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1.1 Doel
Garageboxen vormen kwetsbare locaties voor crimineel 
misbruik. Zo worden garageboxen onder andere misbruikt 
voor de opslag van verboden of gestolen goederen, 
hardware en grondstoffen voor de productie van drugs, 
opslag van wapens en het inbouwen van verborgen ruimtes 
in voertuigen.

Onder een garagebox wordt verstaan: 'een afsluitbare 
ruimte die meestal oorspronkelijk is gebouwd voor het 
stallen van een auto, maar ook voor andere zaken gebruikt 
kan worden'. Garageboxen zijn aantrekkelijk voor criminelen 
omdat deze anoniem gehuurd kunnen worden, relatief 
goedkoop zijn en de sociale controle en het zicht op/in de 
garagebox beperkt is. Ondanks dat er steeds vaker en bij 
een toenemend aantal gemeenten controles plaatsvinden, 
wordt er in de regel geen structureel overheidstoezicht 
gehouden op garageboxen. Ook hebben sommige 
gemeenten geen zicht op de hoeveelheid en locaties van 
deze boxen en door wie deze worden gebruikt. Dit komt 
doordat er geen gebruikersbelasting meer bestaat en/of 
door gebrekkige registratie. 

Middels de handreiking informatiebeeld garageboxen kunnen 
gemeenten een informatiebeeld opstellen van locaties 
die een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor crimineel 
misbruik. Deze signaleringstool maakt onderdeel uit van 
de Toolbox Vastgoed, waarin ook handreikingen zijn 
opgenomen om een informatiebeeld op te stellen op de 
thema’s productie en opslag van verdovende middelen, 
illegale prostitutie, illegale huisvesting van arbeidsmigranten 
en spookbewoning.

1.2 Achtergrond 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de 
versterkingsgelden ondermijning de mogelijkheid 
aangegrepen om de lokale aanpak van ondermijnende 
criminaliteit een impuls te geven. Een onderdeel daarvan 
is het versterken van de informatiepositie van gemeenten 
en hen tools te bieden om ondermijnende criminaliteit 

1. Inleiding

effectiever te signaleren en bestuurlijk aan te pakken. In 
samenwerking met het Lectoraat Ondermijning van Avans 
Hogeschool is in dit kader een handreiking ontwikkeld die zich 
richt op de aanpak van misbruik van garageboxen.

De werkwijze en indicatoren uit deze handreiking zijn tot 
stand gekomen middels expertsessies met functionarissen 
van  diverse gemeenten. De gemeenten hadden verschillende 
visies op het selecteren en binnentreden van garageboxen, 
welke de basis vormen voor deze handreiking. 

1.3 Informatiebeeld opbouwen 
In deze handreiking wordt een procesbeschrijving 
gegeven voor het opbouwen van een informatiebeeld van 
garageboxen die mogelijk kwetsbaar zijn voor misbruik. 
Het beeld wordt opgebouwd met een set van indicatoren 
die uit binnengemeentelijke gegevens en observaties 
kunnen worden gehaald. De indicatoren zijn samengesteld 
middels kennissessies en interviews met experts uit diverse 
gemeenten. 

De gebruiker – bijvoorbeeld een ambtenaar van de afdeling 
Veiligheid of Toezicht en Handhaving – kan aan de hand 
van de gemeentelijke informatie keuzes maken welke 
indicatoren er gemeten worden om tot het informatiebeeld 
te komen.

Het werkproces dat is beschreven in deze handreiking is 
een voorbereiding op een bestuurlijke interventie, zoals 
het controleren van garageboxen tijdens een bestuurlijke 
controle. Verder kan het proces ook dienen als input voor 
een integrale aanpak met het RIEC. 
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Afhankelijk van de bestuurlijke dekking en insteek van 
de controle, kiezen gemeenten voor een methode om 
tot selectie van garageboxen te komen;
- Risicogericht per gebied middels een  informatiebeeld 
- 100% controle 
- Willekeurig 

In een gemeente met pakweg 10.000 inwoners kunnen 
in de regel alle boxen gecontroleerd worden in een dag. 
Bij grote gemeenten is het soms lastig om objectief tot 
een selectie van garageboxen te komen, juist voor deze 
gemeenten is de risicogerichte aanpak om met een 
informatiebeeld tot een selectie te komen waardevol.

