaf 3.1 is de theorie van situationele criminaliteitspreventie uitgewerkt. 

Deze paragraaf vermeldt het ontstaan van de theorie, de uitgangspunten en de 

praktische uitwerking van de theorie. In paragraaf 3.2 komt het barrièremodel 

mobiel banditisme aan de orde en paragraaf 3.3 beschrijft een mogelijke 

vereniging van de twee theorieën.  

                3.1 Theorie van situationele preventie van criminaliteit  

3.1.1 Totstandkoming van de theorie 

De theorie van situationele criminaliteitspreventie is in de jaren tachtig in 

Engeland ontstaan (Clarke, 1997). Clarke (1997) stelt dat de theorie is 

voortgekomen uit het verminderde geloof in de rehabilitatiefunctie van de 

gevangenis. Deze teloorgang bracht een kans om situationele factoren mee te 

laten wegen in onderzoek naar criminaliteit en dit was voornamelijk gebaseerd 

op onderzoek naar wangedrag in penitentiaire inrichtingen. Uit een onderzoek 

van Tizard, Sinclair & Clarke (1975) bleek namelijk dat de kans op recidive of 

ontsnapping onder jeugdigen die in een inrichting verbleven sterker afhankelijk 

was van het type inrichting dan de persoonlijkheid van de jeugdige. Daarnaast 

bleek dat de gelegenheden die tot wangedrag uitnodigden eenvoudig veranderd 

kunnen worden door aanpassingen in de ruimtelijke indeling van de inrichting. 

Concluderend was de gedachte dat als wangedrag in een inrichting in de hand 

kon worden gehouden door aanpassingen van situationele factoren of in het 

regime, dit principe ook kan gelden voor criminaliteit in het algemeen. Op deze 

manier is de theorie van situationele criminaliteitspreventie ontstaan (Clarke, 

1997).  
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3.1.2 Uitgangspunten van de theorie en verplaatsingseffect 

De theorie van situationele criminaliteit preventie behoort tot de stroming 

van de theorieën van omgevingscriminologie en heeft een andere insteek dan de 

meeste andere theorieën in de criminologie. Traditioneel beschrijven de meeste 

theorieën de verklarende factoren van crimineel gedrag om zo te bezien hoe 

deviant gedrag het beste beïnvloedt kan worden. In tegenstelling tot het 

perspectief van de dader, beredeneert de omgevingscriminologie de preventie 

van criminaliteit vanuit de situationele factoren die tijdens het delict meespelen. 

Bij de situationele criminaliteitspreventie theorie is de veronderstelling dat de 

gelegenheid tot criminaliteit wordt weggenomen door aanpassingen van 

situationele factoren die bij een dader ten tijde van het plegen van het delict mee 

kunnen spelen, zoals de invloed van beveiliging en de mate van toegang tot het 

slachtoffer of doelwit (Felson & Clarke, 1998). Aan de hand van praktische en 

gemakkelijk uitvoerbare maatregelen, zoals het bevestigen van alarmlabels aan 

kleding en cameratoezicht, kan de kans op delicten verkleind worden. Voor een 

positief effect zouden deze maatregelen volgens Clarke zo permanent mogelijk 

moeten zijn en toegespitst op een zo groot mogelijke dadergroep. Bovendien 

dienen de maatregelen geen repressief en afstraffend karakter te hebben, maar 

preventief van aard te zijn (Clarke, 2008). Ten slotte is een kenmerk van de 

situationele preventietheorie dat de uitvoering van deze situationele 

aanpassingen of maatregelen geen exclusieve overheidstaak meer is. De theorie 

veronderstelt daarentegen dat de uitvoering van de maatregelen gedaan dient te 

worden door instituties die een combinatie van publieke en private organisaties 

zijn, zoals scholen, ziekenhuizen, winkels en winkelcentra, fabrieken, de 

entertainment sector, horeca en parkeergarages (Clarke, 1997).  

Door de focus op situationele en plaatselijke factoren is een veelgehoord 

argument tegen de situationele criminaliteitspreventie- theorie dat maatregelen 

op basis van deze theorie een verplaatsings- of waterbed effect teweeg zou 

kunnen brengen. Dadergroepen zouden dan een andere locatie, zonder 

preventiemaatregelen zoeken. Deze vorm van verplaatsing wordt hierbij het 

vaakste genoemd, maar ook verplaatsing in delicttype, doelwit, modus 
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operandus en tijdstip kunnen optreden (Johnson, Guerette & Bowers, 2012). 

Ondanks het argument van verplaatsing, blijken enkele meta-analyses te 

suggereren dat door toepassing van situationele criminaliteitspreventie-

technieken geen ernstige verplaatsingseffecten optreden. Zo toonden Johnson, 

Guerette en Bowers (2012) aan dat criminaliteit even ‘sterk’ daalt in de gebieden 

waar de situationele criminaliteitspreventie-maatregelen zijn genomen als in de 

locaties buiten het gebied waar de maatregelen zijn getroffen (zie ook Guerette & 

Bowers, 2009).  

3.1.3 Praktische uitwerking theorie   

Door de situationele criminaliteitspreventie toe te passen op een concrete casus 

of delict kunnen op basis van een criminaliteitsanalyse door de politie of private 

partijen, maatregelen genomen worden. Clarke (1997) ontwikkelde op basis van 

de situationele criminaliteitspreventie een model met preventietechnieken die 

daders het zo lastig mogelijk maakt om over te gaan tot het plegen van een delict 

(zie ook: Cornish & Clarke, 2003).Dit model bestaat uit  vier verschillende 

categorieën. Deze categorieën en bijbehorende maatregelen worden hieronder 

toegepast op winkeldieven en zakkenrollers.  

De eerste categorie; het verhogen van de inspanning (‘increase the effort’)  

bestaat uit maatregelen die de verwachte inspanning om criminaliteit te plegen 

verhoogt, om zo de motivatie en de verwachte beloningen van een winkeldief of 

zakkenroller te beïnvloeden. Dit kan gedaan worden door het minder gemakkelijk 

bereikbaar maken van een doelwit of de controle op hulpmiddelen om een delict 

te plegen. Een concreet voorbeeld van een maatregel binnen deze categorie is 

bijvoorbeeld extra controle op het bezit van geprepareerde tassen of kleding 

voorzien van goede alarmlabels, om zo de gelegenheid tot winkeldiefstal te 

verminderen.  

De tweede categorie; verhogen van het risico (‘increase the risks’), bestaat 

uit technieken die het verwachte risico om criminaliteit te plegen dat de winkeldief 

of zakkenroller heeft, verhoogt. Om dit te realiseren kan de inzet van formele 

bewaking worden verhoogd door bijvoorbeeld camera’s in winkels of 

winkelgebieden te plaatsen of de inzet van winkelbeveiligers te verhogen.  
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 De derde categorie; verminderen van de beloning (‘reduce the rewards’) 

bestaat uit technieken die de verwachte beloning van de potentiële winkeldief of 

zakkenroller proberen te verkleinen. De waarde van de beloning van de diefstal 

weegt dan niet meer op tegen de kosten van de diefstal. Voorbeelden van 

maatregelen tegen winkeldiefstal of zakkenrollerij kunnen heel simpel zijn zoals 

het verbergen van doelwitten door de tas goed af te sluiten (zakkenrollerij) of het 

merken van eigendommen door een track en trace code (winkeldiefstal) (Clarke 

& Eck, 2003; Cornish & Clarke, 2003). 

De vierde categorie; wegnemen van excuses (‘remove excuses’) bestaat uit 

technieken die inspelen op de motivatie van de dader, door te focussen op het 

wegnemen van excuses om criminaliteit te plegen. Voorbeelden van deze 

maatregelen zijn het opstellen van regels of het prikkelen van het geweten van 

de dader door bordjes op te hangen  zoals ‘shoplifting is stealing’ (Clarke, 1997, 

p. 18). (Clarke, & Eck, 2003; Cornish & Clarke, 2003). Deze categorie kan ook zo 

worden opgevat dat, in plaats van daders, potentiële slachtoffers van 

zakkenrollerij als de beïnvloedbare groep wordt gezien. In het onderzoek van 

Siegel et al. (2013) wordt namelijk gesteld dat Nederlanders worden gezien als 

naïef en onoplettend. Door potentiële slachtoffers te wijzen op hun 

kwetsbaarheid, zouden zakkenrollers minder excuses hebben om te rollen (en 

minder kansen).  

Een vijfde categorie voegde Clarke in 2003 aan het model toe; verminderen 

van prikkels (‘reduce provocation’). Dit deed hij naar aanleiding van kritiek die 

Wortley op zijn theorie had. Wortley (2001) deed een suggestie om het model 

aan te vullen met een vijfde categorie in het model die zou moeten inspelen op 

factoren die een individu kunnen uitdagen of provoceren tot crimineel gedrag. De 

theorie zou voorbijgaan aan de sociale uitlokkingen die een dader zelf zou 

ervaren; ongeacht de gelegenheid tot een delict zijn er altijd nog andere prikkels 

die een dader kan ervaren, zoals groepsdruk. Voorbeelden van maatregelen die 

onder deze categorie vallen zijn technieken die groepsdruk onder jongeren 

proberen te verminderen. Een project van bureau HALT zou hier een voorbeeld 

van zijn. 
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De scheidingslijn tussen de verschillende categorieën is soms maar dun. 

Een techniek die de inspanning van de dader verhoogt, kan soms ook worden 

ingevuld in de categorie die de risico’s voor de dader verhoogd en andersom. 

Een voorbeeld hiervan is cameratoezicht. Een dader moet zowel meer 

inspanning leveren om buiten het zicht van een camera te blijven en dit brengt 

ook een hoger risico met zich mee. Ook de twee laatste categorieën lijken soms 

inwisselbaar te zijn. Het verminderen van prikkels of het wegnemen van excuses.  

Als Nederlanders oplettender zijn op hun eigendommen kan dit zowel de prikkels 

voor daders verminderen (een telefoon of portemonnee ligt minder voor het 

grijpen) als dat het excuses wegneemt (het excuus dat het object zomaar voor 

het grijpen lag is niet meer geldig). De scheidingslijn is dus erg dun, maar doet 

niet af aan de bruikbaarheid van de theorie. 

3.2 Barrièremodel: een beleidsmodel 

Het barrièremodel is een theoretisch model dat sterk van aard verschilt met de 

theorie van de sociale criminaliteitspreventie. Het is een beleidsmodel en richt 

zich op de volledige preventie en verondersteld een ketenaanpak van mobiel 

banditisme (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2013). Alle 

mogelijke delicten die mobiele bendes plegen danwel in verband worden 

gebracht met mobiel banditisme, worden in dit model weergegeven: “Een 

barrièremodel is een manier om te bepalen welke barrières veiligheidspartners 

kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten. Het gehele criminele proces wordt 

in kaart gebracht en per barrière-onderdeel wordt gekeken wie een mogelijkheid 

heeft om in te grijpen” (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2012, 

citaat website). Het is een model dat als informatiebron aangewend kan worden, 

zonder dat het leidend of dwingend is. Het is opgesteld door de politie in 

samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CCV is 

momenteel bezig met het ontwikkelen van een digitaal barrièremodel dat door 

verschillende instanties als lijdraad kan worden gebruikt om mobiel banditisme te 

voorkomen. De veiligheidspartners die kunnen meehelpen met de aanpak van 

het probleem worden in het model genoemd, evenals de partijen uit de onder- en 

bovenwereld die zich gedurende het criminele proces kunnen verweven.  
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Het doel van een dergelijk model is Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk 

te maken voor mobiel banditisme door de mobiele bendes zo vroeg mogelijk te 

verstoren in hun criminele processen en anoniem door Nederland reizen te 

bemoeilijken. Vanaf de binnenkomst van de bendes in ons land wordt getracht te 

voorkomen dat zij verder reizen, bijvoorbeeld door het nummerbord- 

herkenningssysteem van de politie, dat voertuigen controleert op basis van 

registraties van de politie. Het model bestaat uit zeven verschillende barrières: 

(1) de inreis, (2) het verblijf , (3) gebruik van de infrastructuur, (4) het plegen van 

het delict, (5) de opslag, (6) het vervoer, de afzet en handel en tenslotte (7) het 

gebruik van de opbrengst.  

In het digitale barrièremodel mobiel banditisme worden de barrières 

afgezet tegen vijf andere dimensies; zogenaamde onderdelen, dit zijn: (A) 

Faciliteerders, hierbij kan gedacht worden aan de personen die de mobiele 

bendes in Nederland helpen om bijvoorbeeld aan een vals paspoort te komen. Er 

dient inzicht gekregen te worden over de personen die mobiele bendes in 

Nederland hun weg helpen te vinden dienen. (B) De gelegenheden zoals 

bijvoorbeeld de open grenzen. (C) De signalen; dit is de handelswijze waaraan 

mobiele bendes herkent kunnen worden. (D) De verschillende 

veiligheidspartners waarmee per barrière, door middel van een ketenaanpak 

samengewerkt kan worden om mobiele bendes aan te pakken. Ten slotte wordt 

het laatste onderdeel gevormd door (E) barrières. Met dit onderdeel wordt 

bedoeld welke barrières of maatregelen ingezet kunnen worden. In tabel 1 is een 

grafische versie van het barrièremodel weergegeven. Dit model is aan de hand 

van een brainstormsessies met partners van de politie, douane, maar ook 

eigenaren van vakantieparken, concreet gemaakt. Op basis van de informatie die 

hieruit voortgekomen is wordt door het CCV een digitaal barrièremodel van 

opgesteld. Voorbeelden van feiten die tijdens deze brainstormsessie zijn ingevuld 

staan hieronder in tabel 1. 

 In vak 1A kunnen busmaatschappijen die goedkope busreizen aanbieden 

ingevuld worden, omdat zij de binnenkomst van mobiele bendes in Nederland 

kunnen faciliteren. Bij de tweede barrière kan in hokje 2B hotels, pensions of 
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vakantieparken worden ingevuld, omdat deze gelegenheid kunnen bieden voor 

verblijf van mobiele bendes. In vak 3D kunnen benzinestations worden ingevuld, 

omdat deze partner mogelijk zicht heeft op het gebruik van infrastructuur in 

Nederland door mobiele bendes. In vak 4E kan het Keurmerk Veilig Ondernemen 

genoemd worden, omdat dit een mogelijkheid is om winkeldiefstal door mobiele 

bendes een barrière voor te werpen. Bij de opslag kan een signaal bijvoorbeeld 

zijn dat gestolen waar in garageboxen wordt opgeslagen (tabel 1, vak 5C). Bij 

vervoer, afzet en handel kan bijvoorbeeld samengewerkt worden met de partner 

belastingdienst (tabel 1 vak 6D) en tenslotte kan bij gebruik van de opbrengst 

een mogelijke signaal zijn dat van de opbrengst dure villa’s worden gebouwd, 

zoals genoemd wordt in het onderzoek van Siegel et al. (2013) (tabel 1 vak 6E).  

 

Tabel 1: Grafische weergave van het digitale barrièremodel  

    Barrières 

 

 

Onderdelen 

 

Inreis 

(1) 

 

Verblijf 

(2) 

Gebruik 

infrastructuur 

(3) 

Plegen 

delict 

(4) 

 

Opslag 

(5) 

 

Vervoer, 

afzet en 

handel (6) 

Gebruik v/d 

opbrengst 

(7) 

Faciliteerders  

(A) 

X 

 
      

Gelegenheden 

(B) 
 

X 

 
     

Signalen 

(C) 
    

X 

 
  

Partners 

(D) 
  

X 
  X  

Barrières/maat 

regelen (E)  
   

X 

 
 

 

X 
 

Bron: Dit schema is gebaseerd op het digitale barrièremodel dat door het CCV wordt 

ontwikkeld en in oktober/november 2014 wordt gepubliceerd. 

3.3 Samenvoeging van de twee theoretisch modellen 

Wat kunnen deze twee theorieën betekenen voor een lokale aanpak van 

winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot mobiel banditisme? De theorie van 

situationele criminaliteitspreventie is vooral geschikt voor een delict-gerichte 
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benadering en is van oorsprong alleen gericht op het voorkomen van het plegen 

van een delict. Deze theorie is dan ook geen goede basis om 

preventiemaatregelen op te baseren tegen winkeldiefstal en zakkenrollerij. Het 

barrièremodel is daarentegen opgezet om het gehele fenomeen van mobiel 

banditisme aan te pakken. Dit model focust zich tevens op het verblijf van 

mobiele bendes, de locaties van de gestolen waar en probeert mobiele bendes 

een stap voor te zijn en uit de anonimiteit te halen.  

Ondanks dat de twee theorieën elk hun eigen focus hebben, hebben ze 

ook overlappende kenmerken en kunnen ze goed samengevoegd worden. Ten 

eerste zijn de vijf technieken van het situationele criminaliteitspreventie-model 

goed toepasbaar op de verschillende barrières van het barrièremodel. Alle vijf de 

technieken kunnen goed toegepast worden op de barrière ‘plegen delict’. Vragen 

als: “Hoe kan het risico om als mobiele bende in Nederland een delict te plegen 

zo groot mogelijk gemaakt worden? of “Hoe kunnen prikkels die tot een delict 

kunnen aanzetten voor mobiele bendes in Nederland worden voorkomen?”  

Voor zowel winkeldiefstal als zakkenrollerij geldt dat het vermogensdelicten zijn 

waarbij situationele factoren vaak eenvoudig te veranderen zijn. Een antwoord 

op de eerste vraag zou kunnen zijn dat de dader begrenst dient te worden in zijn 

mogelijkheden om winkeldiefstal en zakkenrollerij te plegen door in de winkel, bij 

het doelwit of het slachtoffer situationele aanpassingen uit te voeren. De 

gelegenheid zou bijvoorbeeld verkleind of weggenomen kunnen worden door het 

minder gemakkelijk te maken om grote hoeveelheden goederen uit winkels weg 

te nemen. Op deze manier wordt de inspanning voor een dader om winkeldiefstal 

te plegen hoger. Bij zakkenrollerij zou ook de gelegenheid weggehaald kunnen 

worden door bijvoorbeeld de prikkels bij een dader te verminderen. Als de politie 

potentiële slachtoffers inlicht over het feit dat zakkenrollers aanwezig zijn, kan dit 

leiden tot het beter opbergen van waardevolle bezittingen. Dit kan de prikkels om 

zakkenrollerij te plegen verminderen en op deze manier de kansen om als 

mobiele bende in Rotterdam toe te slaan, verkleinen. 

Wat betreft de overige barrières zijn met name de eerste twee technieken 

van situationele criminaliteits-preventie hierop goed toepasbaar. Als het om 
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verblijf gaat kan de vraag gesteld worden hoe de inspanning om aan een 

tijdelijke verblijf in Nederland te komen, worden verhoogd. Bij opslag kan bezien 

worden hoe het risico om als mobiele bende gepakt te worden als een woning 

wordt gebruikt voor de opslag van gestolen goederen.  

Ten tweede komen de twee modellen samen in het element partners van 

het barrièremodel. In het barrièremodel proberen verschillende partners te 

voorkomen dat Nederland aantrekkelijk is voor mobiel banditisme, waarbij de 

overheid, in het bijzonder de politie, de trekker is. De samenwerking met veel 

verschillende - zowel publieke als private partners - is echter onontbeerlijk. Bij 

situationele criminaliteitspreventie worden maatregelen niet altijd meer toegepast 

en uitgevoerd door de overheid, maar met name door private instituties zoals 

winkels en winkelcentra. Daarbij is de samenwerking tussen private en publieke 

instituties tevens belangrijk. Situationele aanpassingen aan winkels of 

winkelgebieden kunnen echter ook beperkingen met zich mee brengen zoals 

verplaatsingseffecten: Het gevaar bestaat dan dat mobiele bendes hun doelwit 

veranderen en naar een andere stad of winkelgebied gaan om te stelen. Om dit 

te voorkomen is een landelijk gespreide inzet van belang en hier kan het 

barrièremodel voor worde ingezet.  
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksopzet  

4.1 Inleiding 

Over mobiel banditisme is op lokaal of gemeentelijk niveau weinig bekend. 

Daarom is gekozen voor een exploratief onderzoek om een eerste inzicht te 

verkrijgen in de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij en het 

verband met mobiel banditisme. Zoals Boeije (2006) in haar boek omschrijft is  

kwalitatief onderzoek geschikt voor een onderwerp waarover nog weinig 

informatie voorhanden is en waar de aard van het onderzoek dus verkennend is. 

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van 

zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve onderzoeksmethode, om een zo 

betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen. 

Bij beide onderzoeksmethoden wordt de hoofdvraag benaderd vanuit de 

delicten winkeldiefstal en zakkenrollerij en ingeschat in hoeverre mobiel 

banditisme bij deze delicten een rol speelt. Dit is onderzocht in zes verschillende 

winkelgebieden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestaat uit 17 

interviews met wijkagenten, particuliere winkelbeveiligers en respondenten uit de 

commerciële winkelsector, welke allen geanalyseerd zijn.   

Op kwantitatief niveau is de omvang van mobiel banditisme zeer lastig 

vast te stellen. Daarom is allereerst de omvang van winkeldiefstal en 

zakkenrollerij geschat, door gebruik te maken van misdrijfcijfers van de jaren 

2010 tot en met 2013. Het vaststellen van het precieze aantal misdrijven, waarin 

mobiele bendes actief zijn geweest, is niet mogelijk, daar zijn de 

registratiesystemen van de politie nog niet op toegerust. Eén manier om de 

omvang van criminaliteit gepleegd door mobiele bendes te kunnen benaderen is 

door de politieregistraties van Midden- en Oost-Europeanen te analyseren. 

Hiervoor is gekozen omdat is gebleken dat in Nederland de mobiele bendes 

voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa afkomstig zijn.  

4.2 Duiding winkelgebieden 

In dit onderzoek zijn de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij 

onderzocht in zes verschillende winkelgebieden. Dit zijn het (1A) winkelcentrum 
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Beurstraverse, (1B) het winkelcentrum Lijnbaan, (2) winkelcentrum Zuidplein 

(overdekt), (3) winkelcentrum Alexandrium (overdekt), de markt aan de (4) 

Binnenrotte, de markt op het (5) Visserijplein en de markt op het (6) 

Afrikaanderplein. De eerste vier winkelcentra zijn gekozen omdat dit de grootste 

winkelgebieden in de gemeente Rotterdam zijn. Tevens blijkt uit de monitor Veilig 

ondernemen (Gemeente Rotterdam, 2013) dat de deelgemeenten5 waarin deze 

winkelgebieden liggen (Centrum, Charlois en Prins Alexander) een hoog aantal 

winkeldiefstallen kennen. De markten zijn geselecteerd omdat dit de drie grootste 

markten in Rotterdam zijn. Tevens wordt in de monitor veilig ondernemen 

zakkenrollen als een zeer specifiek probleem omschreven dat karakteriserend is 

voor de markt (Gemeente Rotterdam, 2013).  

Om de omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij zo precies mogelijk in te 

schatten, zijn de winkelgebieden vooraf gedefinieerd. Dit is gedaan aan de hand 

van lijsten van straten behorend bij de winkelgebieden, zoals opgenomen in de 

monitor veilig ondernemen Rotterdam 2013. In bijlage 2 is weergegeven welke 

straten onder de winkelgebieden vallen en hoe de winkelgebieden in de lopende 

tekst genoemd zullen worden. Het winkelcentrum Rotterdam-Centrum, dat erg 

groot is en uit meerdere winkelgebieden bestaat, is opgesplitst in winkelcentrum 

1A (Beurstraverse) en 1B (Lijnbaan), om de gebieden beter vergelijkbaar te 

maken. De straten die bij deel A en B horen zijn ook afkomstig uit de monitor 

veilig ondernemen (Gemeente Rotterdam, 2014c). Deze twee winkelgebieden 

zijn tevens één van de meest drukke en populaire winkellocaties in Rotterdam 

Centrum. Zoals uit tabel twee blijkt bestaat winkelcentrum 1A uit 220 vestigingen, 

1B uit 178 vestigingen, winkelcentrum 2 uit 161 vestigingen en winkelcentrum 3 

uit 154 vestigingen.  

De locaties van de markten worden bepaald door plattegronden die 

beschikbaar zijn van de markten. De duiding van de precieze locatie van de 

markten is lastig. De markt Binnenrotte bevindt zich bijvoorbeeld over de gehele 

Binnenrotte, maar kruist hierbij ook andere straten. Ook bij de andere markten is 

                                                 
5
 Met ingang van maart 2014 vervallen in Rotterdam de deelgemeenten en gaan deze 

deelgemeenten over in gebieden.  
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dit het geval. Er is echter voor gekozen om alleen de straat Binnenrotte en in de 

andere gevallen, alleen de pleinen mee te nemen, omringende straten zijn niet 

meegenomen. De centrummarkt is met 442 plaatsen de grootste, gevolgd door 

de markten op het Afrikaanderplein (292 plaatsen) en het Visserijplein (184 

plaatsen).  

4.3 Kwalitatieve onderzoeksmethode 

Om de aard en aandeel in de omvang van mobiele bendes in relatie tot 

winkeldiefstal en zakkenrollerij te bepalen zijn 17 respondenten geïnterviewd. 

Deze respondenten zijn gekozen omdat zij kennis hebben van winkeldiefstal en 

zakkenrollerij in een specifiek winkelgebied. In bijlage 3 staat een 

respondentenlijst met de locaties en de data van de interviews en tot welke 

groep een respondent behoort.  

4.3.1 Respondenten  

De eerste groep vertegenwoordigt de commerciële kant van het probleem en 

deze respondenten zijn afkomstig uit de commerciële sector (n=3). De tweede 

groep respondenten is afkomstig uit de handhaving sector en is in te delen in een 

groep die bestaat uit wijkteamchefs en wijkagenten van de Nationale Politie, 

korps Rotterdam-Rijnmond (n=7), een groep particuliere beveiligers (n=5) en 

twee personen van marktbeheer van de Gemeente Rotterdam. Eén van de vijf 

private beveiligers is gespecialiseerd in mobiel banditisme en lid van een 

werkgroep mobiel banditisme die vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie 

is opgezet. Deze gespecialiseerde winkelbeveiliger wordt zo aangemerkt omdat 

deze persoon lid van de werkgroep mobiel banditisme is en veel beelden heeft 

bekeken die de werkwijze toont die mobiele bendes hanteren.  

4.3.2 Meetinstrumenten 

De interviews zijn semigestructureerd en zijn uitgevoerd met behulp van een 

topiclijst die opgenomen is in bijlage 4. De reden dat is gekozen voor een 

topiclijst is dat verschillende typen respondenten zijn bevraagd en mobiel 

banditisme een onderwerp is waar nog weinig over bekend is. De respondenten 

zijn zowel afkomstig uit de handhavende sector als de commerciële sector en 
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sommige respondenten hebben inhoudelijk beperkte kennis van het onderwerp. 

Een topiclijst kan hier flexibel mee omgaan en bijvoorbeeld doorvragen naar 

onderwerpen waar een respondent wel kennis van heeft en hoeft niet 

vastgehouden te worden aan gestructureerde vragen, zoals wel het geval is bij 

een gesloten vragenlijst. Daarnaast kan een open instrument, beter dan een 

voorgestructureerd interview met gesloten antwoorden, de aard van de 

problematiek beter inzichtelijk maken.  

 Bij alle respondenten wordt gewerkt met dezelfde topiclijst. Elke 

respondent wordt gevraagd naar de winkeldiefstal en zakkenrollerij in zijn of haar 

gebied. Op deze manier kunnen zowel tussen partijen (commercieel en 

handhavend) als tussen de zes winkelgebieden, de verschillen en 

overeenkomsten van winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot mobiel 

banditisme inzichtelijk worden gemaakt. De topiclijst is opgesteld in overleg met 

de gemeente Rotterdam en bestaat uit zes verschillende onderdelen. Deze zijn: 

omvang van het probleem, aandeel van mobiele bendes, aard van het probleem, 

preventie, rol van de gemeente en gelegenheidsstructuren. De eerste drie 

onderdelen van het interview hebben hoofdzakelijk betrekking op de eerste 

deelvraag en bevragen de aard en omvang van mobiele banditisme. De laatste 

drie onderdelen hebben voornamelijk betrekking op de tweede deelvraag en 

bevragen een eventuele bijdrage van de gemeente aan het ‘probleem'. 

4.3.3 Procedure 

Het onderzoekstraject is begonnen op 20 februari 2014 met een 

startbijeenkomst waaraan verschillende partners deelnamen. Deskundigen en 

medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM), het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, de politie en de gemeente zijn bijeengekomen om te brainstormen en 

commentaar te leveren op een eerste onderzoeksopzet. Hier zijn de 

mogelijkheden van kwantitatieve data besproken en is de keuze voor 

winkeldiefstal en zakkenrollerij gemaakt. 

Respondenten zijn voornamelijk gezocht met behulp van de zogenaamde 

sneeuwbalsteekproef (Bijleveld, 2009). Dit houdt in dat met een aantal 

gemakkelijk te benaderen personen is begonnen en iedere respondent gevraagd 
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is om nieuwe respondenten aan te dragen. Op deze manier kleven steeds meer 

respondenten aan de ‘sneeuwbal’ (Bijleveld, 2009) Deze sneeuwbalsteekproef 

heeft veel respondenten van de beveiligingssector opgeleverd en tevens de 

particuliere beveiliger die is gespecialiseerd in mobiel banditisme. In principe is 

per winkelgebied het eerste contact gezocht met de wijkpolitie omdat deze vaak 

een groot lokaal netwerk heeft en een goed inzicht over andere partijen die 

mogelijk meer informatie hebben.  

De respondenten zijn benaderd via de directie Veiligheid van de gemeente 

Rotterdam. Zij zijn telefonisch of per e-mail over het onderzoek ingelicht met de 

vraag of ze mee willen doen. Als de respondent heeft ingestemd is benadrukt dat 

het om een scriptieonderzoek in opdracht van de gemeente gaat en is meer 

informatie verstrekt. Voorafgaand aan het interview is een introductie gegeven, 

waarin is uitgelegd wat de aanleiding en het doel van het onderzoek zijn en hoe 

lang het interview zal duren. Ook is er toestemming gevraagd voor 

geluidsopname. De interviews hebben plaatsgevonden op de directie Veiligheid 

van de gemeente Rotterdam, op het wijkbureau of in het kantoor of de 

meldkamer van een winkelcentrum. De interviews duurde driekwartier tot een 

uur.  

Na de interviews zijn de opnames afgeluisterd en van elk interview is een 

letterlijk verslag gemaakt. Tijdens de eerste interviews is gebruik gemaakt van 

een meer uitgewerkte versie van de topiclijst maar later is de topiclijst als 

uitgangspunt gebruikt. De topiclijst is gebruikt als richtlijn om het interview te 

structureren, maar tijdens het interview is soms verder gevraagd naar aanleiding 

van relevante onderwerpen die aan bod kwamen. 

4.3.4 Analyse interviews 

De verwerking van de interviews is gedaan volgens een standaardmethode in 

kwalitatief onderzoek zoals omschreven in Boeije (2005). Zij beschrijft een 

procedure die bestaat uit drie globale stappen: Open coderen, axiaal coderen en 

selectief coderen. Open coderen houdt in dat alle interviews gedetailleerd 

worden gelezen en ieder interview wordt onderverdeeld in fragmenten waaraan 

codes opgehangen worden. In de fase van axiaal coderen wordt bepaald of de 
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codes die tijdens het open coderen zijn toegewezen werkelijk de lading dekken 

en een goede beschrijving geven. Ook worden codes samengevoegd en 

hoofdcodes en subcodes gemaakt. Het doel van dit axiaal coderen is te bepalen 

wat de relevante onderwerpen zijn van het onderzoek en welke hoofdcodes 

onderscheiden kunnen worden.  

De derde en laatste stap is het selectief coderen. In deze fase liggen de codes 

steeds vaster en ligt de focus op het leggen van verbanden en integreren van 

verschillende categorieën. In deze fase kunnen verbanden en tegenstellingen 

tussen de verschillende interviews gelegd worden (Boeije, 2005). Het voordeel 

van het volgen van alle drie deze stappen is dat tijdens het open coderen alle 

interviews gedetailleerd worden gelezen en dat genuanceerde beschrijvingen 

van het onderwerp ontstaan.  

Het selectief coderen is in deze scriptie op een iets andere wijze gedaan. Er is 

een tabel opgesteld met alle respondenten onder elkaar, afgezet tegen de 

belangrijkste codes. Deze codes waren de volgende: Omvang probleem, 

rondreizend ja/nee, afkomst dadergroep, modus operandi, slachtoffer/doelwit, 

verblijf, vervoer, huidige preventie, betere aanpak, rol gemeente, rol crisis, 

situationele en gelegenheidsfactor, belangenverstrengeling, registratie en 

samenwerking. Op deze wijze ontstond een gedegen overzicht over de 

overeenkomsten en verschillen tussen de uitspraken van de respondenten.   

4.4 Kwantitatieve onderzoeksmethode  

Voor dit onderzoek is toegang verkregen tot verschillende bestanden. Deze 

bestanden zijn deels afkomstig en vrijgegeven door de gemeente Rotterdam, 

directie Veiligheid en deels afkomstig en vrijgegeven afkomstig van de politie 

Rotterdam-Rijnmond.  

4.4.1 Gegevens 

Ten eerste is gebruik gemaakt van gegevens over ‘misdrijven’ die door de 

directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam beschikbaar zijn gesteld van de 

jaren 2010 tot en met 2013. Deze data zijn oorspronkelijk afkomstig vanuit het 

basisregistratiesysteem van de politie: de Basisvoorziening Handhaving (BVH) 
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Rotterdam-Rijnmond en zijn bewerkt door de directie Veiligheid van de gemeente 

Rotterdam. Een misdrijf wordt door de politie als volgt gedefinieerd:  

“Een politieregistratie van een feit, dat bij wet als misdrijf is aangeduid en 

waarbij in de politieregistratie minimaal één persoon is opgenomen als 

aangever, slachtoffer of verdachte. Het aantal misdrijven is daarom 

minimaal gelijk aan of hoger dan het aantal aangiften en wordt gezien als 

een graadmeter van het aantal aangiften. Als sprake is van een misdrijf 

dan betekent dit dus dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van dit 

delict” (de definitie zoals deze wordt gebruikt bij de Nationale Politie).  

Met andere woorden kan er als er sprake is van een misdrijf met vrij grote 

zekerheid gesteld worden dat er een delict heeft plaatsgevonden. Er kan echter 

niet met zekerheid worden gesteld dat ook aangifte is gedaan voor het delict. Het 

is dus belangrijk om te realiseren dat het aantal misdrijven hoger kan uitkomen 

dan het aantal aangiften.  

De tweede dataset die wordt gebruikt bestaat uit ruwe data die 

rechtstreeks afkomstig zijn uit de BVH, van de politie Rotterdam-Rijnmond van 

het jaar 2013. Het betreft het deel van de BVH waarbij slechts de registraties zijn 

opgenomen van personen die als geboorteland Bulgarije, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije geregistreerd hebben staan. 

Deze bevolkingsgroepen worden ook wel Moe-landers (Midden- en Oost- 

Europeanen) genoemd. Dit betekent dat mobiele bendes uit Nederland en 

andere landen niet in de verdachtenregistratie voorkomen. De variabelen waaruit 

de BVH is opgebouwd, zijn de volgende: registratienummer, verdachtensleutel, 

type delict, voorvaldistrict, geboortedatum van de verdachte, geslacht, datum van 

het delict, geboorteland van de verdachte, soort locatie van het delict, de buurt, 

de gemeente en de straat. Deze registraties bevatten zowel verdachten die wel 

zijn ingeschreven als verdachten die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke 

Basis Administratie (GBA) van Rotterdam. De BVH heeft een logische structuur 

en is opgebouwd uit registratienummers en sleutels. Zowel registratienummers 

als sleutels kunnen meerdere keren terugkomen in de BVH. Dit heeft ten eerste 

als gevolg dat aan een geregistreerd feit meerdere sleutels (in dit geval zijn 
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meerdere verdachten opgepakt) gekoppeld kunnen zijn. Daarnaast kan één 

sleutel ook meerdere registratienummers hebben, in dat geval heeft één dader 

meerdere delicten gepleegd. Het totale aantal registraties van Midden- en Oost- 

Europeanen (inclusief dubbele tellingen omdat meerdere verdachten zijn 

opgepakt) dat in 2013 heeft plaatsgevonden in Rotterdam is 2256. 

4.4.2  Beschrijving en analyse 

De cijfers van de delicten winkeldiefstal en zakkenrollerij, oorspronkelijk 

afkomstig uit de BVH worden beschreven en deels geanalyseerd. Met deze 

misdrijfcijfers wordt alleen de omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij 

weergegeven. Om de omvang van de delicten te beschrijven zijn per 

winkelgebied het aantal misdrijven (vrijgegeven door de gemeente) en het aantal 

politieregistraties en verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst 

(afkomstig uit BVH van de politie) beschreven. Omdat zakkenrollerij minder vaak 

voorkomt in de BVH dan winkeldiefstal was het voor zakkenrollerij mogelijk om 

elke politieregistratie afzonderlijk te analyseren en is een nauwkeurigere 

beschrijving van de verschillende combinaties waarin verdachten aangehouden 

zijn gemaakt.  

4.5 Verantwoording methoden 

Zoals Van Daele en Vander Beken (2010a) in hun onderzoek terecht vermelden 

is het schatten van de omvang van het fenomeen mobiel banditisme niet 

eenvoudig. In de politieregistraties wordt mobiel banditisme niet als een aparte 

categorie opgenomen dus exacte cijfers over de criminaliteit die mobiele bendes 

in Nederland plegen zijn niet voorhanden. De cijfers die hiervoor worden gebruikt 

door de politie zijn verdachtenregistraties van Midden- en Oost-Europeanen en 

dit is in dit onderzoek overgenomen. Aan de BVH dat in dit onderzoek gebruikt is, 

kleven echter beperkingen. De gebruikte cijfers zijn niet (volledig) representatief 

om het fenomeen mobiel banditisme te beschrijven. De cijfers van de misdrijven 

van zakkenrollerij en winkeldiefstal van 2010 tot 2013 zeggen niet over mobiele 

bendes. Om desondanks toch een ruwe schatting te maken van de omvang van 

de delicten die Midden- en Oost-Europese mobiele bendes plegen is de BVH van 

deze bevolkingsgroepen gebruikt. De BVH bevat zowel ingezetenen als niet-
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ingezetenen in Nederland, er kon echter niet worden nagegaan tot welke 

categorie de verschillende verdachten behoorden. Hieruit vloeit voort dat in dit 

registratiesysteem zowel mobiele bendes kunnen voorkomen als verdachten die 

slechts eenmalig zijn aangehouden. Daarnaast zitten aan politiestatistieken 

nogal wat haken en ogen; verscheidene factoren kunnen deze statistieken 

beïnvloeden. Ten eerste kan het registratiegedrag en het optreden van de politie 

van invloed zijn (Bruggeman, 2004). Er bestaan bijvoorbeeld discussies over het 

feit dat de politie ernstigere geweldscriminaliteit beter zou registreren dan minder 

ernstigere criminaliteit (Wittebrood & Junger, 1999). Evenzo zou het politiebeleid 

mee kunnen spelen in de mate van registratie door de politie, dit kan de kwaliteit 

van de registratie en de interpretatie van de gegevens beïnvloeden (Bruggeman, 

2004). De delicten die prioriteit krijgen komen hierdoor wellicht duidelijker in de 

statistieken terug. Ten tweede speelt het aangiftegedrag van de bevolking een rol 

in de politieregistraties. Ook komt in enkele onderzoeken naar voren dat de 

etniciteit van verdachten de cijfers kan beïnvloeden (de Haan & Bovenkerk, 

1993). Van der Leun en Van der Woude (2013) suggereerden dat door de 

vergroting van preventieve mogelijkheden in het Nederlandse rechtsbestel de 

kans op generalisatie en discriminatoir gebruiken van discretionaire 

bevoegdheden ook groter wordt.  
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Hoofdstuk 5 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van zowel het kwantitatieve deel als het 

kwalitatieve deel van het onderzoek beschreven. In paragraaf 5.1 en 5.2 worden 

achtereenvolgend de omvang en aard van zakkenrollerij besproken en in 5.3 en 5.4 

de omvang en aard van winkeldiefstal. Beide paragrafen eindigen met de vraag in 

hoeverre mobiel banditisme6 een rol speelt in deze delicten. In paragraaf 5.5 komen 

de mogelijke preventiemaatregelen naar voren en worden deze in het theoretische 

kader geplaatst. Paragraaf 5.6 bespreekt de opslag, vervoer, afzet en handel en het 

hoofdstuk sluit af met paragraaf 5.7 over de rol van de gemeente.  