1.4 Juridische verantwoording 
Het doel van deze handreiking is om op een zorgvuldige 
en transparante wijze tot een informatiebeeld te komen. 
De getrapte manier van informatieverzameling is in lijn 
met het ‘Model privacy protocol binnengemeentelijke 
gegevensdeling’ (hierna: Model Privacy Protocol). Daarnaast 
zijn interne en externe privacy juristen betrokken die 
hebben meegedacht en -gelezen tijdens de totstandkoming 
van deze handreiking. 
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Weging
1.	 Zijn	signalen	te	kwalificeren	als	mogelijke	ondermijning? 
2A.	Valt	het	onderzoekgebied	binnen	het	grondgebied	v/d	gemeente?	 
2B.	Kan	de	gemeente	haar	wettelijke	taak	of	bevoegdheid	toepassen?	 
3.	 Zijn	de	signalen	zwaar	genoeg	om	te	verdiepen?

Weging van uitkomsten informatiefase 1 mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Weging van uitkomsten informatiefase 2 mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Kiezen van een vervolgscenario.

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 12.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 15.

1.5 Trechtermodel

Verzamelen van signalen 
Vaststellen onderzoeksgebied op basis van 
signalen	(geografische	afbakening)

Opstellen basisdataset 
Samenbrengen basisregistraties

Toevoegen van binnengemeentelijke 
informatie 
Uitvoeren van intern bronnen onderzoek aan 
de hand van indicatoren

Toevoegen van informatie uit 
observaties 
Informatiebeeld aanvullen met 
waarneembare indicatoren 

Uitwerken en uitvoeren van 
bestuurlijke preventie- en 
interventiemogelijkheden 
Scenario's: 
1. Enkelvoudige bestuurlijke controle
2. Integrale controle
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1.6 Toelichting trechtermodel
Het trechtermodel betreft een schematische weergave 
van de te doorlopen stappen om tot het informatiebeeld 
te komen. Met deze methode wordt niet meer informatie 
verwerkt dan nodig is in dat deel van het proces. 

Het model start bij het definiëren van het onderzoeksgebied. 
Het gaat hierbij om het selecteren van een of meerdere 
geografisch afgebakend(e) gebied(en waarop het 
informatiebeeld gewenst is. De grootte van het gebied 
is afhankelijk van het aantal garageboxen en hoe de 
gemeente de controle insteekt. Bij grote gemeenten 
wordt vooraf gekozen voor bijvoorbeeld twee wijken. 
Dit gebeurt aan de hand van verzamelde signalen over 
misbruik van garageboxen en leefbaarheidscijfers. In een 
kleine gemeente kunnen in de regel alle garageboxen 
gecontroleerd worden op één dag, hier is een risicogerichte 
aanpak middels een informatiebeeld niet nodig. 

In de daaropvolgende twee informatiefases wordt 
stapsgewijs relevante data verzameld waarmee het 
informatiebeeld wordt opgebouwd en uitgebreid. De 
eerste informatiefase richt zich op informatie die wordt 
verzameld met behulp van intern bronnenonderzoek en de 
tweede informatiefase richt zich op het uitvoeren van fysieke 
observaties van de garageboxen. Hierbij worden nog geen 
boxen binnengetreden.

Na elke informatiefase volgt een weging van de verzamelde 
informatie. Deze weging bestaat uit een mondelinge 
bespreking van het voorlopige beeld dat is opgebouwd. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om per adres, pleintje of 
strip met garageboxen te beoordelen of er een noodzaak is 
om deze verder te verdiepen in de volgende informatiefase. 