5.1 Omvang van zakkenrollerij in Rotterdam   

5.1.1 Zakkenrollerij-misdrijven 

In tabel 3a in bijlage 5 is te zien dat in 2010 in de gemeente Rotterdam 2056 

zakkenrollerij- misdrijven plaatsvonden en in 2013 is dit aantal gestegen naar 2788, 

een stijging van 35 procent. Deze stijging is met name zichtbaar in het centrum van 

Rotterdam, waar zich de onderzochte winkelcentra 1A, 1B en markt 1 bevinden. In 

de wijk Cool, waar winkelcentrum 1B is gevestigd, is het aantal zakkenrollerij- 

misdrijven sterk gestegen van 155 gemelde misdrijven in 2010 naar 572 in 2013. Uit 

verdere analyse per straat blijkt dat de meeste zakkenrollerij-misdrijven zijn 

geregistreerd in de drukke winkelstraten (Lijnbaan en Beurstraverse) of straten die 

nabij het winkelgebied liggen (Coolsingel). Daarnaast blijkt uit tabel 3a dat in de 

buurten waar de onderzochte winkelgebieden zich bevinden gemiddeld 52.5 procent 

van alle misdrijven heeft plaatsgevonden. 

In tabel 3b hieronder is het absolute aantal misdrijven weergegeven per 

winkelgebied, met tevens het gemiddelde aantal misdrijven per type winkelgebied per 

jaar. In deze tabel is zichtbaar dat in winkelcentrum 1B het aantal zakkenrollerij-

misdrijven van jaarlijks 35 misdrijven in 2010 stijgt naar jaarlijks 155 misdrijven in 

2013. Dit is het enige winkelcentrum waar in alle jaren een stijging van het aantal 

zakkenrollerij- misdrijven zichtbaar is, gemiddeld is deze stijging over alle jaren 64 

                                                 
    

6
 In dit hoofdstuk wordt in de beschrijving van de aard van de delicten het woord ‘mobiele bende’ of mobiel 

banditisme gebruikt als respondenten beschrijven dat het om Midden- en of Oost-Europeanen gaan die een 

georganiseerde of professionele werkwijze hanteren bij winkeldiefstal of zakkenrollerij. De vraag of ze 

rondreizend of een vastere woonplaats hebben, staat los van deze definitie. Met georganiseerd wordt 

bedoeld dat het geen eenmalige actie, maar dat het vermoeden bestaat dat er een achterliggende 

organisatie of personen bij betrokken zijn. 
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procent. Het aantal zakkenrollerij-misdrijven is in winkelcentrum 1B in  2010 lager 

dan alle andere gebieden, en in 2013 is het bijna hoger dan in alle andere gebieden. 

In de overige winkelgebieden schommelt het aantal zakkenrollerij-misdrijven tussen 

de onderzochte jaren. Op markt 2 daalt het aantal zakkenrollerij-misdrijven elk jaar.  

Daarnaast is in tabel 3b te zien dat het aantal zakkenrollerij-misdrijven in 

winkelcentrum 3 stabiel en hoog is. Dit gegeven is tegengesteld aan zowel  de 

andere winkelcentra  (1A, 2 en 3) als de markten, waar het aantal registraties veel 

meer schommelt. Deze trend komt overeen met het beeld dat de beveiliger en de 

politie schetsen over het probleem van zakkenrollerij in het winkelcentrum 

Alexandrium. Ten slotte blijkt dat op de markten minder zakkenrollerij-misdrijven 

plaatsvinden dan in de winkelcentra. Markt 1 en 3 hebben een relatief gelijk aantal 

registraties, maar markt 2 ligt hier duidelijk onder. Als dit gegeven wordt afgezet 

tegen de grootte van de markten blijkt dit logisch te zijn. Markt 2 heeft namelijk de 

helft van het aantal kramen dan waaruit markt 3 bestaat. Respondenten werkzaam 

op de markten zijn van mening dat het zakkenrollers-probleem als grootste wordt 

ervaren op de Afrikaandermarkt, maar dit mede te maken heeft met het feit dat het 

onveiligheidsgevoel op de markt daar in het algemeen lager ligt (gemeente 1,2 en 

politieagent 4). 

Tabel 3b: Aantal zakkenrollerij-misdrijven per winkelgebied

 

Bron: BVH Rotterdam, bewerking door de directie Veiligheid, gemeente Rotterdam.  
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5.1.2 Gegevens BVH 

Het totale aantal registraties met een Midden- of Oost-Europese verdachte, dat in 

2013 in Rotterdam in BVH is opgenomen, met de dubbeltellingen meegerekend is 

2256. Van dit totale aantal registraties gaat het in 83 registraties (3.7 %) om een 

zakkenrollerij-delict, daarmee is het in de BVH een van de tien meest gepleegde 

delicten door Midden- en Oost- Europeanen. Deze zakken- en tassenrollerij 

registraties bestaan in totaal uit 54 individuele registraties met 42 unieke verdachten. 

Bij meer dan een derde van de registraties (38.8%) zijn twee verdachten 

aangehouden. De locaties van deze registraties en verdachten zijn uiteengezet in 

tabel 3c op bladzijde 52. Uit deze tabel blijkt dat het aantal registraties en verdachten 

van Midden- en Oost- Europese afkomst het grootste is in winkelcentrum 1, waarbij 

geen grote verschillen in aanhoudingen zichtbaar zijn tussen winkelcentrum 1A en 

1B. In winkelcentrum 2 zijn meer verdachten aangehouden dan in winkelcentrum 3, 

terwijl het vergelijkbare gebieden zijn: beide winkelcentra zijn overdekt. Tenslotte 

blijkt uit tabel 3c in bijlage 5 dat op de markt in één jaar 1 verdachte is aangehouden.   

5.1.2.1 Analyse verdachtenregistratie en aard van de daders. 

Van de 42 Midden- en Oost- Europese verdachten van zakkenrollerij is 82 procent 

vrouw, allen van Bulgaarse (78.6%) en Roemeense (21.4%) afkomst. Dit resultaat 

volgt ook uit de interviews waarbij de meerderheid van de respondenten (10 van de 

17), vertelt dat daders van zakkenrollerij voor het overgrote deel vrouwen uit het 

Oostblok zijn, met name uit de landen Bulgarije en Roemenië: 

De gemiddelde leeftijd van de verdachten is 28 (leeftijdsspreiding 18-60 jaar). In bijna 

de helft van de registraties (21 van de 54 gevallen) zijn twee verdachten 

aangehouden en dit komt overeen met het beeld dat de politierespondenten 

schetsen; hieruit blijkt dat respondenten vermoeden dat daders zakkenrollerij 

doorgaans niet alleen plegen, maar in koppels of in groepsverband en dat daders 

gedurende de voorbereiding en het plegen van het delict met elkaar in contact staan: 

Uiteindelijk opereren ze als groep. Het is altijd een grap als je bijvoorbeeld iemand aanhoudt. 

Als je op een gegeven moment bezig bent met zo een persoon je neemt ze mee naar het 

bureau. Telefoon die ze bij zich hebben die gaat, tien, twintig, dertig keer over. Dus kennelijk 

staat ze wel in contact met iemand die daar staat te wachten (politieagent 4).  

Uit de opbouw van BVH blijkt dat van de 42 unieke verdachten van zakkenrollerij 13 

personen het delict individueel pleegden en 29 personen als koppel. Deze 29 
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personen bestonden uit dertien koppels en deze koppels betroffen in 10 van de 13 

gevallen twee Bulgaarse vrouwen. Twee van deze koppels van Bulgaarse vrouwen 

hebben een leeftijdsverschil van twintig jaar; één verdachte is dan rond de twintig en 

de ander rond de veertig. Twee respondenten benoemen dit grote leeftijdsverschil 

ook: 

Vaak een dame van rond de dertig samen met een dame van rond de vijftig worden gezien; 

een jonge en een oudere (politieagent 1). 

Behalve twee Bulgaarse vrouwen zijn er ook registraties waarin vrouwelijke en 

mannelijke verdachten samen werden aangehouden. Een respondent vertelt over 

een mogelijke taakverdeling: de mannen zouden meer observeren en 

opdrachtgevers zijn en vrouwen zouden het delict plegen. Een aanhouding van een 

Roemeense en Bulgaarse verdachte tegelijkertijd, komt niet voor in de registraties 

van 2014. Behalve de vele vrouwelijke koppels bestaan de rest van de verdachten uit 

twee Roemeense mannen, twee Roemeense mannen en een Roemeense vrouw, en 

twee Bulgaarse vrouwen en een man.  
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Tabel 3C: Aantal registraties en verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst, delict zakkenrollerij. 

Winkelgebieden Aantal registraties Aantal verdachten 

Winkelcentrum 1A Beurstraverse   

Beursplein 9 8 
Beurstraverse 4 5 
Hoogstraat 2 3 
Subtotaal 15 16 

Winkelcentrum 1B Lijnbaan   
Korte Lijnbaan 2 1 
Lijnbaan 14 11 
Subtotaal 16 12 

Winkelcentrum 2 Zuidplein   
Zuidplein Hoog 5 8 
Subtotaal 5 8 

Winkelcentrum 3 Alexandrium   
Poolsterstraat 2 1 
Subtotaal 2 1 

Markt 1 Binnenrotte   
Binnenrotte 2 1 
Subtotaal 2 1 

Markt 2 Visserijplein   
- - - 

Markt 3 Afrikaanderplein   
Afrikaanderplein 2 1 
Subtotaal 2 1 
Subtotaal van onderzochte winkelgebieden 42 39 

Totaal Rotterdam 54 registraties 42 verdachten 

 

Bron:BVH, politie Rotterdam-Rijnmond  
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5.2 Aard van zakkenrollerij in Rotterdam 

5.2.1 Modus operandi 

Uit de interviews komt een duidelijke werkwijze naar voren die door zakkenrollers 

wordt gehanteerd. Ten eerste brengt meer dan de helft van de respondenten naar 

voren dat de daders van zakkenrollerij van identiteit of kleding wisselen als een 

dader (bijna) ontdekt wordt of als het winkelgebied verlaten wordt, om de kans op 

aanhouding zo klein mogelijk te maken. Ter illustratie van deze modus operandi 

vertelt een respondent het volgende:  

Die bij ons actief zijn die hebben het haar in een staart of in een knot. En als ze dan weggaan 

doen ze het weer los, zodat ze er weer anders uitzien. Of ze doen hun hoofddoekje af, ze zijn 

er heel bewust op getraind (politieagent 1). 

Een private beveiliger vertelt dat verdachten soms wel binnen drie uur tijd in vijf 

verschillende outfits zien lopen (beveiliger 2). Ten tweede vertellen respondenten dat 

zakkenrollers erg gehaaid en getraind zijn en dat dit de kans op een aanhouding 

verkleint. Vaak zijn goederen al doorgegeven op het moment dat de verdachte wordt 

aangehouden of laten daders op het moment van betrapping de portemonnee of de 

buit vallen en doen alsof ze onschuldig zijn. Ze zetten dit kracht bij door het 

slachtoffer te vertellen dat zijn of haar portemonnee is gevallen, terwijl het in 

werkelijkheid een poging tot zakkenrollen betreft. Bovendien zijn ze “op het moment 

dat de politie ernaar toe wordt gestuurd ook zo weg” (politieagent 3).  

Veel respondenten noemen als modus operandus de afleiding van de 

aandacht van slachtoffers. Op markten kunnen kinderen bijvoorbeeld als afleider 

gebruikt worden door de dader te omcirkelen, zodat omstanders het delict niet zien 

gebeuren. In kledingwinkels kan dit gebeuren door het gebruiken van kledingstukken  

ter afscherming van het delict. Tenslotte blijkt uit de interviews dat de vervoerswijze 

van de verdachten van zakkenrollerij vaak hetzelfde is. Zeven van de 17 

respondenten noemen het feit dat groepen waarvan vermoed wordt dat het 

zakkenrollers zijn op de markt of voor een winkelcentrum worden afgezet door een 

busje. De veronderstelling is dat deze groepen verschillende diefstallen op de markt 

(pogen te) plegen en vervolgens worden opgepikt door hetzelfde busje.   

5.2.2 Doelwit en slachtoffer 

Het slachtofferschap van zakkenrollen hangt volgens veel respondenten samen met 

hoe oplettend een persoon is en hoeveel aandacht bestaat voor persoonlijke en 

kostbare bezittingen. Zes van de 17 respondenten vertellen dat de slachtoffers van 
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zakkenrollerij voor het overgrote deel uit vrouwen bestaan, met name oudere 

vrouwen. Ook moeders met kinderen worden als potentiële slachtoffergroep gezien 

omdat zij evenals oudere vrouwen niet altijd even oplettend zijn. Respondenten 

vertellen dat in de winkelcentra 2 en 3 zakkenrollerij-meldingen binnenkomen vanuit 

de winkels waar deze slachtoffergroepen vaak komen zoals de miss-etam of de C&A. 

Naast portemonnees of contant geld worden ook smart phones gerold. Twee 

respondenten brengen naar voren dat als op een dag een telefoon is gerold, er vaak 

al meerdere zijn gerold. Ook vertelt een respondent dat in een bepaalde periode 

vaak één type telefoon wordt gerold zoals de i Phone 5 of i Phone 4.  

 

5.2.3 Mobiel banditisme 

Een belangrijk kenmerk van mobiel banditisme is het feit dat daders geen vaste 

woonplaats zouden hebben en van pleegplaats naar pleegplaats zouden 

rondtrekken. Het overheersende beeld dat de respondenten in dit onderzoek hebben, 

is dat de daders van zakkenrollerij naar die steden trekken waar de gelegenheid het 

grootst is. Drie respondenten schatten dat 80 procent van de totale groep van 

verdachten van zakkenrollerij mobiele bendes zouden zijn. Meerdere verhalen van 

respondenten lijken dit beeld te bevestigen: Ten eerste het verhaal over een 

zakkenroller die niet alleen op de centrummarkt in Rotterdam (markt 1) is 

aangehouden, maar ook in Maastricht en Amsterdam (politieagent 6). Ten tweede het 

verhaal dat uit camerabeelden van station Rotterdam Centraal bleek dat een groep 

zakkenrollers die de politie in Rotterdam spotte, vervolgens de trein naar Antwerpen 

in zagen stappen. Ten derde noemen respondenten dat verdachten dezelfde 

verklaring gebruiken tijdens een aanhouding. Zo verklaren ze dat ze slechts tijdelijk in 

Nederland zijn wegens vakantie of familiebezoek. Ten slotte noemen acht van de 

zeventien respondenten het feit dat zakkenrollerij gedurende een jaar sterk in 

omvang kan verschillen. Zo kan het voorkomen dat een paar weken lang geen 

enkele aangifte van zakkenrollerij wordt gedaan en vervolgens een dag met een 

uitschieter van negen aangiften. Respondenten noemen dit een “hausse of ‘hausse-

je’, vlagen en golven van zakkenrollerij”. Mogelijk betekent dit dat op deze dagen met 

uitschieters in de aangiften, een mobiele bende is neergestreken.  

Desalniettemin zijn er ook twee respondenten die vertellen dat er situaties zijn 

geweest waarin aangehouden verdachten zeggen in de directe omgeving te wonen: 

Zo vertelt één respondent: 
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Er is er laatst één aangehouden en die komen hier gewoon ook uit de buurt. Gaf het op  als 

adres (beveiliger 1).  

Tevens sprak een respondent werkzaam als politie op de markt over een Bulgaarse 

verdachte die al drieënhalf jaar in een Nederlandse stad in de Randstad woonde.  

 

5.3 Omvang van winkeldiefstal in Rotterdam 

 5.3.1 Winkeldiefstal-misdrijven  

Uit tabel 4a blijkt dat het aantal winkeldiefstal-misdrijven in Rotterdam van 2010 tot 

2013 varieert tussen de 3272 misdrijven in 2010 en 3447 in 2013. Over de jaren 

2010 tot 2013 vond gemiddeld 51.3 procent van het totaal aantal winkeldiefstal-

misdrijven van Rotterdam in de onderzochte buurten plaats. In tabel 4b hieronder is 

zichtbaar dat er tussen de onderzochte winkelcentra geen sterke verschillen zijn in 

het aantal winkeldiefstal-misdrijven. In bijlage 5, tabel 4b is te zien dat het aantal 

fluctueert tussen de 254 en 468. Er zijn schommelingen zichtbaar van 50 tot 100 

diefstallen per jaar. Winkelcentrum 1A heeft in 2013 een uitspringer, met in dat jaar 

gemiddeld 50 procent hoger aantal registraties dan de andere winkelcentra. Na 2010 

daalt het aantal registraties naar waarden die vergelijkbaar zijn met de andere 

winkelcentra. Een vergelijking tussen de twee overdekte winkelcentra 2 en 3 toont 

aan dat drie van de vier onderzochte jaren (2010, 2012 en 2013) in winkelcentrum 2 

meer registraties zijn gedaan dan in winkelcentrum 3, het aantal registraties ligt 

echter erg dicht bij elkaar.  
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Tabel 4B: Aantal misdrijven winkeldiefstal per winkelcentrum, cijfers behorend bij 

figuur 2. 

 

Bron: BVH, bewerkt door de directie Veiligheid, gemeente Rotterdam.  

5.3.2 Gegevens BVH  

Van de 2256 strafbare feiten waarvoor in 2013 een Midden- of Oost- Europese 

verdachte is aangehouden, betreft een kwart van deze feiten een winkeldiefstal. 

Winkeldiefstal heeft daarmee het grootste aandeel in de strafbare feiten die door 

Midden- en Oost- Europeanen gepleegd zijn. Deze 574 strafbare feiten werden 

gepleegd door 283 unieke verdachten. Frequentieverdelingen tonen aan dat bij de 

meeste registraties (79.9%) slechts één verdachte is aangehouden. 
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Tabel 3C: Aantal registraties en verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst, delict winkeldiefstal. 

Winkelgebieden                         Aantal registraties Aantal verdachten 

Winkelcentrum 1A  Beurstraverse  

Beursplein 
Coolsingel 
Hoogstraat 
Korte Hoogstraat 
Beurstraverse 

3 
30 
65 
2 
2 

2 
15 
42 
1 
1 

Subtotaal 102 61 

Winkelcentrum 1B Lijnbaan   

Korte Lijnbaan 
Lijnbaan 

3 
33 

3 
18 

Subtotaal 36 21 

Winkelcentrum 2 Zuidplein   

Zuiderterras 
Zuidplein 
Zuidplein Hoog 

7 
7 
28 

8 
7 
31 

Subtotaal 42 46 

Winkelcentrum 3 Alexandrium   

Poolsterplein 
Poolsterstraat 
Watermanweg 

8 
20 
12 

6 
13 
6 

Subtotaal 40 25 
Subtotaal van winkelcentrum  
1,2 en 3 220 153 

Totaal 
Rotterdam 

462 registraties 283  verdachten 

 

Bron: BVH, politie Rotterdam-Rijnmond.
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5.3.2.1 Locaties winkeldiefstal en winkeldiefstal-registraties BVH 

De gespecialiseerde beveiliger7 vertelt naar aanleiding van een vraag over de 

verdeling van winkeldiefstallen door mobiele bendes over Nederland het volgende: 

Nee het is gewoon landelijk. Het is niet regio gebonden, we vinden ze overal. Het is niet 

 zo dat je zegt het is alleen Amsterdam of Rotterdam, je vindt ze ook in Sint-Willibrord.   

Mobiele bendes die winkeldiefstal plegen vormen dus een probleem in heel 

Nederland. Indien specifiek naar de situatie in Rotterdam gevraagd wordt blijkt het in 

Rotterdam nog wel mee te vallen. Op basis van de expertise van deze beveiliger 

vertelt hij het volgende:    

Als ik kijk naar wat er in Rotterdam gebeurt, naar de klanten die wij aangesloten hebben dan

 valt het wel mee moet ik eerlijk zeggen. Ik kan niet aangeven hoe dat komt. We zien ze wel, 

 maar niet in de frequentie als we ze in andere regio’s zien.     

Uit de politiegegevens blijkt, zoals in bovenstaande tabel 4c te zien is, dat het aantal 

registraties en verdachten in winkelcentrum 1A veel groter is dan in winkelcentrum 

1B. Dit grote verschil lijkt met name veroorzaakt te worden door het hoge aantal 

registraties in de Hoogstraat. Dit is twee keer zo groot als bijvoorbeeld het aantal dat 

op de straat de Lijnbaan is geregistreerd. In de twee overdekte winkelcentra 2 en 3 

zijn ook meer Midden- en Oost-Europeanen aangehouden dan in winkelcentrum 1B. 

Verder blijkt uit tabel 4c dat in winkelcentrum 2, in tegenstelling tot alle andere 

winkelcentra, het aantal verdachten hoger is dan het aantal registraties. Uit het 

aantal registraties blijkt dat in 2013 in winkelcentrum 2 opvallend veel verdachten 

slechts één maal een winkeldiefstal hebben gepleegd.  

 

5.4 Aard van georganiseerde winkeldiefstal in Rotterdam 

                    5.4.1 Daders 

Uit de resultaten is gebleken dat het daderprofiel van een winkeldief sterk varieert. 

Veel respondenten vertellen dat verschillende groepen daders onderscheiden 

kunnen worden: Junks, scholieren, gelegenheidsdieven of verwarde bejaarde 

vrouwen kunnen allen daders zijn. Over de situatie in winkelcentrum 3 vertelt een 

respondent bijvoorbeeld het volgende: 

Dat is het frappante van de winkeldieven. Geen vaste groep, elke keer weer wisselende 

mensen. Je merkt het: Iemand die het één keer doet, geen draaideurklanten. Elke keer weer 

                                                 
7 Zijn expertise is gebaseerd op camerabeelden van winkelketens die tot de Gemeenschappelijke Informatie 

organisatie (GIO) behoren, dit zijn AS Watson, Mediamarkt, Gamma, Dirk van de Broek, BCC en TNT Fashion. 

De informatie is dus voornamelijk gebaseerd op signalen die uit grotere winkelketens afkomstig zijn.  
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even proberen. Of minderjarigen die pakken make-up of verslaafden die hebben eten of 

drinken nodig of een echtpaar die eens even een trui of een jas stelen (politieagent 1). 

In de antwoorden op de vraag in hoeverre Midden- en Oost- Europese groepen 

georganiseerde winkeldiefstal plegen is een tweedeling zichtbaar. Enerzijds vertellen 

respondenten dat bij professionele winkeldiefstal Midden- en Oost- Europeanen een 

terugkomende groep vormen (n=3). In winkelgebied 1 (Lijnbaan en Beurstraverse) 

vertelt een beveiligings-respondent dat ‘de Oostblokkers’ een probleemgroep zijn en 

dat ze van enkele van hun opdrachtgevers de vraag krijgen om te melden als deze 

groep wordt aangehouden om voor hun eigen organisatie de derving die deze groep 

veroorzaakt bij te houden (beveiliger 3). Ook de private beveiliging in winkelcentrum 

3 brengt naar voren dat de georganiseerde winkeldiefstal met name gepleegd wordt 

door een uit het Oostblok afkomstige dadergroep. Deze dadergroep pleegt sinds de 

laatste twee, drie jaar winkeldiefstal en wordt als zeer professioneel aangemerkt. Dit 

kunnen zowel mannen als vrouwen zijn (beveiliger 1). Een andere beveiliger van een 

winkel in winkelgebied 1 vertelt dat de winkelketen waar hij werkt wel last heeft van 

rondtrekkende Roemeense groepen, maar dat de desbetreffende winkel in 

Rotterdam weinig tot geen last heeft van deze dadergroep.  

Anderzijds zijn er ook respondenten (n=3) die wat betreft winkeldiefstal 

nauwelijks last hebben van rondtrekkende dadergroepen uit Midden- en Oost-Europa 

of zeggen dat het wel mee valt: 

Van winkeldiefstal heb ik geen last van wat betreft deze groepen. Het heeft meer te maken 

echt met babbeltrucs en zakkenrollerij, in dit gebied (politieagent 5).  

Een andere respondent voegt daaraan toe dat hij geen bendevorming ziet in het 

delict winkeldiefstal, waar dit wel het geval is bij zakkenrollerij (politieagent 1). 

Bovendien vertelt een respondent dat de Midden- en Oost- Europese dadergroep bij 

winkeldiefstal niet meer voorkomt dan groepen van een andere afkomst (politieagent 

4). Naast Midden- en Oost- Europeanen die georganiseerde winkeldiefstal plegen, 

noemen respondenten namelijk ook winkeldieven van Antilliaanse, Mongoolse en 

Nederlandse afkomst die georganiseerd te werk gaan. Zo wordt er gesproken over 

een Nederlands echtpaar dat meerdere winkelketens in het land aandeed en elke 

keer dezelfde diefstaltruc toepaste om I phones te stelen.  

 Tot slot zijn er ook respondenten winkelcentrum 1 die vertellen dat 

winkeldiefstal in het centrum van Rotterdam niet het grootste probleem is dat in 

verband wordt gebracht met mobiel banditisme en deze dadergroep. Babbeltrucs, 
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inbraken, zakkenrollerij, nepagenten8 en skimmen, worden als serieuzere problemen 

aangemerkt (politieagent 3 en 4).  

5.4.1.1 Afkomst en leeftijd daders  

Uit de analyse van de verdachten uit het BVH van de politie van Rotterdam in 

2013 blijkt dat van de 283 unieke verdachten het grootste deel in Polen geboren is 

(40.0%), gevolgd door Roemenië (35.7%), Litouwen (12.7%), Bulgarije (6.37%), 

Letland (2.8%) en Hongarije (2.47%). Daarnaast is driekwart van de verdachten van 

winkeldiefstal man. De gemiddelde leeftijd bij deze dadergroep is 30 jaar, de 

mediaan is 27 jaar en de leeftijd varieert tussen de 12 en 82 jaar. De oudste 

verdachte van 82 jaar is echter een uitzondering. De helft van de verdachten (52%) 

valt in de leeftijdsklasse van 20 tot 30 jaar, 11.8 procent van de verdachten heeft een 

leeftijd tussen de 10 en 20 jaar en 21.1 procent van de verdachten is tussen de 30 en 

40 jaar. Ook valt een relatief groot deel in de oudere leeftijdsklasse van 40 tot 60 jaar 

(13.6%). Deze statistieken komen overeen met het beeld van de respondenten over 

de leeftijd van Midden- en Oost- Europese daders die winkeldiefstal plegen. Zo 

vertelt een beveiliger dat zowel mannen en vrouwen die winkeldiefstal plegen 

meestal tussen de 20 en de 40 jaar zijn en een andere respondent vertelt over de 

leeftijd en  een zekere rolverdeling: 

Ja leeftijd is 30 plus wat we zien. We zien ze zelden heel jong. Dus dat is wel opvallend. Vaak 

zien we in de rolverdeling, dan praat je met name over ouder dan 50. Die wijzen dan 

bijvoorbeeld aan welke producten ze nodig hebben en de jongeren stelen dan de goederen. 

Dus er is wel een rolverdeling zichtbaar (gespecialiseerde winkelbeveiliger). 

5.4.2 Modus operandi 

De respondenten zijn bevraagd over de modus operandi van georganiseerde 

winkeldiefstal. Een eerste werkwijze waarover 6 van de 17 respondenten vertellen  

is dat indien Midden- en Oost-Europese daders, waarvan gedacht wordt dat he 

mobiele bendes zijn, winkeldiefstal plegen gebruik maken van ‘hulpvoorwerpen’ en 

dan voornamelijkvan roof- of geprepareerde tassen, waarbij grote hoeveelheden 

goederen weggenomen worden van meer dan 1000 euro. Eén respondent vertelt 

zelfs dat mobiele bendes altijd gebruik zouden maken van geprepareerde tassen: Dit 

zijn tassen die aan de binnenkant beplakt zijn met aluminiumfolie of kippengaas om 

                                                 
    

8
 Nepagenten is een vorm van oplichting waarbij daders zich voordoen als agenten om afleiding te 

veroorzaken en vervolgens het nietsvermoedende slachtoffer bestelen. (Aztische) toeristen zijn 

hier veelal de dupe van. 
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beveiligingstags te neutraliseren. De kwaliteit van deze tassen kan sterk verschillen, 

deze variëren van gewone plastic winkeltassen beplakt met folie tot lederen tassen 

die vakkundig bewerkt zijn (beveiliger 2). Een andere respondent vertelt ook dat 

geprepareerde cadeaudozen, kinderwagens en trekkarren gebruikt worden door 

groepen die de beveiliging als mobiele bendes aanmerkt (gespecialiseerde 

winkelbeveiliger). Het gebruik van geprepareerde voorwerpen is echter niet iets van 

de laatste jaren, zo vertelt deze respondent dat al in 1989 Bulgaarse dieven werden 

opgepakt met geprepareerde cadeaudozen.  

De handelswijze van daders die voor mobiele bendes doorgaan, die 

winkeldiefstal plegen, is grotendeels gebaseerd op afleiding en samenwerking. Vaak 

bestaat een groep uit gemiddeld vier of vijf personen met een verhouding van vier 

mannen en één vrouw. Op basis van informatie van videobeelden afkomstig uit het 

registratiesysteem van de GIO blijkt dat één persoon buiten op de uitkijk staat om te 

waarschuwen indien kans op betrapping dreigt. In het volgende fragment legt een 

respondent aan de hand van camerabeelden uit hoe mobiele bendes precies te werk 

zouden gaan: 

Er zijn verschillende manieren. Als je in een winkel met meerdere mensen werkt en ze willen 

grote hoeveelheden goederen weghalen dan zorgen ze voor de afleiding. Dus er zijn twee of 

drie mensen bezig om personeel vragen te stellen over dingen en dan in gebrekkige taal want 

uiteindelijk leid je ze af. Waarbij anderen de spullen weg kunnen nemen. Als ze met z’n 

tweeën komen schermt de één de ander af. Waarbij de ander met de tas open staat en 

goederen weg kan nemen en ze observeren in eerste instantie ook altijd waar 

veiligheidsmaatregelen zijn. Dus hangen er camera’s […]. Is er toezicht? Voorbeeld van het 

laatste filmpje waarbij je vier of vijf mensen in een winkel ziet waarbij er eentje buiten blijft 

lopen. Op het moment dat er dus een dreiging is voor ze hebben ze codes afgesproken en 

dan stoppen ze met hun verhaal (gespecialiseerde beveiliger). 

Uit dit fragment blijkt dat het verschuilen achter de taalbarrière en het afleiden van 

het personeel ervoor zorgt dat mobiele bendes ongestoord hun tassen kunnen 

volladen. Verder blijkt in de werkwijze van mobiele bendes geen geweld terug te 

komen omdat “professionele dieven vaak wat rustiger zijn als ze aangehouden 

worden” (beveiliger 1). Ook een andere respondent kent geen zaken waarin 

verdachten echt agressief worden (gespecialiseerde beveiliger). Het type winkels dat 

vaak doelwit is van diefstal door mobiele bendes zijn drogisterijen, elektronica 

ketens, grote warenhuizen en ook speelgoedwinkels worden door respondenten 

genoemd.  
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5.4.3 Mobiel banditisme? 

Uit de inleiding blijkt dat er, kort samengevat, sprake is van mobiel banditisme indien 

er stelselmatig een vereniging van daders vermogenscriminaliteit pleegt, die binnen 

een breed gebied actief is en dat deze bendes in Nederland voornamelijk uit Midden- 

en Oost-Europa komen. De mobiliteit in de definitie blijkt uit het feit dat de bendes 

rondtrekkend zouden zijn. De mate waarin deze winkeldieven een vaste verblijfplaats 

hebben blijken de respondenten voor winkeldieven echter lastig te kunnen 

inschatten. De respondenten vertellen niet te weten waar daders wonen en geen 

kennis te hebben van concrete, tijdelijke verblijfplaatsen van mobiele bendes in 

Rotterdam. Eén respondent vertelt dat verdachten soms een asielzoekerscentrum als 

adres opgeven of vertellen dat ze hier op vakantie zijn. De gespecialiseerde 

beveiliger vertelt dat er weinig kennis is over waar de verdachten woonachtig zijn, 

maar dat wel duidelijk is dat daders geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.   

 Uit de voorgaande beschrijving van de aard van de winkeldiefstal blijkt dat 

Midden- en Oost-Europeanen een groep zijn die relatief vaak wordt aangewezen als 

verdachten van een meer georganiseerde en professionelere vorm van winkeldiefstal 

die met behulp van geprepareerde tassen te werk gaat. Respondenten weten ook 

vanuit hun werkervaring te vertellen dat er dadergroepen zijn die ook in andere 

ketens terugkomen en die in het werkveld onder mobiel banditisme gerekend zullen 

worden. 

Dat in Rotterdam mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal in enige mate 

voorkomt kan gesteld worden, maar in hoeverre het echter een probleem is variëren 

de meningen van de respondenten.  

Twee respondenten deden een schatting dat het beveiligingsbedrijf waar zij 

werkzaam voor zijn in winkelcentrum 1 ongeveer 35 procent van het totale aantal 

aanhoudingen van winkeldiefstal van Midden- en/of- Oost- Europese achtergrond is 

(deze schatting bevat echter ook individuen). Een andere respondent concludeerde 

dat voor een niet nader te noemen drogisterijketen landelijk 70 procent van de 

winkeldiefstal wordt gepleegd door mobiele bendes. Per winkel of winkelcentrum lijkt 

de mate waarin mobiel banditisme problematisch is dus te verschillen.  

 

5.5 Preventie 

Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in de winkelgebieden worden in 

zowel de winkelcentra als op de markten dagelijks of wekelijks briefings 



63 

 

georganiseerd waarin de actuele veiligheidssituatie wordt doorgesproken. Behalve 

deze algemene briefings komen in de interviews verschillende preventiemaatregelen 

aan de orde die genomen worden tegen winkeldiefstal en zakkenrollerij. Deze 

preventiemaatregelen worden in deze paragraaf besproken in het licht van de 

situationele criminaliteitspreventie-theorie en het barrièremodel. De verschillende 

preventiemaatregelen die in de interviews naar voren komen zijn uiteengezet in tabel 

5. Deze tabel is opgesteld aan de hand van hoofdstuk 3 waarin de twee gebruikte 

theorieën samen zijn genomen.  

 5.5.1 Zakkenrollerij  

De meeste respondenten die werkzaam in de politieorganisatie zijn, vinden dat 

zakkenrollerij het beste preventief kan worden benaderd en dat bewustmaking van 

de kans om gerold te worden, bij potentiële slachtoffers het meeste effect heeft. Ter 

illustratie kan het volgende fragment dienen: 

Je gaat Zuid-Roemenië en Bulgarije niet tegenhouden. Je kan ze af en toe eens aanhouden 

dan zie je even een daling maar ze komen toch weer. De beste manier is volgens mij 

preventie (politieagent 2). 

Respondenten benoemen het feit dat zakkenrollerij altijd al heeft bestaan (n=2) en 

dat een norm van een bepaald aantal zakkenrollerij-delicten per jaar misschien wel 

geaccepteerd zou moeten zijn in een grote stad (n=2). Zo vertelt een politieagent in 

het centrum dat het met een stad waarin jaarlijks 28 miljoen bewegingen 

plaatsvinden, een honderdtal zakkenrollerij-misdrijven op jaarbasis nog wel mee valt. 

Twee politie-respondenten vertellen ook dat zakkenrollen niet de hoogste prioriteit 

krijgt op basis van analyses die de politie uitvoert zoals een wijkanalyse.  

Niettemin vertellen politie-respondenten over diverse preventiemaatregelen 

die kunnen worden ingezet om zakkenrollerij te voorkomen. Dit zijn veelal 

maatregelen die inspelen op het gedrag van een potentieel slachtoffer en zouden 

kunnen vallen onder de categorieën ‘verminderen van prikkels’ en ‘wegnemen van 

excuses’ van de situationele criminaliteitspreventie theorie, genoemde voorbeelden 

hiervan zijn: het verspreiden van flyers over zakkenrollen, het persoonlijk aanspreken 

van mensen in winkelgebieden, omroepen van boodschappen om te waarschuwen 

voor zakkenrollers, het verbreden van marktpaden, borden met waarschuwingen 

voor zakkenrollers plaatsen en het starten van campagnes. Bij deze maatregelen zou 

men kunnen stellen dat ze erop gericht zijn om via bewustmaking van de 

slachtoffers, te zorgen dat daders minder geprikkeld worden om te rollen, doordat er 
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bij het winkelend publiek minder te halen valt. Andere preventiemaatregelen die in 

winkelgebieden gebruikt worden zijn de volgende: Het tinkle alarm, de vergoting van 

pinmogelijkheden op de markt (om de beloning en de kans op succes voor de dader 

te verkleinen), het inzetten van politievrijwilligers op de markt (werkt inspannings- en 

risico verhogend voor daders), surveillance in burger (risicoverhogend) en controles 

van mogelijke zakkenrollers in het kader van de wegenverkeerswet 

(risicoverhogend).  Alle bovengenoemde maatregelen zijn te vinden in tabel 5 op 

bladzijde 66 en worden met name uitgevoerd door de politie, maar ook door 

marktmeesters (zoals bijvoorbeeld het omroepen). Enkele van deze 

preventiemogelijkheden zullen verder worden toegelicht. Het tinkle-alarm is een 

belletje dat men aan een portemonnee of tas bevestigt waardoor zowel een signaal 

wordt afgegeven aan de dader als aan een potentieel slachtoffer wanneer iemand 

aan de persoonlijke eigendommen van het potentiële slachtoffer zit. De flyers hebben 

vaak de vorm van een handje, deze worden in open tassen van mensen gedaan om 

hen er bewust van te maken hoe gemakkelijk iemand in je tas kan als deze open 

staat.  

Naast deze preventieve maatregelen worden door respondenten ook 

maatregelen genoemd die pas gebruikt worden als er al mogelijke zakkenrollers in 

een gebied zijn waargenomen of als aangifte is gedaan van een zakkenrollerij. 

Marktmeesters kunnen met een geluidsinstallatie dan een waarschuwingsbericht 

omroepen. Ook in winkelcentrum 3 Alexandrium worden regelmatig dergelijke 

waarschuwingsberichten omgeroepen en worden ludieke acties op touw gezet tegen 

zakkenrollerij zoals een persoon verkleed in gestreept boevenpak om bewustmaking 

te creëren. Voorts kan de strenge controle op vervoersmiddelen van mogelijke 

zakkenrollers als vorm van preventie genoemd worden. Twee handhavers op de 

markt (politieagent 5 en 6) noemen dat als de politie vermoedt dat een groep 

zakkenrollers in een busje op de markt arriveert, ze de auto aan een strenge controle 

onderwerpen in het kader van de wegenverkeerswet. Daarbij wordt er ook een 

aandachtvestiging (een registratie in het politiesysteem) gemaakt door de politie om 

deze personen en het busje uit de anonimiteit te halen.  