Na het wegingsmoment vallen de locaties waarover weinig 
of geen zorgelijke signalen bestaan uit de selectie. De 
locaties waar indicatoren opstapelen gaan door naar de 
volgende informatiefase. De stelregel hierin is: hoe groter 
de set aan gebruikte indicatoren, des te completer het 
informatiebeeld wordt en er een stevigere onderbouwing 
ontstaat voor de bestuurlijke interventie. 

Toelichting Model Privacy Protocol 
Wanneer er een opeenstapeling is van signalen over 
ondermijnende criminaliteit, kan dat aanleiding zijn 
om van een bepaald gebied binnen de gemeente een 
informatiebeeld op te stellen. Belangrijk bij de afweging 
welke signalen worden meegenomen zijn onderstaande 
vragen vanuit het Model Privacy Protocol.  Er dient 
afgewogen te worden of het signaal voldoet aan deze 
voorwaarden.  

Weging 1: Zijn de signalen te kwalificeren als mogelijke 
ondermijning?  
Weging 2A: Hebben de signalen betrekking op een taak of 
bevoegdheid van de gemeente?  
Weging 2B: Valt het onderzoeksgebied binnen het 
grondgebied van de gemeente?  
Weging 3: Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen?  

Voor de signaalanalyse (weging 1) kan gebruik worden 
gemaakt van de “Checklist ten behoeve van beoordelingskader 
ondermijning”. Dit is een bijlage van het Model Privacy Protocol.  

Criteria voor weging 3 kunnen zijn dat het signaal recent 
moet zijn, voldoende concreet is of dat het signaal 
aansluit bij de uitkomst van een fenomeenanalyse waar 
extra aandacht op nodig is. Het is aan te raden om deze 
onderbouwing vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in het 
invultemplate, zie volgende paragraaf. 
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1.7 Invultemplate in Excel 

Ter ondersteuning bij het opbouwen van een informatie-
beeld volgens deze handreiking is een invultemplate 
ontwikkeld in Excel. Er kan ook gebruik gemaakt worden 
van een eigen invultemplate of een andere (analyse- of 
visualisatie-) tool, als dat beter aansluit bij de dagelijkse 
werkzaamheden binnen de gemeente. Het is aan te raden 
om naast het invultemplate in Excel ook een digitale kaart 
van het gebied te maken. Datavisualisatie kan helpen bij 
zaken als onderlinge afstemming en capaciteitsplanning. 
Hiervoor kan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
worden gebruikt of daarvoor geschikte datavisualisatie 
software (zoals PowerBI). 

1.8 Verschillen in informatiepositie en   
 capaciteit 
Een goede informatiepositie is van belang bij het in kaart 
brengen, organiseren en handhaven van de openbare 
orde. In de praktijk blijken gemeenten te verschillen 
in de mogelijkheden waarover zij beschikken en de 
informatiepositie die zij hebben. Dit heeft onder andere 
te maken met het feit dat elke gemeente autonoom is 
en zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van haar 
informatievoorziening. Iedere gemeente kan gebruik maken 
van de handreiking, maar de verkrijgbaarheid van de 
benodigde data en de beschikbare capaciteit voor zowel de 
startfase als het verwerken van de data in het invultemplate 
kan per gemeente verschillen. Om deze reden kiest de 
gebruiker zelf voor welke indicatoren er gemeten worden. 
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Check Privacy Officer
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1.	 Zijn	signalen	te	kwalificeren	als	mogelijke	ondermijning? 
2A.	Valt	het	onderzoekgebied	binnen	het	grondgebied	v/d	gemeente?	 
2B.	Kan	de	gemeente	haar	wettelijke	taak	of	bevoegdheid	toepassen?	 
3.	 Zijn	de	signalen	zwaar	genoeg	om	te	verdiepen?