In aanvulling op zojuist genoemde preventiemaatregelen is het relevant om te 

benoemen dat 5 van de 17 respondenten het zogenaamde ‘imagoprobleem’  de 

preventie van zakkenrollerij kan bemoeilijken. Enerzijds willen personen uit de 

commerciële sector zoals de winkeliers in het winkelcentrum en de 
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marktkoopmannen op de markt niet dat er onveiligheid wordt gecommuniceerd: Het 

omroepen van meldingen van zakkenrollers zien ze als negatief en ze vrezen 

hiermee klanten te verliezen. Anderzijds wil de politie wel omroepberichten 

verspreiden om zo meer bewustzijn te creëren van de mogelijkheid om slachtoffer te 

worden en zo de kans op zakkenrollerij kleiner te maken en op die manier de 

veiligheid te verhogen.   
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Tabel 5: Empirische bevindingen toegepast op de twee theoretische modellen. Op de horizontale as staan de verschillende categorieën van de situationele 

preventietheorie uiteengezet en daarnaast samenwerkingsmogelijkheden die respondenten noemen en repressie-mogelijkheden. Op de verticale as staan de barrières plegen 

delict voor winkeldiefstal en zakkenrollerij.   

Bestanddelen 
situationele 

preventie theorie 

1)  
Verhoging van de 
inspanning van de 
dader 

2) 
Verhoging van 
de risico’s voor 

de dader 

3) 
Vermindering 

van de 
beloning voor 

de daders 

4) 
Weg -
nemen 

van 
excuses 

5) 
Verminderen van 

prikkels 

Bestanddelen 
barrièremodel 

(Publiek-private) 
samenwerkings- 
verbanden 
(partners) 

Repressie 
(Barrières) 

Barrière 
onderdeel 
‘plegen delict’: 
Zakkenrollerij 

*Tinkle -alarm 
 

*Tinkle -alarm  
 
*Politie -
vrijwilligers 
inzetten 
 
*Extra controle 
van verdachte 
busjes op basis 
van de 
Wegenverkeers-
wet rondom 
winkelgebieden 
 
*Surveillance in 
burger 

*Pin 
mogelijkheden 
op de markt 
 
*Aanspreken 
van potentiële 
slachtoffers 

*Extra 
politie 
-controles 

*Flyers in open tas 
stoppen 
 
*Verbreden 
marktpaden 
 
 *Aanspreken 
potentiële 
slachtoffers 
 
*Omroepen of 
plaatsen van 
waarschuwings-      
bericht(en) 
 
*starten van 
campagnes 

 *Samenwerking 
marktkoopmannen 
en 
winkeliers/onder-
nemers 
 
*Samenwerking in 
toezichtmodel met 
briefings 
 
*Betere registratie 
van en 
informatiedeling 
over mobiele 
bendes 

*Pakkans en 
strafmaat 
verhogen 

 
*Mogelijkheid tot 

langer vasthouden 
van verdachten 

 

Barrière 
onderdeel 
‘plegen delict’: 
Winkeldiefstal 

*Plaatsen van    
camera’s  
 
*Beveiliging.  
 
*Overzichtelijke  
winkel zonder hoge 
schrappen 
 
*Meet en greet: 
klanten gedag 
zeggen 

*Controleren op 
geprepareerde 
tassen 
 
*Plaatsen van 
camera’s 
 
*Beveiliging 
 
*Overzichtelijke 
winkel zonder 
hoge stellages 
 

*Winkelvoorra
ad aanpassen 
aan de 
verkoop 
 
*Winkeldiefstal
-trainingen en 
winkelscans 
 

 *Winkelvoorraad 
aanpassen aan 
verkoop 

 *Keurmerk Veilig 
Ondernemen  
 
*Gemeenschap-
pelijke Informatie 
Organisatie 
 
*Betere registratie 
en 
informatiedeling 
van mobiele 
bendes 

*Pakkans en 
strafmaat   
verhogen 

 
*Mogelijkheid tot 

langer vasthouden 
van verdachten 
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5.5.2 Winkeldiefstal  

In de preventie van winkeldiefstal zijn elementen van de situationele preventie -

theorie te herkennen. Eén van de elementen van de situationele preventie-

theorie is dat de uitvoering van de situationele maatregelen geen overheidstaak 

is, maar ook bij private instituties kan liggen. In aansluiting hierop bestaan in alle 

vier de onderzochte (private) winkelcentra toezichtmodellen of convenanten ter 

verbetering van de veiligheid en de samenwerking, daarom zijn deze 

samenwerkingsmogelijkheden opgenomen in tabel 5. Binnen deze convenanten 

zijn zowel publieke als private partners actief en de samenwerking wordt in de 

meeste gevallen als positief ervaren. Zowel winkelcentrum Alexandrium als 

Zuidplein hebben een samenwerkingsverband in de vorm van een Keurmerk 

Veilig Ondernemen en in winkelcentrum 1A en 1B geldt het toezichtmodel 

Rotterdam centrum. Hierin is voor de periode van 2011 tot 2015 een 

samenwerkingsverband vastgelegd met daarin afspraken over veiligheid tussen 

verschillende partijen (Gemeente Rotterdam, 2010). Daarnaast is een KVO in 

ontwikkeling voor verschillende gebieden in het centrum van Rotterdam. 

Zoals reeds in het gemeentelijk kader al naar voren kwam, bestaat in de 

gemeente Rotterdam geen speciaal beleid tegen winkeldiefstal door mobiele 

bendes. Wel worden verschillende initiatieven op het gebied van preventie 

georganiseerd vanuit grootwinkelbedrijven en particuliere beveiligingsbedrijven. 

Zo vertelt een beveiliger dat binnen het beveiligingsbedrijf waarvoor hij 

werkzaam is een speciaal interventieteam bestaat tegen mobiel banditisme. Dit 

interventieteam kan worden ingezet als blijkt dat winkels of winkelcentra hinder of 

veel derving ondervinden van rondtrekkende dadergroepen en verzamelt 

informatie over concrete bendes. Ook grootwinkelbedrijven registreren mobiele 

bendes en wisselen informatie uit tussen verschillende vestigingen (beveiliger 4). 

Sinds januari 2014 bestaat een landelijk gestructureerd signalerings- en 

registratiesysteem en een bijbehorende database van mobiel banditisme dat 

onderdeel is van de Gemeenschappelijke Informatie Organisatie. Deze database 

wordt door een particulier beveiligingsbedrijf bijgehouden en bevat naast 

winkeldiefstal ook aangiften van overvallen en inbraken gepleegd door mobiele 
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bendes. Als door een winkel die aangesloten is bij het GIO een aangifte wordt 

gedaan en deze door een mobiele bende9 is gepleegd, dan komt deze aangifte in 

dit systeem. Op deze manier wil het GIO verschillende samenstellingen van 

groepen daders in kaart brengen en onderzoeken of dezelfde daders in 

verschillende winkelketens diefstal plegen.  

5.5.3 Situationele en gelegenheidsfactoren 

Door respondenten zijn ook situationele factoren van winkeldiefstal en 

zakkenrollerij genoemd welke de gelegenheid tot deze delicten kunnen 

vergroten. De samenkomst van grote mensenmassa’s of onvoorzichtige omgang 

met bezittingen kan bijvoorbeeld de gelegenheid tot zakkenrollen vergroten. Als 

voorbeelden van plekken waar grote mensenmassa’s bij elkaar komen, worden 

door de respondenten die werkzaam zijn op de markt hoefijzervormige of 

inloopkramen genoemd. Rondom dergelijke kramen staan vaak veel mensen op 

elkaar en op basis van de situationele preventietheorie wordt het risico om als 

dader betrapt te worden dan kleiner, doordat de dader in grote mensenmassa’s 

makkelijker in de anonimiteit kan opgaan. Veel respondenten halen aan dat 

zakkenrollerij deels ook een eigen verantwoordelijkheid is van het slachtoffer. 

Naast grootschaligere aanpakken van mobiel banditisme vanuit 

beveiligingsbedrijven of winkelketen, noemen respondenten ook kleinere, 

preventieve en organisatorische maatregelen tegen winkeldiefstal die ook tegen 

mobiele bendes effectief kunnen zijn. Deze situationele maatregelen kunnen 

winkeliers in hun winkel toepassen en ook deze zouden verdeeld kunnen worden 

over de verschillende technieken van de situationele 

criminaliteitspreventietheorie. Politierespondenten noemen bijvoorbeeld het 

belang van een overzichtelijke winkelindeling zonder hoge stellages, de plaatsing 

van de kassa nabij de uitgang van de winkel en regelmatige 

winkeldiefstaltrainingen voor het personeel (politieagent 2). Deze maatregelen 

                                                 
9 Onder een mobiele bende wordt verstaan: Een of meerdere Midden- of- Oost- Europea(a)n(en) die op 

grote schaal goederen steelt of stelen. Bij deze aangifte is groepsverband geen voorwaarde. 

(gespecialiseerde beveiliger). 
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zouden de verhoging van de inspanning van de dader en de risico’s voor de 

dader verhogen. Beter getraind personeel zou sneller bedacht zijn bij een 

verdachte situatie en een overzichtelijke winkel biedt minder kans om ongezien 

veel spullen weg te nemen. Ook de deskundige mobiel banditisme is van mening 

dat een transparante winkel met een goed overzicht over de hele winkel en een 

winkelaanbod aangepast aan de verkoop, kan bijdragen aan het verminderen 

van winkeldiefstal door mobiele bendes. Daarnaast noemt hij het aanspreken 

van klanten, de zogenaamde ‘meet en greet’ methode, als een zeer effectieve 

strategie tegen mobiele bendes: 

Ken je klanten zeg ik altijd maar. En kijk wij merken wel dat op het moment dat mobiele 

bendes aangesproken worden, begroet worden, gaan ze weg (gespecialiseerde 

beveiliger).  

Evenals zakkenrollerij zijn alle genoemde maatregelen tegen winkeldiefstal ook 

in tabel 5 terug te vinden.  

5.5.4 Verbetering van de aanpak  

Een mogelijkheid tot een verbetering van de aanpak tegen mobiele bendes zien 

respondenten ten eerste in de samenwerking tussen partners, een betere 

informatiedeling en betere registratie van mobiele bendes. Zo wordt genoemd 

dat op lokaal niveau de samenwerking tussen de lokale politie en ondernemers 

nog zou kunnen verbeteren. Daarnaast brengen twee respondenten naar voren 

dat de waarborg van de privacy de aanpak en registratie van mobiele bendes 

kan tegenwerken. Beelden van daders mogen niet altijd met partners gedeeld 

worden, indien dit wel zou kunnen dan kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 

van een smoelenboek. Door een wijkagent wordt een voorbeeld van een goed 

werkend nationaal registratiesysteem, het veelplegers-registratiesysteem 

Amazone, genoemd. Dit houdt in dat een politieagent een abonnement kan 

nemen op een veelpleger; over deze persoon worden vervolgens alle 

politiegegevens verstrekt, ook van gebieden buiten de regionale eenheid 

(Paulus, 2007). Op deze manier krijgen abonneehouders een melding als een 

veelpleger ergens in Nederland is aangehouden of vastzit. De respondent stelt 
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de vraag of een dergelijk systeem ook voor mobiele bendes ingericht zou kunnen 

worden.  

Ten tweede wordt door twee respondenten de verhoging van de pakkans 

en strafmaat van de twee delicten als verbeterpunt genoemd. Nu krijgen daders 

vaak een proces verbaal of een dagvaarding in persoon (een zogenaamde DIP) 

met de opdracht om voor de rechter te verschijnen. Maar bij mobiele bendes of 

daders die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, wordt er zelden aan de 

dagvaarding gevolg gegeven. Als gevolg hiervan kunnen mobiele bendes 

diefstallen blijven plegen zonder dat ze voor de rechter verschijnen of bestraft 

worden en zijn ze bijvoorbeeld al het land uit als ze op zitting dienen te 

verschijnen. Tenslotte wordt het feit benoemd dat winkeldiefstallen van dezelfde 

daders op andere plekken in het land niet altijd door de politie aan elkaar worden 

gerelateerd. Ook de mogelijke verbeteringen zijn terug te vinden in de 

rechterzijde van de tabel. Hier zijn twee onderdelen van het barrièremodel 

toegevoegd: barrières en partners. 

5.6 Verblijf, opslag, vervoer, afzet en handel  

Op basis van de interviews is de (tijdelijke) verblijfplaats van mobiele bendes die 

zakkenrollerij en winkeldiefstal plegen moeilijk te duiden. Respondenten 

vermoeden dat mobiele bendes zowel in Nederland woonachtig zijn op een vaste 

plaats in een Nederlandse stad maar dat er ook mobiele bendes zijn die tussen 

Europese steden rondtrekken. Dit laatste kan blijken uit het feit dat Rotterdamse 

zakkenrollers ook in Amsterdam en Maastricht worden gesignaleerd. Een vaste 

verblijfplaats van mobiele bendes lijkt dan niet voor de hand te liggen. 

Opmerkingen van respondenten dat verdachten geen heldere verklaring hebben, 

als hen gevraagd wordt naar de woonplaats en verdachten antwoorden ‘op 

vakantie te zijn’ of ‘ergens op bezoek te zijn’, draagt bij aan het idee dat een deel 

van de daders van zakkenrollerij in Rotterdam geen vaste woon- of verblijfplaats 

hebben. Ook vertellen beveiligers dat ze van andere collega’s in het land horen 

dat ook zij last hebben van mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal.  

 Wat betreft winkeldiefstal is uit de interviews met de handhavende kant 

nauwelijks informatie verkregen over de woonplaats van deze bendes. Eén 
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respondent noemt dat het wel eens voorkomt dat verdachte een 

asielzoekerscentrum in de buurt noemen als verblijfplaats. Uit het onderzoek van 

Siegel et al. (2013) blijkt dat hotels of recreatie- en vakantieparken wel gebruikt 

worden als tijdelijk onderkomen. De gespecialiseerde beveiliger vertelt dat recent 

een concrete bende is aangehouden op een vakantiepark.   

 De opslag van gestolen waar zal voornamelijk een rol spelen bij het delict 

winkeldiefstal. Een respondent vertelt dat hierover niet veel kennis bestaat, maar 

dat garages, kelderboxen of in woningen wel worden genoemd voor de opslag 

van gestolen waar (gespecialiseerde winkelbeveiliger). Concrete opslagplekken 

in Rotterdam zijn door de respondenten niet genoemd. Een respondent vertelt 

naar aanleiding van een vraag over verhandeling van gestolen waar van 

zakkenrollen het volgende: 

Ook geen idee: want we hebben wel een project heling lopen, binnen eigen district en 

korps, dus we gaan alle juweliers, telecom-winkeltjes langs en daar maken we een leuke 

slag in. Maar ik kan geen link leggen dat Bulgaarse dametjes de telefoon daar inleveren 

bij die en die winkel. Die link kan ik niet maken (politieagent 1). 

Eén respondent brengt de afzet van geld, afkomstig van zakkenrollerij, naar 

voren en vertelt over een casus die zich voordeed in Amsterdam. Daar werd een 

betrapte zakkenroller gevolgd en deze persoon ging direct na de diefstal een 

grenswisselkantoor binnen om het gestolen geld naar Roemenië over te maken. 

Enkele respondenten vertellen dat de verhandeling van kleding of mobiele 

telefoontjes ook via internet kan gaan. Tenslotte vertellen de respondenten geen 

inzicht te hebben over het vervoer van mobiele bendes, uitgezonderd van het 

vermoeden dat zakkenrollers in busjes worden afgezet op de markt.  

5.7 Rol van de gemeente: een regierol?  

In de interviews met de respondenten is tevens de vraag gesteld of en welke rol 

de gemeente zou moeten hebben in de aanpak van mobiel banditisme. Hierin 

kwam een relatief eenduidig beeld naar voren. Allereerst wordt de gemeente niet 

gezien als partner met een belangrijke inhoudelijke rol in de aanpak van mobiel 

banditisme. Zo vertellen vier respondenten dat zij de aanpak van mobiel 

banditisme in eerste instantie een taak voor de politie vinden: 
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Maar over de bendes zelf: Kijk we zullen ze eerst in kaart moeten brengen. En dan zul je 

de gemeente in contact kunnen laten komen met eventueel huisvestiging of onder 

controle kunnen zetten of met andere partners kunnen gaan praten met de 

belastingdienst (politieagent 7).  

 De regierol die de gemeente in de literatuur krijgt toegewezen komt wel terug in 

de interviews. Respondenten zien de gemeente als een instantie die een 

faciliterende, trekkende, communicerende en leidende rol zou moeten hebben in 

de samenwerking met de partners. Zowel taken als communicatie en voorlichting 

over zakkenrollerij, voorlichting aan winkels of winkelscans om winkeldiefstal te 

voorkomen, komen naar voren:  

Misschien dat de overheid meer nadruk kan leggen op winkelscans en trainen van 

personeel. Want dat helpt echt. Ik zie dat enorm verwateren op het ogenblik. En daar zijn 

een heleboel subsidiemogelijkheden voor. Dus daar zou de gemeente in zijn voorlichting 

naar de winkeliers veel meer nadruk op kunnen leggen denk ik (politieagent 2).  

Behalve deze faciliterende en communicerende rol benoemen drie respondenten 

dat de gemeente meer aandacht zou kunnen besteden aan panden -controle of 

controle van de GBA om zo mogelijk het verblijf van mobiele bendes te 

achterhalen of te bemoeilijken:  

 Als je het verblijf lastiger maakt, maak je het voor hun ook lastiger (politieagent 5). 

Tenslotte opperen respondenten dat de gemeente via een wijziging van de APV 

wellicht wat kan betekenen, dat de communicatie met de wijkagent van belang is 

en samenwerking met stadsbeheer of stadswacht kan helpen.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

In dit onderzoek is de volgende centrale probleemstelling onderzocht: “In 

hoeverre zijn er in de winkelgebieden van Rotterdam problemen met betrekking 

tot mobiel banditisme en hoe kan de gemeente een bijdrage leveren aan de 

aanpak van deze problemen?” 

Deze probleemstelling is opgedeeld in twee deelvragen.  

1) “Wat is de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij in relatie tot 

mobiel banditisme in de winkelgebieden van Rotterdam?  

2) “Hoe kan de gemeente Rotterdam door toepassing van de situationele 

preventietheorie en het barrièremodel een bijdrage leveren aan de preventie en 

aanpak van mobiel banditisme?” 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn 17 interviews met 

politie, particuliere winkelbeveiliging en personen uit de commerciële 

winkelsector gevoerd en dit is aangevuld met politiecijfers afkomstig van de 

directie Veiligheid en de politie regio Rotterdam-Rijnmond over de delicten 

winkeldiefstal en zakkenrollerij gepleegd door verdachten van Midden- en Oost- 

Europese afkomst. De eerste deelvraag wordt in de conclusie beantwoord en de 

tweede deelvraag wordt deels in de conclusie en deels in de discussie 

beantwoord.    

                  6.1 Conclusie deelvraag 1 

 6.1.1 Aard en omvang zakkenrollerij 

Uit de beschrijving van zakkenrollerij-misdrijven in Rotterdam kan geconcludeerd 

worden dat zakkenrollerij in de jaren van 2010 tot 2013 is gestegen met 35 

procent. Gemiddeld vond 52.5 procent van de misdrijven plaats in de buurten 

waarin de onderzochte winkelgebieden liggen. De buurt Cool in het centrum lijkt 

de grootste veroorzaker van de stijging van 35 procent. In winkelcentrum 1B 

Lijnbaan, dat in deze buurt ligt is het aantal geregistreerde misdrijven van 

zakkenrollerij in 2010 ten opzichte van 2013 gestegen is met een factor 4. In de 

jaren van 2010 tot 2013 blijk het aantal zakkenrollerij-misdrijven zich in 

winkelcentrum 1B elk jaar bijna te verdubbelen. In de overige winkelcentra is een 
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dergelijke stijging niet zichtbaar. Het winkelcentrum met het hoogste en stabielste 

aantal registraties is het overdekte winkelcentrum Alexandrium waar het aantal 

registraties ook hoger ligt dan in het vergelijkbare, tevens overdekte 

winkelcentrum Zuidplein. Deze hoge lijn in registraties komt overeen met het 

beeld dat respondenten werkzaam in dat winkelcentrum hebben over overlast 

van zakkenrollers. Uit de analyse van aangehouden verdachten van 

zakkenrollerij is het tegengestelde gebleken van de resultaten die uit de 

misdrijven-analyse zijn gekomen. In winkelcentrum Zuidplein zijn namelijk meer 

verdachten aangehouden dan in winkelcentrum Alexandrium. Een mogelijke 

verklaring voor het hoge aantal zakkenrollerij- misdrijven in het winkelcentrum 

Alexandrium ten opzichte van het winkelcentrum Zuidplein is dat Alexandrium 

gelegen is in een beter sociaal-economisch gebied, dat mogelijk publiek trekt dat 

aantrekkelijk is voor zakkenrollers. Winkelcentrum Zuidplein ligt in een 

economisch zwakkere wijk. Verder blijkt dat op de drie grootste Rotterdamse 

markten zowel minder misdrijven hebben plaatsgevonden, als dat minder 

Midden- en Oost- Europese verdachten zijn aangehouden. Dit is echter niet gek 

aangezien de markten slechts twee keer per week plaatsvinden en winkelcentra 

zijn alle dagen van de week geopend. Uit de resultaten is verder gebleken dat 

zakkenrollerij in vlagen of hausses voorkomt: Enkele weken kunnen geen 

zakkenrollers actief zijn en vervolgens kunnen de aangiften op bepaalde dagen 

flink oplopen.  

De analyse van de resultaten uit de interviews hebben ten eerste 

aangetoond dat respondenten Midden- en Oost-Europeanen veelal zien als 

dadergroep van zakkenrollerij en met name Bulgaarse en Roemeens vrouwen 

worden als dader aangemerkt. Hetzelfde blijkt uit de BVH-gegevens. Het is niet 

altijd duidelijk of dergelijke groepen een vaste woon- of verblijfplaats hebben of 

rondreizend zijn. Enerzijds vertellen respondenten over zakkenrollers die in 

Rotterdam worden aangehouden op meerdere plekken in het land zijn 

aangehouden en juist ten tijde van een evenement in Rotterdam verschijnen. 

Ook het feit dat respondenten noemen dat zakkenrollers vermoedelijk worden 

afgezet door een busje en na het plegen van delicten weer worden opgehaald 
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lijkt op mobiliteit van de bendes te duiden. Anderzijds zijn ook enkele 

terugkerende verdachten waarvan duidelijk is dat ze in Nederland gevestigd zijn. 

Verder blijkt dat bij zakkenrollers vermoed wordt dat deze in groepen werken 

waarbij mannen de leiding hebben en vrouwen een uitvoerende rol innemen. 

Tevens is gebleken dat het in Rotterdam voorkomt dat verdachten van kleding of 

kleur hoofddoek wisselen als de kans op aanhouding nadert. Het doelwit waar 

zakkenrollers zich op richten blijkt voornamelijk geld te zijn, maar ook 

smartphones worden gestolen. Slachtoffers zijn kwetsbare personen, voor het 

merendeel zijn het vrouwen die vaak van oudere leeftijd.  

Concluderend kan gesteld worden dat zakkenrollers in Rotterdam voor 

een groot deel lijken te bestaan uit mobiele bendes uit Midden- en Oost- Europa. 

Respondenten maken in dit onderzoek schattingen dat 80 procent van alle 

daders van zakkenrollerij uit mobiele bendes zou bestaan. Een objectieve 

beoordeling van de grootte van de rol die mobiele bendes in zakkenrollerij speelt 

is niet mogelijk, maar op basis van de interviews met de respondenten kan 

geconcludeerd worden dat aanzienlijk hoeveelheid respondenten onafhankelijk 

van elkaar noemen dat Midden- en Oost-Europeanen als daders van 

zakkenrollen worden gezien.  

6.1.2 Aard en omvang winkeldiefstal  

Uit de beschrijving van de politiegegevens van winkeldiefstal is gebleken dat er 

in de registraties van winkeldiefstal geen bijzonderheden bestaan. Er zijn geen 

grote verschillen tussen de onderzochte winkelcentra gedurende de jaren 2010 

tot en met 2013.  In de wijken waarin de winkelcentra liggen heeft ongeveer de 

helft van de registraties plaatsgevonden. De verspreiding van het aantal 

winkeldiefstal-misdrijven over de onderzochte winkelcentra is ongeveer gelijk. 

Daarnaast is gebleken dat winkelcentrum 1A Lijnbaan als enige winkelcentrum 

een begin van een dalende lijn aan winkeldiefstalregistraties heeft, dit is te 

verklaren uit het feit dat dit winkelcentrum in 2010 een veel hoger aantal 

registraties heeft dan de rest. Uit de uiteenzetting van de registraties van 

Midden- en Oost- Europese verdachten blijken grotere verschillen tussen de 

winkelcentra te zijn. Zo blijkt dat het aantal registraties en verdachten in 
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winkelcentrum 1A Beurstraverse minstens twee keer zo groot is dan in de andere 

onderzochte winkelcentra. Met name in de Hoogstraat is in vergelijking met de 

overige winkelgebieden een hoog aantal winkeldiefstal-registraties gedaan. In 

winkelcentrum 2 Zuidplein is, in tegenstelling tot de andere onderzochte 

winkelcentra, het aantal verdachten hoger dan het aantal registraties. Dit zou het 

resultaat kunnen zijn van het feit dat in 2013 veel individuele daders slechts 

eenmalig zijn aangehouden.  

Uit de analyse van de interviews met betrekking tot winkeldiefstal is 

gebleken de dadergroep die winkeldiefstal pleegt een meer heterogene groep is 

dan de groep die zakkenrollerij pleegt. Als respondenten gevraagd worden naar 

de achterliggende dadergroep van professionele winkeldiefstal, noemen 

respondenten vaak de Midden- en Oost- Europeaan of ‘Oostblokker’ waarbij de 

leeftijd tussen de 20 en de 40 wordt ingeschat en het zowel een man als vrouw 

kan zijn. Uit de interviews is gebleken dat respondenten vertellen dat deze 

Midden- en Oost-Europese groep vaak gebruik maken van geprepareerde 

tassen en voor veel geld aan goederen wegnemen. Ook geven beveiligers aan 

dat de opdrachtgevers aan hen vragen om deze groep in de gaten te houden of 

te registreren en dat er speciale interventieteams bestaan voor het opsporen van 

bendes. 

 Naast bovenstaand opgetekende schets kan het beeld dat de in mobiel 

banditisme gespecialiseerde beveiliger heeft over mobiele bendes gelegd 

worden. Deze informatie is gebaseerd op het registratiesysteem van de GIO. Op 

basis daarvan wordt gesteld dat mobiele bendes die winkeldiefstal plegen 

hoofdzakelijk gebruik maken van geprepareerde tassen of andere voorwerpen 

zoals cadeaudozen of kinderwagens. Daarnaast blijken de bendes goed 

voorbereid aan een diefstal te beginnen en schermen ze hun handelingen af. 

Mobiele bendes stelen voor een grote waarde aan goederen tot meer dan 

duizend euro per diefstal, waarbij met name elektronica- ketens en drogisterijen 

doelwit zijn. Verder blijkt uit het registratiesysteem van mobiel banditisme dat 

onder de GIO valt, blijkt dat in Rotterdam mobiele bendes niet in een dusdanige 
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hoge frequentie zijn geregistreerd, zoals ze wel in sommige andere steden 

voorkomen. 

Aan de hand van deze overlappende informatie kan voorzichtig 

geconcludeerd worden dat mobiel banditisme bij winkeldiefstal in Rotterdam 

voorkomt. De mate van het probleem of de grootte van de rol is zeer lastig vast 

te stellen. Wel is opgemerkt dat bij de Midden- en Oost-Europese groep die 

wordt gerelateerd aan mobiel banditisme, winkeldiefstal door agenten niet altijd 

als belangrijkste probleem wordt gezien. Ook zakkenrollerij, inbraken, 

nepagenten en skimmen worden genoemd en soms ook als grotere prioriteit 

gezien. Vanwege deze nuancering wordt winkeldiefstal concluderend minder snel 

in verband gebracht met mobiel banditisme dan zakkenrollerij.  

6.2 Conclusie deelvraag 2: Een mogelijke beleidsreactie 

De samenvoeging van twee theoretische modellen leidt onder andere tot de 

vraag hoe het risico en de inspanning zo groot en hoe de beloning zo klein 

mogelijk kan worden voor mobiele bendes in Nederland. Dit kan enerzijds door 

preventieve maatregelen op basis van de situationele criminaliteitspreventie- 

theorie en anderzijds met een goede samenwerking, informatie-uitwisseling en 

indien wenselijk registratie van mobiele bendes. 

De gemeente zou de preventieve maatregelen afkomstig uit de resultaten 

kunnen gebruiken. Preventieve maatregelen tegen winkeldiefstal en 

zakkenrollerij in relatie tot mobiel banditisme blijken niet heel anders te zijn dan 

maatregelen tegen de twee delicten in het algemeen. Voor winkeldiefstal zouden 

maatregelen vooral gericht zijn op situationele aanpassingen in de winkel om te 

voorkomen dat mobiele bendes ongezien voor veel geld aan goederen kunnen 

wegnemen. Hiervoor is waakzaam en genoeg personeel, een overzichtelijke 

winkel belangrijk, om zo de beloning in een winkel en de kans op het slagen van 

een diefstal zo klein mogelijk te maken. Uit de resultaten is ook gebleken dat 

begroeting bij binnenkomst van de winkel erg effectief kan zijn tegen mobiele 

bendes. Deze maatregelen zijn dus vooral gericht op de verhoging van de 

inspanning en de verhoging van het risico en dit leidt er weer toe dat een dader 

niet het excuus meer heeft om te zeggen dat de goederen zo maar voor het 
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grijpen lagen. Voor zakkenrollerij kan op basis van de resultaten gesteld worden 

dat situationele maatregelen hier met name gericht dienen te worden op de 

bewustmaking van een potentieel slachtoffer, omdat zakkenrollers zeer gehaaide 

daders zijn waar er slechts weinig van kunnen worden aangehouden. Het 

potentiële slachtoffer waarschuwen voor zakkenrollers dat zou vooral effect 

hebben. Maatregelen zoals een alarmbelletje aan de portemonnee of tas, of 

aanspreken van potentiële slachtoffers of aandacht door middel van borden, kan 

potentiële slachtoffers minder kwetsbaar maken. Op deze manier heeft een 

dader niet het excuus meer dat een object voor het grijpen lag. Bij situationele 

maatregelen dient wel gewaakt te worden voor verplaatsingseffecten, niet alleen 

van locatie, maar ook het veranderen van de aard van het probleem. Voor 

verschuiving naar problemen zoals babbeltrucs of nepagenten moet worden 

gewaakt.  

 Maar met alleen preventieve maatregelen om winkeldiefstal en 

zakkenrollerij in relatie tot mobiel banditisme te voorkomen, kan niet worden 

volstaan. Naast een situationeel-preventief gerichte aanpak kan geprobeerd 

worden een dadergerichte aanpak op te zetten. Dit is echter slechts mogelijk als 

eerst de daders in kaart worden gebracht en dit is met het oog op het ontbreken 

van een vaste woon- of verblijfplaats erg lastig. Om hier beter oog op te krijgen, 

is indien dit bij de gemeente wenselijk is, allereerst lokaal een goede 

samenwerking nodig en informatie-uitwisseling tussen verschillende lokale 

organisaties over mobiele bendes. Uit het artikel waar deze scriptie mee begon 

kan bijvoorbeeld gesteld worden dat de gemeente en politie samen opmerkzaam 

zouden kunnen zijn op signalen uit de wijk. Daarnaast zou volgens de resultaten 

de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de politie, beveiliging en 

winkeliers nog kunnen verbeteren. Het GIO en het Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing (RPC) zijn goede voorbeelden van dergelijke 

samenwerkingsverbanden en kunnen veel betekenen in de bijdrage van een 

aanpak van mobiel banditisme in zake winkeldiefstal. Een laatste belangrijk punt 

dat in de dadergerichte aanpak niet kan worden vergeten is iets doen met het feit 

dat een strafmaat en pakkans vergroot dient te worden. Uit de inleiding blijkt al 
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dat het OM zwaarder wil straffen bij georganiseerde winkeldiefstal. Dit zou 

afschrikkend kunnen werken. Deze dadergerichte aanpak kan met behulp van 

het (digitale) barrièremodel uiteengezet worden.  

6.3 Conclusie over de centrale probleemstelling 

Met de centrale probleemstelling is onderzocht in hoeverre er problemen bestaan 

met betrekking tot mobiel banditisme en hoe de gemeente een bijdrage kan 

leveren aan de oplossing van deze problemen. Uit de beantwoording van de 

eerste deelvraag over de aard en omvang van winkeldiefstal en zakkenrollerij 

blijkt dat de conclusies over zakkenrollerij makkelijker getrokken kunnen worden 

dan de conclusies over winkeldiefstal. 

Het feit dat respondenten zakkenrollers veelal zien als Roemeense en 

Bulgaarse daders die een vaste methode hanteren en vermoedelijk geen vaste 

woon- of verblijfplaats hebben, in combinatie met de kwantitatieve gegevens 

waaruit een stijging van het aantal zakkenrollerij-misdrijven in het winkelgebied 

van het centrum van Rotterdam blijkt, kan gesteld worden dat mobiel banditisme 

in relatie tot zakkenrollerij in de winkelgebieden van Rotterdam voorkomt. Tevens 

duid het feit dat de helft van alle zakkenrollerij-delicten gemeld zijn in de buurten 

met de onderzochte winkelcentra, dat het zakkenrollen met name speelt in de 

winkelgebieden van Rotterdam.  

Ten tweede kan vastgesteld worden dat het probleem van mobiel 

banditisme met betrekking tot winkeldiefstal van een andere omvang is dan 

zakkenrollerij. Hierin is het moeilijker een connectie te vinden tussen de cijfers en 

de bijbehorende verhalen van respondenten, omdat winkeldiefstal door een 

heterogenere dadergroep gepleegd wordt. Ook toont de aard en omvang aan dat 

mobiel banditisme ook in relatie tot winkeldiefstal in de winkelgebieden van 

Rotterdam voorkomt. Met dit onderzoek is echter nog onvoldoende betrouwbare 

informatie verzameld om te oordelen over de omvang van de problematiek. Wel 

is uit de BVH gebleken dat Midden- en Oost- Europeanen in vergelijking met 

andere delicten, het vaakst verdacht worden van winkeldiefstal. Midden- en 

Oost-Europese verdachten als probleemgroep worden gezien bij het delict 

winkeldiefstal, maar om de precieze aard van dit probleem te duiden is meer 
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onderzoek nodig, suggesties hierover worden in paragraaf 7.4 besproken. Alle 

conclusies dienen gezien te worden met het oog op de beperkingen die in het 

volgende hoofdstuk zijn geschetst.   

Over het tweede deel van de probleemstelling kan worden geconcludeerd  

 dat de bijdrage van de gemeente aan de aanpak van deze problemen tweeledig 

kan zijn. Enerzijds kan deze bestaan uit praktische aanbevelingen aan burgers 

en ondernemers met betrekking tot winkeldiefstal en zakkenrollerij. Omdat een 

beeld is verkregen van de aard van mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal 

en zakkenrollerij kunnen op grond daarvan maatregelen worden aanbevolen, die 

relatief eenvoudig zijn toe te passen. Deze maatregelen kunnen via verschillende 

samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk Veilig Ondernemen, 

toezichtmodellen, het RPC of winkeliersverenigingen verspreid worden. Met 

betrekking tot het delict winkeldiefstal kunnen deze aanbevelingen van 

doorlopende aard zijn. Bij de preventie van zakkenrollerij dient echter rekening 

gehouden te worden met het imagoprobleem dat in de resultaten naar voren is 

gekomen. Daarom is het voor dit delict beter om slechts maatregelen toe te 

passen tijdens grote evenementen of op drukke winkel- of marktdagen. 

Anderzijds kan gestuurd worden op samenwerking met en informatie-uitwisseling 

tussen politie, gemeente en winkeliers, maar ook met de belastingdienst en 

woningbouwverenigingen.  

Wat betreft het verblijf van mobiele bendes is gebleken dat hierover voor 

zowel zakkenrollerij als winkeldiefstal geen eenduidig beeld is verkregen. De 

zakkenrollers die als mobiele bandieten worden gezien lijken geen vaste 

verblijfplaats in Rotterdam te hebben. Bij mobiele winkeldieven is het vermoeden 

dat deze in vakantieparken of op campings een tijdelijke verblijfplaats zouden 

hebben. Concrete aanwijzingen over verblijfplekken van mobiele bendes noemen 

respondenten echter niet. Evenmin over de opslag, het vervoer, de afzet en de 

handel noemen respondenten concrete voorbeelden, afgezien van het feit dat 

vervoer vaak in busjes plaatsvindt. 
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Hoofdstuk 7 Discussie 

In deze discussie wordt de validiteit van de methoden besproken en aan de hand 

daarvan wordt gesteld in hoeverre de hoofdvraag is beantwoord, deze twee 

zaken staan in paragraaf 7.1 beschreven. Vervolgens wordt het onderzoek in het 

licht van eerder onderzoek bezien en worden suggesties voor vervolgonderzoek 

gedaan in paragraaf 7.2. De aanbevelingen en beleidsimplicaties staan in 

paragraaf 7.3  en het hoofdstuk eindigt met een slot.   

                7.1 Validiteit methoden 

7.1.1 Kanttekeningen bij de gebruikte cijfers 

Zoals al eerder is besproken in de methoden-sectie is de omvang van mobiel 

banditisme zeer lastig in te schatten omdat het fenomeen niet apart geregistreerd 

wordt. In dit onderzoek is de omvang van mobiel banditisme ruwweg ingeschat 

met de verdachtenregistraties uit de BVH van Midden- en Oost-Europese 

verdachten. Aan deze methode kleven een aantal beperkingen.  

Ten eerste is het zo dat met deze cijfers niet duidelijk is geworden welk aandeel 

van de verdachten die in de BVH zijn geregistreerd mobiele bendes zijn. Niet alle 

Midden- en Oost-Europeanen die verdacht worden van winkeldiefstal en 

zakkenrollerij zijn mobiele bendes. Toch lijken de cijfers in combinatie met de 

resultaten uit de interviews wel aan te tonen dat zakkenrollers veelal vrouwen 

zijn met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit. Deze cijfers van de BVH zijn 

echter niet afgezet tegen de verdachtenregistraties van andere nationaliteiten en 

dienen dus voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Bovendien weerspiegelt de 

dadergroep die de politie het vaakste aanhoudt, niet per definitie ook de groep 

die het delict het vaakste pleegt.  

Ten tweede kan ook in de totstandkoming van de cijfers een vertekening 

ontstaan zijn. Politieagenten zouden in de praktijk mogelijk oplettender zijn bij 

verdachten met een bepaalde etniciteit en geslacht en wellicht is dit terug te zien 

in de politiestatistieken: het zogenaamde etnisch profileren. Tegengesteld 

hieraan kan ook gesteld worden dat mobiele bendes een georganiseerde vorm 
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van criminaliteit nastreven waarbij daders erg hun best doen om buiten de scope 

van de politie te blijven. Mobiel banditisme zou dan nauwelijks in de 

politiestatistieken terugkomen. 