Verzamelen van signalen 
Vaststellen onderzoeksgebied op basis van 
signalen	(geografische	afbakening)

Opstellen basisdataset 
Samenbrengen basisregistraties
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2. Startfase

2.1 Keuze voor een onderzoeksgebied 
Nadat er voor gekozen is om controles op garageboxen 
risicogericht in te steken, start het proces met het definiëren van 
het onderzoeksgebied. Het gaat hier om het selecteren van het 
gebied of de wijken met de te controleren garageboxen waarop 
een informatiebeeld gewenst is (geografische afbakening). 

De meest voor de hand liggende methode om een gebied te 
kiezen is om dit samen te doen met gebiedsprofessionals, 
eventueel onderbouwd met (afnemende) 
leefbaarheidscijfers uit de Leefbarometer. 

2.2 Opstellen basisdataset 
 
2.2.1 Basisdataset garageboxen 1

Een basisdataset met hierin de individuele garageboxen 
staat aan de basis van het informatiebeeld. Ervaring leert 
dat gemeenten de garageboxen in verschillende registratie-
systemen kunnen vastleggen en bijhouden. Dit is afhankelijk 
van hoe de gemeente dit zelf heeft georganiseerd.

De meest voor de hand liggende registratie is de BAG, 
dit is de basisregistratie voor adressen en gebouwen. Er 
zijn gemeenten die in de BAG bijhouden of een pand al 
dan niet  een garage is. En er zijn gemeenten die de losse 
garageboxen een apart huisnummer geven. Een apart 
huisnummer stelt je in staat om gegevens uit verschillende 

1 Afhankelijk van welk registratiesysteem de gemeente gebruikt om garageboxen 
te identificeren.

bronnen relatief eenvoudig met elkaar in verband te 
brengen. Wanneer huisnummers ontbreken is de BAG-id 
een goed alternatief. 

Een andere registratie waarin wordt bijgehouden of een 
pand al dan niet een garagebox is, is de WOZ. Dit is het 
bestand waar de gemeentelijke belastingen op gebaseerd 
zijn. Tot slot  wordt soms ook in de kadastrale registratie 
bijgehouden of percelen een garage bevatten. 

Na het samenbrengen van de benodigde basisdata, is het 
ook wenselijk om een check te doen op administratieve 
opmerkelijkheden, specifiek garageboxen met ingeschreven 
(rechts)personen.  

Het is belangrijk om in elke informatiefase overleg te hebben 
met de Privacy Officer binnen de organisatie. Samen met de 
Privacy Officer wordt namelijk bepaald of, en zo ja welke, 
gemeentelijke bronnen naar aanleiding van de signalen uit 
de startfase kunnen worden geraadpleegd. De Privacy Officer 
adviseert/bepaalt welke gegevens per fase gebruikt mogen 
worden voor het informatiebeeld. In deze handreiking 
worden de indicatoren gescoord als hit/no hit, om te 
voorkomen dat meer gegevens worden verwerkt dan strikt 
noodzakelijk is. Dit is privacy check 1 uit het Model Privacy 
Protocol en zal ook in alle informatiefases terugkomen. 

2.2.2 Benodigde informatie
Basisregistratie Adressen en Gewbouwen, eventueel aangevuld met informatie uit de WOZ en Kadasterregistraties1

Geaggregeerd Basisregistratie Personen (BRP) (ingeschreven personen ja (hit)/nee (no hit)) 

Handelsregister (HR) via Kamer van Koophandel (KVK)

2.3 Stappenplan 
1. Stel in samenwerking met de bronhouder(s) of collega’s 

van informatievoorziening de basisdataset op.
2. Verwerk deze basisdataset in het invultemplate. 
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Informatiefase 1

Check Privacy Officer
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Weging van uitkomsten informatiefase 1 mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 12.Toevoegen van binnengemeentelijke 
informatie 
Uitvoeren van intern bronnen onderzoek aan 
de hand van indicatoren
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3. Informatiefase 1