Ten derde is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de misdrijfcijfers van 

winkeldiefstal en zakkenrollerij een representatief beeld tonen. Vooral de 

schommelingen in winkeldiefstal-registraties zijn dusdanig klein, dat hieruit 

slechts in beperkte mate conclusies kunnen worden getrokken. Zeker bij 

winkeldiefstal kan het makkelijk zijn dat een winkel(keten) zijn aangiftebeleid 

heeft aangepast en dat dit tot een stijging of daling leidt in de registraties, maar 

dat de winkeldiefstal in werkelijkheid niet is gestegen. Anderzijds dient bij de 

conclusies ook in ogenschouw genomen te worden dat in de monitor veilig 

ondernemen is vastgesteld dat 47 procent van de bevraagde winkeliers nooit 

aangifte doet van winkeldiefstal. Het is dus waarschijnlijker dat het aantal 

winkeldiefstallen in werkelijkheid hoger ligt dan de registraties waar in dit 

onderzoek vanuit is gegaan. Bij zakkenrollerij lijkt er in bepaalde winkelstraten 

wel een begin van een zekere trend te zijn, maar deze stijging is zo hoog dat dit 

niet veroorzaakt lijkt te zijn door schommelingen in de registratie. In heel 

Nederland blijkt bovendien een stijging te zijn van zakkenrollerij. Enerzijds 

kunnen deze beide stijgingen er dus op duiden dat dit delict werkelijk vaker 

voorkomt. Anderzijds kunnen de hogere prioriteit bij de politie of een gestegen 

aangiftebereidheid bij burgers veroorzakers zijn van de stijging.  

 Aansluitend bij dit derde punt brachten respondenten in de interviews 

meerdere malen naar voren dat de interpretatie van het aantal registraties van 

zakkenrollerij voorzichtig moet gebeuren. Tussen de zakkenrollerij-registraties 

kunnen ook ‘valse aangiften’ zitten die zijn gedaan voor zakkenrollerij, terwijl in 

werkelijkheid sprake was van verlies van eigendom. Daarnaast kan ook de 

locatie waar het delict geregistreerd is verraderlijk zijn. Immers komt het 

slachtoffer bij zakkenrollen vaak pas later tot het besef dat hij of zij bestolen is, 

dus wordt de locatie van de ontdekking in plaats de locatie van het delict zelf 

wellicht geregistreerd.  
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7.1.2 opmerkingen over de interview-resultaten 

De validiteit van de resultaten van het delict winkeldiefstal verschilt met de 

resultaten van het delict zakkenrollerij. Over winkeldiefstal is minder informatie 

vergaard dan over zakkenrollerij. Dit wordt veroorzaakt doordat de respondenten, 

zowel van de politie als van de beveiliging, zakkenrollerij eerder relateren met 

mobiel banditisme dan winkeldiefstal. Daarnaast benoemen respondenten dit 

delict ook eerder als een probleem dan winkeldiefstal. Dit heeft geleid tot een 

kleiner aantal interviews dat specifiek het delict winkeldiefstal behandelt. De 

validiteit van de resultaten met betrekking tot de omvang van het probleem kan 

hierdoor mogelijk beïnvloed zijn. Met de aanvullende informatie van de 

particuliere (gespecialiseerde) beveiligers is echter een relatief betrouwbaar 

beeld ontstaan over de aard en werkwijze bij winkeldiefstal door mobiele bendes. 

Enige afzwakking van deze betrouwbaarheid volgt uit het feit dat doordat 

winkelbeveiligers zo dicht met hun neus bovenop de delicten die gebeuren staan 

wellicht een zekere tunnelvisie kan ontstaan. Hetzelfde kan gelden voor 

politieagenten. 

 Ten tweede dient rekening te worden gehouden met het feit dat 

verschillende type respondenten geïnterviewd zijn met elk hun eigen belangen 

en functies. Dit toont interessante resultaten en laat de verschillende 

perspectieven van deze personen zien, maar kan ook een vertekenend beeld 

opleveren. Dit lijkt bijvoorbeeld in de resultaten van de aard van de daders van 

winkeldiefstal naar voren te komen. Zo lijken respondenten uit de 

winkelbeveiliging-sector de Midden- en Oost- Europese groep eerder als dader 

van winkeldiefstal aan te wijzen dan de politie. De politie ziet deze groep als 

problematischer in relatie tot andere delicten zoals nepagenten en babbeltrucs. 

Ook vertelt de politie dat winkeldiefstal ook wel gezien wordt als een eigen 

verantwoordelijkheid van de winkeliers. Dit verschil in opinie is mogelijk te 

verklaren door het feit dat de politie minder goed zicht heeft op winkeldiefstal, 

omdat dit wordt gezien als een aangelegenheid van de winkelier. Bovendien ziet 

de politie allerlei verschillende delicten en ziet de winkelbeveiliger vaak ‘alleen 

maar’ winkelgerelateerde criminaliteit zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en 
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winkelinbraak of overvallen. Een positief aspect van dit onderzoek is het feit dat 

in de winkelcentra zowel informatie is verzameld aan de hand van interviews met 

particuliere beveiliging als met de wijkpolitie. Zo is een betrouwbaar en relatief 

representatief beeld ontstaan en kon worden gecontroleerd voor 

tegenstrijdigheden in de resultaten. Doordat per winkelcentrum meerdere 

respondenten zijn geïnterviewd kunnen eventuele problemen in de 

samenwerking ook gemakkelijker aan de oppervlakte komen. Ten tweede maakt 

de diversiteit aan respondenten het mogelijk om niet alleen inzicht te krijgen in de 

aanpak van winkeldiefstal en zakkenrollerij, maar ook in de algemene aanpak 

van winkelcriminaliteit en in de onderliggende processen die spelen in de 

samenwerking over veiligheid. Zo komt het nut van verschillende 

samenwerkingsverbanden om de veiligheid in winkelgebieden te verbeteren in dit 

onderzoek duidelijk naar voren.10  

7.2Eerder onderzoek   

Het huidige onderzoek sluit zowel aan bij eerder onderzoek naar mobiel 

banditisme, maar toont ook andere uitkomsten. Wat betreft de andere uitkomsten 

kan ten eerste genoemd worden, dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

mobiel banditisme met betrekking tot winkeldiefstal, als een probleem wordt 

ervaren. Zo wordt winkeldiefstal in het onderzoek van Siegel et al. (2013) vaker 

en uitgebreider beschreven dan zakkenrollerij. Het huidige onderzoek blijkt 

echter aan te tonen dat mobiele banditisme een duidelijkere rol speelt bij 

zakkenrollerij dan bij winkeldiefstal. Een ander onderscheid is het feit dat in 

eerder onderzoek (Van Daele en Vander Beken, 2010a; Siegel et al., 2013) een 

onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen mobiele bendes die 

uiteenlopen in professionaliteit, variërend van georganiseerde criminele bendes 

tot rondtrekkende Roma-families. In het huidige onderzoek blijkt echter dat in de 

praktijk vooral ‘Roemenen en Bulgaren’ of over het algemeen ‘Oostblokkers’ 

                                                 
     

10
 Omdat dit onderzoek echter niet specifiek focuste op samenwerkingsverbanden en alleen op de 

delicten winkeldiefstal en zakkenrollerij door mobiele bendes, is dit niet in de resultaten opgenomen. 

Hieruit kan wel een aanbeveling voortvloeien dat het interessant is om samenwerkingsverbanden kritisch 

te analyseren naar hun werking en mogelijke knelpunten te beïnvloeden. 
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genoemd worden als daders van mobiele bendes en dat dit onderscheid tussen 

verschillende groepen door respondenten niet wordt gemaakt. Bovendien noemt 

slechts een enkeling Roma’s als groep die vaak verdacht wordt. Tenslotte blijkt in 

tegenstelling tot de bendes in de zestiende en zeventiende eeuw — waarin 

vrouwen geen rol speelden in de misdaadgroepen — uit de huidige resultaten 

dat vrouwen wel een belangrijke rol hebben in mobiele bendes. Zo wordt 82 

procent van de zakkenrollerij door Midden- en Oost- Europese daders door 

vrouwen gepleegd en bij winkeldiefstal door mobiele bendes worden ook 

vrouwelijke daders aangehouden. De hit-and-run-tactiek die wordt verondersteld 

door Van der Laan en Weenink (2005) lijkt in dit onderzoek niet te worden 

bevestigd. Mobiel banditisme blijkt bijvoorbeeld in heel Nederland voor te komen 

en niet alleen in de grensgebieden zoals de hit-and-run- tactiek suggereert. In 

welke mate Midden- en Oost-Europese daders van winkeldiefstal een vaste 

woonplaats hebben en in welke mate ze dus na het plegen van een delict snel 

het land uitvluchten, is moeilijk te concluderen aan de hand van dit onderzoek.    

 Een eerste overeenkomst tussen het huidige onderzoek en eerder 

onderzoek is te vinden in het onderzoek van Egmond (1994) naar mobiele 

bendes in de zestiende en zeventiende eeuw. Daaruit bleek dat zakkenrollers 

andere namen en identiteiten aannamen. Deze werkwijze lijkt overeen te komen 

met de resultaten die uit het huidige onderzoek naar voren komen over daders 

die zich na een delict(poging) omkleden om zo anoniem mogelijk te blijven. 

Daarnaast is, evenals Van Daele en Vander Beken (2010b) aantonen, ook in dit 

onderzoek de bepaling van de tijdelijke woon- of verblijfplaats van mobiele 

bendes erg lastig gebleken. Het vermoeden bestaat dat deze bendes niet in 

Nederland wonen, maar bevestiging of voorbeelden van concrete tijdelijke 

verblijfplekken van mobiele bendes worden niet aangehaald door respondenten. 

Tenslotte komt de aard, de achtergrond en de handelswijze van de mobiele 

bendes die zich met winkeldiefstal bezighouden overeen met de aard die wordt 

geschetst in de onderzoek van Siegel et al. (2013). Zo blijkt ook in dit onderzoek 

dat met name Roemenen en Bulgaren winkeldiefstal plegen en cosmetica, 

elektronica en kleding springen in dit onderzoek het meeste in het oog als 
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voorwerpen die veel gestolen worden. Ten slotte is in dit onderzoek gebleken, in 

lijn met het onderzoek van Siegel et al. (2013), dat mobiele bendes niet vaak met 

geweld in verband worden gebracht .  

  7.3 Vervolgonderzoek en aanbevelingen 

7.3.1  Vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is de omvang van mobiel banditisme geschat aan de hand van 

politieregistraties van Midden- en Oost- Europeanen. Voor een werkelijk 

betrouwbaar beeld van de omvang is echter uitgebreider onderzoek nodig naar 

de politieregistraties van Midden- en Oost-Europeanen en dan met name naar de 

toedracht en de aard van het delict. Op deze manier kan de beschrijving worden 

bekeken die bij de registratie van een winkeldiefstal- of zakkenrollerij-incident 

hoort en zo kan mogelijk inzicht verkregen worden in het feit diefstal wel of niet in 

georganiseerd verband gepleegd zou zijn. Om het mobiele karakter van mobiel 

banditisme daarnaast te kunnen bepalen, moet worden nagegaan of de 

verdachten ook in andere regio’s delicten hebben gepleegd. Deze manier van 

analyseren van politiedossiers zou een aanbeveling kunnen zijn voor 

vervolgonderzoek. De vraag is echter of het wenselijk is om op bepaalde delicten 

het label mobiel banditisme te plakken. Een dergelijke labeling zou 

stigmatiserend kunnen werken. Mobiel banditisme is een begrip voor een variatie 

aan delicten die in de praktijk vaak aan de ‘Oostblokker’ gerelateerd lijkt te 

worden. Hierbij zou ik graag willen teruggrijpen op het historisch kader, waarin 

tevens de vraag werd neergelegd of minderheidsgroepen werkelijk daders waren 

van berovingen of dat ze slachtoffer waren van een stigma. Het is relevant om 

hier rekening mee te houden.  

Een tweede aspect dat in vervolgonderzoek kan worden verbeterd is het 

opnemen van winkeliers in de respondentengroep. Op deze manier kan een 

betrouwbaar beeld ontstaan over de grootte van het ervaren probleem, met 

andere woorden, het subjectieve aspect van het probleem. In het 

vervolgonderzoek zouden winkeliers uit Rotterdam steekproefsgewijs getrokken 

kunnen worden om middels een enquête bevraagd te worden over dadergroepen 

van winkeldiefstal. Op deze manier worden niet alleen grootwinkelbedrijven 
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bevraagd, maar kan ook de omvang van de problematiek bekeken worden die de 

kleine slijterij om de hoek ervaart. Door een goede probleemanalyse kan de 

veiligheid onder ondernemers verbeterd worden en kan derving worden 

vermeden.  

Tenslotte is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat mobiel banditisme een 

lastig begrip is waarover geen eenduidigheid bestaat. Mobiel banditisme lijkt in 

de politiepraktijk vrij vaak gerelateerd te worden met Midden- en Oost-

Europeanen, maar dit is niet in de definitie opgenomen. Wanneer wordt een 

dadergroep als een mobiele bende aangemerkt? En welke kenmerken worden bij 

de politie hiervoor aangehouden? Indien de politie aan dit fenomeen werkelijk 

aandacht wil besteden dient ook de wijkagent en de brigadier hiervan gedegen 

kennis van te hebben. Maar er dient gewaakt te worden dat niet alle Midden- en 

Oost-Europese criminaliteit onder de label mobiel banditisme terecht komt. Dit 

kan een belangrijke beleidsimplicatie zijn bij de politie en dient in 

vervolgonderzoek rekening mee worden gehouden 

7.3.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden zowel praktische aanbevelingen voor burgers en 

ondernemers, als meer bestuurlijke aanbevelingen beschreven die een bijdrage 

zouden kunnen leveren aan een mogelijk beleid tegen mobiel banditisme. Deze 

aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten alsmede aan de hand 

van observaties tijdens een overleg over mobiel banditisme en de eigen 

bevindingen die gedurende het onderzoek zijn gedaan. Deze aanbevelingen 

raken ook andere partners met elk hun eigen verantwoordelijk- en 

bevoegdheden. Met name de politie heeft hierin een belangrijke rol, misschien 

nog wel belangrijker dan de gemeente. Als uitgangspunt voor alle aanbevelingen 

geldt allereerst dat men zich moet realiseren dat mobiel banditisme een 

internationaal fenomeen is dat alleen kan worden aangepakt met goede 

samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende publieke en private 

partijen. Om meer kennis te vergaren over het verblijf van mobiele bendes 

moeten de noodzakelijke gegevens eerst in kaart worden gebracht en dit lijkt 

voornamelijk een taak voor de politie die daar bovendien de noodzakelijke 
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bevoegdheden voor heeft. Overigens zijn de aanbevelingen opgesteld voor de 

delicten winkeldiefstal en zakkenrollerij, echter deze kunnen uiteraard ook 

worden doorgetrokken naar andere delicten gepleegd door mobiele bendes.  

7.3.2.1 Communicatie- en regierol voor de gemeente  

Ten eerste kan genoemd worden dat de gemeente volgens respondenten een 

voorlichtende rol heeft, deze kan zij oppakken door praktische tips om 

winkeldiefstal en zakkenrollerij te voorkomen, te communiceren. Het eerste 

uitgangspunt van de verschillende aanbevelingen luidt aldus: “Goede 

communicatie van preventiemaatregelen aan burgers en ondernemers.”  

Voor zakkenrollerij kunnen de volgende aanbevelingen genoemd worden: 

- Omdat uit dit onderzoek is gebleken dat in het winkelgebied in Rotterdam-

centrum een begin van een stijging van zakkenrollerij-misdrijven zichtbaar 

is, is het aan te raden dit delict goed te blijven monitoren. Op specifieke 

hot spots kunnen dan extra preventieve maatregelen worden genomen. 

De preventiemaatregelen die in winkelgebieden worden genomen, dienen 

te worden doorgezet. Nu lijkt de politie-organisatie hier met name de 

uitvoerder in te zijn, maar de gemeente kan hier wat betreft de 

communicatie naar burgers, in helpen.  

- Het is raadzaam deze maatregelen niet alleen op markten te nemen, maar 

ook in winkelcentra. 

- Bij zakkenrollerij op markten of in winkelcentra dienen de belangen van 

zowel politie, publiek als ondernemers afgewogen te worden. Op deze 

manier kan tot een weloverwogen aanpak gekomen worden.  

Voor winkeldiefstal kunnen deze aanbevelingen genoemd worden: 

- Winkeliers actief stimuleren om aangifte van winkeldiefstal te doen door 

goede communicatie van de mogelijkheden die hiervoor bestaan, zoals 

een applicatie op de mobiele telefoon om snel aangifte te kunnen doen. 

- Strengere handhaving van het verbod op geprepareerde tassen. 

- Communiceren over makkelijk uitvoerbare maatregelen die de kans op 

winkeldiefstal door mobiele bendes kunnen verkleinen, zoals het 

verwelkomen van een klant bij binnenkomst, het overzichtelijk houden van 
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een winkel, de kassa dichtbij de ingang plaatsen en de winkelvoorraad 

aanpassen aan de verkoop. Alsmede kan de maatregel van veiligheid 

klein-winkelbedrijven (VKB) door het CCV goed gepromoot worden, deze 

geeft kleine winkels de kans op een gratis winkelscan, zodat de zwakke 

plekken in de beveiliging van een winkel verbeterd kunnen worden. De 

helft van de investeringen in beveiligingsmaatregelen op basis van deze 

scan, worden gesubsidieerd.  

- De communicatie zo direct mogelijk naar de winkelier toe laten 

plaatsvinden door bijvoorbeeld langs winkeliers te gaan met flyers en/of 

een praatje. Ook het organiseren van themabijeenkomsten waar wordt 

toegelicht hoe winkels maatregelen tegen specifiek mobiel banditisme 

kunnen nemen, zou mogelijk zijn. Dit kan in samenwerking worden 

gedaan met winkeliersverenigingen of deel uitmaken van een Keurmerk 

Veilig Ondernemen in winkelcentrum Alexandrium of Zuidplein. 

In samenhang met de communicatieve rol van de gemeente bleken 

respondenten in dit onderzoek ook de regierol van de gemeente te bevestigen in 

het aanpakken van zakkenrollerij en winkeldiefstal. Dit feit leidt tot het tweede 

uitgangspunt van de aanbevelingen: 

“Het oppakken van de regierol in een opstart van een mogelijke lokale 

aanpak voor mobiel banditisme om zo de kennis over mobiel banditisme in 

de gemeente Rotterdam te vergroten.” De volgende aanbevelingen vallen 

onder dit uitgangspunt:  

- Een start zou gemaakt kunnen worden door het organiseren van een 

bijeenkomst waarbij verschillende partners bij elkaar komen die inzicht 

hebben in mobiel banditisme. Deskundigen van de politie, 

woningbouwverenigingen, het OM en het Ministerie van Veiligheid & 

Justitie, beveiligingsmedewerkers van grootwinkelbedrijven, particuliere 

beveiligers en relevante beleidsmedewerkers, woningbouwverenigingen, 

zouden onder de leidende rol van de gemeente kunnen bezien of een 

aanpak relevant en zinvol is. 
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- Als tweede stap zou een protocol of registratiesysteem opgezet kunnen 

worden dat gebruikt kan worden als een mobiele bende of mobiele 

bandiet wordt aangehouden. Met behulp van het koppelen van informatie 

van de politie, gemeente, woningbouwverenigingen, belastingdienst en 

verzekeringsbank kan mogelijk inzichtelijk worden gemaakt worden of 

mobiele bendes woonachtig zijn in Rotterdam.  