In deze eerste informatiefase wordt voor het in kaart 
brengen van kwetsbare locaties voor misbruik gekeken 
naar informatie die binnen de gemeente beschikbaar is 
(bijvoorbeeld bij afdelingen als VTH, Burgerzaken en Sociale 
zaken). Het gaat in deze fase om gegevens op adresniveau2. 
De keuze voor indicatoren hangt af van de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van de gegevens binnen de gemeente 
en bij ketenpartners. Zoals in de inleiding werd aangegeven, 
is de stelregel: hoe meer indicatoren worden gemeten, hoe 
completer het informatiebeeld wordt. Het gaat hierbij om 

2 Of wanneer er geen adresgegevens zijn, met andersoortige locatie duiding 
zoals een BAG-id of coordinaat.

3.1 Beschikbare indicatoren
Naam indicator Databron X

1.1 Signalen uit startfase Startfase 

1.2 Garagebox is verhuurd Intern bronnenonderzoek 

1.3 Pandsluitingen in omgeving Intern bronnenonderzoek 

1.4 Meldingen op object Intern bronnenonderzoek 

1.5 KVK-inschrijving op adres Intern bronnenonderzoek 

1.6 BRP-inschrijving op adres (hit/no-hit) Intern bronnenonderzoek 

3.2 Stappenplan
1.  Maak een selectie uit de lijst met indicatoren die gemeten gaan worden op basis van de beschikbare indicatoren in paragraaf 3.1.

2. Start het bronnenonderzoek en vraag collega’s van andere afdelingen waar nodig om hulp. 

3.  Vul de basisdataset aan met de signalen uit de startfase. In het invultemplate staat aangegeven hoe hiervan indicatoren kunnen worden gemaakt.

3.3 Toelichting indicatoren
1.1 Signalen uit de startfase Startfase

De signalen die ten grondslag liggen aan de keuze voor het geselecteerde gebied, en te herleiden zijn tot specifieke adressen/locaties, worden als 
eerste aan de basisdataset toegevoegd. Zie het invultemplate voor een voorbeeld van hoe van een signaal een indicator kan worden gemaakt. 

Scoort bij aanwezigheid van signalen door betrokkenen in de praktijk.

de stapeling van indicatoren, de individuele indicatoren zijn 
op zichzelf veelal niet sterk genoeg ter onderbouwing van 
een (bestuurlijke) interventie. 
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1.2 Garagebox is verhuurd Intern bronnenonderzoek 

Garageboxen die verhuurd worden hebben een hogere kans op misbruik. Doordat de huur van garageboxen niet altijd geregistreerd wordt, biedt 
dit de kans om op anonieme wijze gebruik te maken van de garagebox. Door de beperkte registratie is een mogelijke verhuursituatie lastig in kaart 
te brengen. Enkele manieren om mogelijk verhuurde garageboxen in kaart te brengen zijn:
• Eigenaar bezit meerdere garageboxen (Kadaster)
• Aanbod op verhuurwebsites
• WOZ wordt betaald door iemand die op afstand van de box woont (inschatting ambtenaar, bijvoorbeeld >200m)
• Kennis van wijkprofessionals

Scoort wanneer waarschijnlijk sprake is van verhuur van een garagebox.

1.3 Pandsluitingen in omgeving Intern bronnenonderzoek 

Een locatie waar een pand is gesloten op basis van de wet Damocles of wet Victoria, heeft mogelijk specifieke eigenschappen die de locatie 
aantrekkelijk maken voor crimineel gebruik. Wanneer er in de nabije omgeving een of meerdere panden (woningen, bedrijfspanden) gelegen 
zijn die momenteel of in het verleden (<5 jaar) zijn gesloten, kan dat duiden op dat de omgeving (de locatie) specifieke kenmerken heeft die 
interessant zijn voor crimineel misbruik. 

Scoort wanneer er pandsluitingen waren in de omgeving van het pand (straal inschatting ambtenaar)

1.4 Meldingen op object Intern bronnenonderzoek

Burgers hebben de mogelijkheid om bij de gemeente of ketenpartners een melding of klacht in te dienen die betrekking heeft op een pand of 
de openbare ruimte. Een klacht of melding van burgers kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek naar overtredingen en/of misdrijven. 
Hiermee geeft een klacht of melding een indicatie van onregelmatigheden. Hiervoor zijn diverse systemen, verschillend per gemeente, 
beschikbaar zoals BuitenBeter, Fixi en/of MMA. 

Scoort bij relevante meldingen op object

1.5 KVK-inschrijving op adres Intern bronnenonderzoek

Het registeren van een onderneming op een garagebox is opvallend. Garageboxen hebben doorgaans geen brievenbus en bedrijvigheid is in strijd 
met het bestemmingsplan. Een dergelijke inschrijving kan ook duiden op gebrekkig toezicht vanuit de gemeente op het gebruik van vastgoed, wat 
de kwetsbaarheid voor crimineel misbruik verhoogt.

Scoort bij actieve KVK-inschrijving op adres van garagebox

1.6 BRP-inschrijving op adres (hit/no-hit) Intern bronnenonderzoek

Bewoning van een garagebox is strijdig met o.a. het bestemmingsplan. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen sprake zijn van daadwerkelijke bewoning. 
Een BRP-inschrijving kan worden gedaan om misbruik te maken van sociale voorzieningen. Het kan ook duiden op gebrekkig toezicht vanuit de 
gemeente op het gebruik van vastgoed, wat de kwetsbaarheid voor crimineel misbruik verhoogt.

Scoort bij actieve BRP-inschrijving op adres van garagebox

3.4 Wegingsmoment na informatiefase 1
Na afloop van de eerste informatiefase vindt een wegings
moment plaats. Dit wegingsmoment is een fysiek overleg 
met de betrokken collega’s binnen de gemeente, waaronder 
de Privacy Officer. Een vorm hiervoor is bijvoorbeeld een 
Lokaal Informatie Overleg (LIO) of een signaaloverleg. In dit 
overleg worden de resultaten van de eerste informatiefase 
besproken. Welke locaties zijn opvallend omdat zij al op 

meerdere indicatoren positief scoren? De uitkomsten van dit 
wegingsmoment worden vastgelegd in het invultemplate. 
Daarna volgt Informatiefase 2. Informatiefase 2 bestaat 
voornamelijk uit een fysieke of digitale observatie. Juist 
de combinatie van kwetsbare locaties uit Informatiefase 
1 en objectief waarneembare informatie uit observaties 
(Informatiefase 2) zorgt voor een compleet informatiebeeld. 
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Weging van uitkomsten informatiefase 2 mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Kiezen van een vervolgscenario.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 15.


Check Privacy Officer

Toevoegen van informatie uit 
observaties 
Informatiebeeld aanvullen met 
waarneembare indicatoren 
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4. Informatiefase 2

4.1 Toevoegen van informatie uit fysieke  observaties  
De observatieronde kan worden uitgevoerd door 
medewerkers van de afdeling Veiligheid en/of Toezicht 
en Handhaving. In de invultemplate zijn hulpmiddelen te 
vinden die gebruikt kunnen worden in de observatiefase. 
Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de 
webapplicatie https://www.signaleringstool.nl3. 

3 De webapplicatie Signaleringstool is een door het Lectoraat Ondermijning van 
Avans ontwikkeld hulpmiddel voor het uitvoeren van de fysieke observaties, en 
is eenvoudig te gebruiken op een mobiele telefoon.