- De gemeente kan een signalerende rol hebben. Samenwerking met politie 

en gebiedsnetwerken kunnen erg belangrijk zijn. Signalen zoals in het 

krantenartikel in de inleiding naar voren kwamen zijn hier een voorbeeld 

van. 

7.3.2.2 Politie: informatie-uitwisseling 

Voor de politie kan het volgende uitgangspunt voor aanbevelingen genoemd 

worden: 

“Goede informatie -en kennisuitwisseling over kenmerken van mobiele 

bendes en het nagaan of verdachten al eerder zijn aangehouden.” Dit 

uitgangspunt houdt concreet in: 

- Een verbetering in de samenwerking tussen wijkagenten als het gaat om 

winkeldiefstal, zakkenrollerij of andere vormen van mobiel banditisme. Met 

betere informatie-uitwisseling over daders van deze delicten kunnen ook 

lokaal meerdere delicten wellicht met elkaar in verband worden gebracht. 

- Een mogelijke manier om lokaal beter inzicht te verkrijgen over 

rondtrekkende dadergroepen die winkeldiefstal plegen zouden gerichte 

acties, zoals spotter- of undercover-acties kunnen zijn.  

- Een verbetering in de bewustwording en registratie van mobiel 

banditisme. Het is belangrijk dat agenten zich ervan bewust zijn dat het 

om mobiel banditisme kan gaan indien bij een winkeldiefstal bijvoorbeeld 

voor veel waarde aan artikelen is gestolen. Een mogelijkheid hiervoor kan 

zijn indien dit wordt gewenst dat bij een aangifte of proces-verbaal een 

‘vinkje’ wordt aangekruist als het (mogelijk) om mobiel banditisme gaat. Dit 

zou er tevens voor zorgen dat een agent er bewuster over na gaat 

denken.  
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7.3.2.3 Openbaar Ministerie: een mogelijkheid tot langer vasthouden? 

Ook het OM kan een belangrijke rol spreken in de aanpak van mobiel 

banditisme. Zij beslissen over het repressieve deel en kunnen zich werkelijk op 

de daders richten. Een uitgangspunt dat wordt aangedragen, luidt als volgt:  

“Het opzetten van beleidsrichtlijnen om mobiele bendes sneller en 

gemakkelijker voor de rechter te laten komen en langer te kunnen 

vasthouden.” 

Tenslotte kan het openbaar ministerie ook een belangrijke rol spelen. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat het bij winkeldiefstal voorkomt dat daders 

aangehouden worden en een dagvaarding krijgen, maar dat een verdachte 

vervolgens al de grens over is als hij op de zitting dient te verschijnen. Om dit 

te voorkomen worden verdachten zonder vaste woon- en verblijfplaats, 

waarvan het vermoeden bestaat dat hij of zij lid is van een mobiele bendes, 

indien mogelijk nu al langer vastgehouden (TK 2013/2014, 29407, nr. 188). Er 

dient te worden nagegaan of dit beleid van langer vasthouden ook wordt 

gehandhaafd op delicten zoals winkeldiefstal en zakkenrollerij. Mede op deze 

manier kan Nederland onaantrekkelijker worden gemaakt voor mobiel 

banditisme. 

7.4 Slot 

Met dit lokale, inventariserende onderzoek is een start gemaakt met de 

beeldvorming over mobiel banditisme in de gemeente Rotterdam. Er is 

informatie vergaard over de werkwijzen van mobiele bendes die winkeldiefstal 

en zakkenrollerij plegen. Aan de hand van deze werkwijzen zijn praktische 

aanbevelingen gedaan om vanuit de gemeente te communiceren over 

preventieve maatregelen die genomen kunnen worden. Om daadwerkelijk 

een dadergerichte aanpak te starten blijkt de politie eerst een rol te hebben 

door de daders in beeld te krijgen. De aanbeveling om mobiel banditisme 

beter te registreren en de omvang in kaart te brengen is van belang voor alle 

delicten die onder mobiel banditisme kunnen vallen. Naar aanleiding van een 

verbetering in de registratie van delicten kan het verblijf, de opslag en de 

heling van mobiele bendes uitgebreider en beter in kaart worden gebracht.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Volledig gemeentelijk kader  

Huidige Rotterdamse veiligheidsbeleid 

In Rotterdam word het huidige college van burgemeester en wethouders 

gevormd door de partijen D66, CDA en Leefbaar Rotterdam. Dit college bestuurt 

de gemeente en voert het huidige beleid uit. De Gemeenteraad bepaalt de 

hoofdlijnen, stelt de kaders van het bestuur en controleert het college. De 

gemeente Rotterdam heeft met ingang van het nieuwe college een wethouder 

veiligheid en handhaving. De wethouder veiligheid krijgt een aantal 

veiligheidsonderwerpen toebedeeld en heeft in deze onderwerpen een sturende 

en coördinerende rol. Op onder andere de terreinen jeugd- en woonoverlast, 

veiligheid in de wijk en in het openbaar vervoer en verkeersveiligheid vervult de 

wethouder deze coördinerende rol, tevens is hij voorzitter van het veiligheidshuis. 

De burgemeester blijft dus bestuurlijk verantwoordelijk voor de wettelijke taken 

omtrent veiligheid en de openbare orde en de wethouder kan niet in deze taken 

optreden. Bovendien is de burgemeester ook de voorzitter van de gemeenteraad 

en de voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders. De 

wethouder veiligheid en de burgemeester zijn dus samen verantwoordelijk voor 

de veiligheid in Rotterdam.  

In het huidige coalitieprogramma ‘op volle kracht vooruit’ wordt veiligheid 

als een topprioriteit gezien. Deels is dit repressief van aard, maar ook het 

voorkomen van onveiligheid en criminaliteit staan centraal in het 

coalitieprogramma. De gemeente Rotterdam doet dit in samenwerking met de 

Rotterdammer zelf waarbij het de bedoeling is dat de Rotterdammer zijn eigen 

kennis en ideeën introduceert; het zogenaamde Rotterdammergericht werken. In 

het coalitieakkoord krijgen high impact crimes (o.a overvallen, straatroven en 

inbraken) hoge prioriteit. Maar ook onderwerpen zoals de verhoging van de 

aangiftebereidheid en het belang van een bruisende en veilige binnenstad, 

komen naar voren. Tenslotte komen in het coalitieakkoord onder andere de 
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volgende onderwerpen terug: agressie en overlast, mobiel cameratoezicht, 

hogere strafeisen, illegaal wapenbezit, nazorg en drankgebruik. 

Naast dit coalitieprogramma is er een speciaal veiligheidsbeleid 

ontwikkeld dat om de vier jaar wordt vastgesteld. Het huidige 

veiligheidsprogramma loopt gelijk met het coalitieakkoord van 2014 tot 2018 

onder de naam #Veilig 010. Het programma heeft vier centrale uitgangspunten: 

(1) Rotterdammers staan centraal, (2) wij sturen aan op naleving, (3) wij werken 

slim en effectief samen en (4) wij gaan uit van vertrouwen en zijn transparant in 

ons handelen. In het veiligheidsprogramma komen negen verschillende 

hoofdthema’s naar voren.11 Een voorbeeld van een hoofdthema dat aansluit bij 

het onderwerp van deze scriptie licht ik verder toe. Dit het thema dat beschrijft 

dat “bewoners en ondernemers zich veilig moeten voelen in de buurt” (Gemeente 

Rotterdam, 2014d, p.19). Veel winkeldiefstal of zakkenrollerij zou immers een 

onveilig gevoel voor zowel bewoners als ondernemers kunnen veroorzaken. Als 

dit in georganiseerd verband voorkomt kan dit het gevoel van veiligheid nog 

sterker beïnvloeden.  

Het veiligheidsprogramma en het veiligheidsbeleid in Rotterdam wordt 

ondersteund door de stuurgroep veilig. Dit is een veiligheidsoverleg dat 

vergelijkbaar is met het eerder genoemde driehoeksoverleg en vindt ook 

tweewekelijks plaats. Naast de burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van 

justitie sluiten ook betrokken wethouders aan bij dit overleg. In dit overleg wordt 

besproken of de doelen van het veiligheidsprogramma worden behaald en indien 

nodig wordt er aangestuurd op verbetering. Ook bestaat een stuurgroep in de 

wijk waarbij de burgemeester, de politiechef en de hoofdofficier van justitie om de 

tafel gaan zitten met bewoners van de wijk om op deze manier de 

burgerparticipatie met betrekking tot veiligheid te bevorderen (Gemeente 

Rotterdam, 2014d).   

                                                 
11 Basisveiligheid op orde, high impact crimes, veiligheid in de buurt, levendige stad, ondermijning, 

risicogroepen, jeugd, brand- en industriële veiligheid en verkeersveiligheid.  
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Bijlage 2: Duiding winkellocaties en bijbehorende straten 

Tabel 1: Duiding winkellocaties en bijbehorende straten.  

Winkelgebied Omvang Naam winkelgebied, Wijk Straten 

Winkelcentrum 1A 220 vestigingen Beurstraverse, Cool Coolsingel, Passage, Beursplein, Beurstraverse, 
Hoogstraat, Korte Hoogstraat, Meent 

Winkelcentrum 1B 178 vestigingen Lijnbaan, Stadsdriehoek Lijnbaan, Korte Lijnbaan, Weena Zuid, Weena 

Winkelcentrum 2 161 vestigingen Zuidplein, Charlois Metroplein, Mijnsherenlaan, Pleinweg, 
Wevershoekstraat, Zuiderterras, Zuidplein, 
Zuidplein Hoog 

Winkelcentrum 3 154 vestigingen Alexandrium, Oosterflank Grote Beer, Kleine Poolsterstraat, Kleine Beer, 
Poolsterplein, Poolsterstraat,. Alexanderplein, 
Schorpioenstraat, Watermanweg 

Markt 1 442 kramen Binnenrotte/centrum, Cool Binnenrotte 

Markt 2 184 kramen Visserijplein, Tussendijken Visserijplein 

Markt 3 292 kramen Afrikaanderplein, 
Afrikaanderwijk 

Afrikaanderplein 

Bron: Monitor veilig ondernemen gemeente Rotterdam.
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Bijlage 3. Respondentenlijst  
Type respondent Functie Winkelcentrum 

of markt  
Datum 
interview 

Locatie interview 

Politieagent 1 Coördinator winkelcentrum Winkelcentrum 1 april 2014 Politiebureau, Rotterdam 

Politieagent 2 Wijkagent Winkelcentrum 16 mei 2014 Politiebureau, Rotterdam 

Politieagent 3 Wijkteamchef Winkelcentrum 19 mei 2014 Politiebureau, Rotterdam 

Politieagent 4 Wijkagent Winkelcentrum 27 mei 2014 Politiebureau, Rotterdam 

Politieagent 5 Wijkagent Markt 17 mei 2014 Politiebureau, Rotterdam 

Politieagent 6 Wijkagent Markt  6 mei 2014 Directie Veiligheid gemeente 
Rotterdam 

Politieagent 7 Wijkagent Markt  10 april 2014 Politiebureau, Rotterdam 

(particuliere) 
beveiliger 1 

Teamleider beveiligingsbedrijf Winkelcentrum 23 april 2014 Winkelcentrum, Rotterdam 

(particuliere) 
beveiliger 2 

Teamleider beveiligingsbedrijf  Winkelcentrum 21 mei 2014  Winkelcentrum, Rotterdam 

(particuliere) 
beveiliger 3 

Teamleider beveiligingsbedrijf Winkelcentrum  1 mei 2014 Directie Veiligheid, gemeente 
Rotterdam 

(particuliere) 
beveiliger 4 

Hoofdbeveiliger winkel in 
centrum Rotterdam 

Winkelcentrum 1 mei 2014 Winkel Rotterdam 

In mobiel 
banditisme-
gespecialiseerde 
(particuliere) 
beveiliger  

Manager 
beveiligingsorganisatie. Lid 
werkgroep mobiel banditisme  

Nederland  3 juli 2014 Locatie 
beveiligingsorganisatie 

Commerciële sector 
respondent 1 

Manager winkelcentrum Winkelcentrum  11 april 2014 Winkelcentrum, Rotterdam 

Commerciële sector 
respondent 2 

Lid belangenvereniging 
winkeliers Alexandrium 

Winkelcentrum 21 mei 2014 Winkelcentrum, Rotterdam 

Commerciële sector 
respondent 3 

Medewerker Detailhandel 
Nederland 

Nederland  15 mei 2014 Horecagelegenheid, Leiden 

Gemeente 1 Coördinator markten gemeente 
Rotterdam 

Markt 28 april 2014 Directie Veiligheid, gemeente 
Rotterdam 

Gemeente 2 Marktmeester Markt 18 juni 2014 Marktkantoor, Rotterdam 
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Bijlage 4: topiclijst.  

In het interview zullen vijf verschillende thema’s worden behandeld: 1) De 

omvang van het probleem van winkeldiefstal en zakkenrollerij, 2) het aandeel 

van mobiele bendes hierin, 3) de aard van het fenomeen, 4) de 

(preventie)maatregelen die worden getroffen om dit probleem te bestrijden, 5) de 

rol die de gemeente kan vervullen in de aanpak en tenslotte 

gelegenheidsstructuren. Ik werk aan de hand van een topic-lijst zonder vaste 

vragen, maar ik zou wel graag de opgezette volgorde aan willen houden. Voor 

aanvullingen is altijd ruimte en er bestaan geen goede of slechte antwoorden. 

Om dit gesprek zo goed mogelijk weer te kunnen geven wil ik u vragen of ik het 

mag opnemen? De garantie van anonimiteit geldt te allen tijde. Het interview zal 

ongeveer een uur duren. Dit onderzoek voer ik uit ten behoeve van de gemeente 

en uit de informatie worden conclusies getrokken die tot maatregelen kunnen 

leiden. Deels zal ik het onderzoek ook gebruiken voor mijn afstudeeronderzoek 

in het kader van mijn master criminologie 

Blok 1: Omvang van het probleem in het algemeen 

 Frequentie (Tijd, dag, week, maand) 

 Ernst 

 Daders 

 Doelwit/slachtoffer 

 Rol situationele kenmerken (camera’s, verlichting, beveiliging) 

 Aangifte (bereidheid) 

 Verwerking politie 
 

Blok 2: Aandeel van mobiele bendes 

 Introductie term mobiel banditisme 

 Bekend probleem? 

- Aandeel mobiele bendes 

- Herkomstlanden 

- Geslacht, leeftijd, overige kenmerken. 

 Terugkerende dadergroepen? 

- Georganiseerd? Waaruit afgeleid? 

- Verschillende type bendes? 

 Hot spots 

 Start probleem 

 Hoe is de situatie in Rotterdam? 
 

Blok 3: Aard van het probleem 
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 Beschrijving MO, methode, hulpmiddelen? 

 Afwijkend van normale winkeldiefstal, zakkenrollerij? 

 Afwijkend van ‘normale’ doelwitten/slachtoffers 

 Mate van professionaliteit? 

 Vaste woonplaats of rondreizend? 

 Gewelddadig? 

 Verschil zakkenrollen en winkeldiefstal 

 
Blok 4: Preventie 

 Ideale situatie 

 Huidige gebruikte preventiemiddelen 

 Repressie of interventie beter 

 Samenwerking 

- Met welke partijen? 

- Mening samenwerking: Positieve en negatieve ervaringen 

 Rooftassenverbod 

-  Ervaring? 

- Handhaving van het verbod 

 Rol van gelegenheid 

 Aanpak gericht op welke factoren 

 Effectiviteit situationele technieken? 

 
Blok 5: Rol van de gemeente 

 Rol van de gemeente over het algemeen, waarom? 

 Hoe concreet voor mobiel banditisme  

 Is er voldoende kennis? 

 Hoe verbetering in de rol van de gemeente aanbrengen? 

 
Blok 6: Gelegenheidsstructuren 

 Signalen van verblijfplaatsen mobiele bendes 

 Opslagmogelijkheden van de gestolen waar 

 Vervoer  

 Afzet 

 Zicht op verhandeling 

- Verhandeling in Nederland/Rotterdam? 

 Rol van de gemeente in voorkomen van gelegenheidsstructuren 

 Relevantie/prioriteit van mobiel banditisme
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Bijlage 5: Tabellen behorend bij resultaten-sectie 

Tabel 3a: Aantal absolute en relatieve misdrijven zakkenrollerij in Rotterdam per 

buurt.  

Buurt  

2010 2011 2012 2013 

Gemiddelde 

over de vier 

jaren 

Cool 

(Winkelcentrum 

1B) 

155                      

(7.5%) 

310                        

(13.7%) 

465                               

(17.8%) 

572                                    

(20.5%) 

375.5                       

(14.9%) 

Stadsdriehoek 

(Winkelcentrum 

1A en markt 1) 

313                       

(15.2%) 

332                             

(14.7%) 

499                         

(19.2%) 

498                       

(19.2%) 

410.5                           

(16.8%) 

Tussendijken 

(Markt 2) 

104                     

(5.1%) 

79                       

(3.5%) 

67                                 

(2.6%) 

81                      

(2.9%) 

82.8                       

(14.2%) 

Zuidplein 

(Winkelcentrum 

2) 

162                       

(7.9%) 

110                              

(4.9%) 

102                                    

(3.9%) 

168                              

(6.0%) 

135.5                    

(5.7%) 

Oosterflank 

(Winkelcentrum 

3) 

194                     

(9.4%) 

155                       

(6.9%) 

179                             

(6.9%) 

185                          

(6.6%) 

178.3                     

(7.5%) 

Afrikaanderwijk 

(Markt 3) 

110                              

(5.4%) 

84                             

(3.71%) 

105                                

(4.0%) 

110                             

(3.9%) 

102.3                                 

(3.8%) 

Subtotaal 

onderzochte 

buurten 

1038                                 

(50.5%) 

1070                         

(47.4%) 

1417                    

(54.4%) 

1614                         

(57.9%) 

1284.9                                    

(52.5%) 

Subtotaal 

overige buurten 

1018              

(49.5%) 

1192                    

(52.6%) 

1189                       

(45.6%) 

1174                              

(42.1%) 

1143.3                                   

(47.5%) 

Totaal 

Rotterdam 
12

 

2056                         

(100%) 

2262                          

(100%) 

2606                         

(100%) 

2788                           

(100%) 

2428                           

(100%) 

Bron: BVH, bewerkt door de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam 
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Tabel 4a: Aantal absolute en relatieve misdrijven winkeldiefstal in Rotterdam per buurt 

Buurt  

2010 2011 2012 2013 

Gemiddelde 

over de vier 

jaren 

Cool 

(Winkelcentrum 

1B) 

609                      

(18.6%) 

657                        

(19.1%) 

500                               

(15.6%) 

567                                    

(16.5%) 

583.3                       

(17.5%) 

Stadsdriehoek 

(Winkelcentrum 

1A ) 

580                       

(17.7%) 

443                             

(12.9%) 

345                         

(10.8%) 

393                       

(11.5%) 

440.3                           

(13.2%) 

Zuidplein 

(Winkelcentrum 

2) 

369                       

(11.3%) 

304                              

(8.8%) 

340                                    

(10.6%) 

382                              

(11.1%) 

348.8                    

(10.5%) 

Oosterflank 

(Winkelcentrum 

3) 

282                     

(8.6%) 

419                       

(12.2%) 

318                             

(9.9%) 

337                          

(9.8%) 

339                     

(10.1%) 

Subtotaal 

onderzochte 

buurten 

1840                                 

(56.2%) 

1823                         

(52.9%) 

1503                    

(46.9%) 

1679                         

(48.9%) 

1711.4                                    

(51.3%) 

Subtotaal 

overige buurten 

1432              

(43.8%) 

1624                    

(47.1%) 

1701                       

(53.1%) 

1752                              

(51.1%) 

1627.3                                   

(48.7%) 

Totaal 

Rotterdam 
13

 

3272                         

(100%) 

3447                         

(100%) 

3204                         

(100%) 

3431                           

(100%) 

3339                           

(100%) 

Bron: BVH, bewerkt door de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam 
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