4.2 Beschikbare indicatoren
Naam indicator Databron X

2.1 Anonieme ligging van de garagebox Observatie/GIS 

2.2 Afscherming van de garagebox Observatie/GIS 

2.3 Er is sprake van contra-observatie Observatie/GIS 

2.4 Garagebox is verwonderlocatie Observatie/GIS 

4.3 Stappenplan
1.  Onderzoek welke collega‘s capaciteit hebben om de fysieke observatieronde uit te voeren.

2. Zorg voor een lijst met adressen/locaties en de geselecteerde indicatoren die zij kunnen meenemen. 

3.  Voer de observatieronde uit.

4.  Verwerk na afloop de resultaten uit de observatieronde in de invultemplate.

4.4 Toelichting indicatoren
2.1 Anonieme ligging van de garagebox Observatie 

Garageboxen die anoniem liggen krijgen over het algemeen minder sociale controle/toezicht. Anonimiteit biedt gelegenheid voor het ongestoord 
overtreden van wet- en regelgeving. Een anonieme ligging komt voort uit o.a.: 
- ligging in doodlopende straat
- ligging op een bedrijventerreinen
- ligging ver van de openbare weg 
 geen direct zicht van omliggende woningen/flats
- geen (openbare) verlichting

Scoort wanneer de garagebox een anonieme ligging heeft (inschatting ambtenaar)

Na het wegingsmoment kan de volgende indicatorenset 
worden getoetst. Informatiefase 2 bestaat uit indicatoren die 
fysiek kunnen worden waargenomen zonder binnentreding 
van het pand of verwerking van persoonsgegevens. Naast 
fysieke waarnemingen buiten, zijn er binnen de gemeente 
ook vaak luchtfoto’s en 360° panoramafoto’s beschikbaar 
om een beeld van de omgeving te krijgen. 

http://www.signaleringstool.nl
http://Signaleringstool.nl
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2.2 Afscherming van de garagebox Observatie 

Wanneer de ingang van een garagebox is afgeschermd van de omgeving verhoogt dit de kwetsbaarheid van de locatie. Denk hierbij aan:
- ligging aan een binnenplaats welke is afgesloten middels hekwerken
- een (opslag)loods die is geconverteerd naar garageboxen

Scoort wanneer de garagebox afgeschermd is (inschatting ambtenaar)

2.3 Er is sprake van contra-observatie Observatie 

Contra-observatie betekent dat de gebruiker van de garagebox constant een actief zicht heeft op de omgeving. Door middel van personen die 
toezicht houden (spotten) en/of camerabeveiliging, wordt de omgeving in de gaten gehouden. Door de vroege constatering kunnen malafide 
gebruikers hun misdrijven en/of overtredingen tijdig verbergen. 

Scoort bij opvallend gebruik van cameratoezicht gericht op de omgeving van het pand en/of actieve menselijke observatie

2.4 Garagebox is verwonderlocatie Observatie 

Boa’s of wijkagenten hebben kennis over wat er zich in hun gebied afspeelt. Het 'onderbuikgevoel' of het 'niet-pluis-gevoel' van een dergelijke 
praktijkfunctionaris kan gezien worden als een professionele inschatting voor een bepaalde mate van kwetsbaarheid van een locatie. Indien de 
indicator verwonderlocatie wordt gescoord, is het zaak om de reden hiervan expliciet te onderbouwen in de invultemplate. De ‘verwonderlocatie’ 
is een oplossing voor het gegeven dat de huidige lijst met indicatoren niet limitatief is. Door nauwkeurig te beschrijven waarom een garagebox 
nader bekeken dient te worden kunnen nieuwe indicatoren gevormd worden en in die zin draagt deze optie ook bij aan mogelijke uitbreiding van 
de bestaande indicatorenset.

Tijdens de observatie kan de observant vaststellen dat een adres niet of weinig op specifieke indicatoren scoort, maar dat deze wel een 'niet pluis 
gevoel' krijgt. Bij scoren onderbouwen waarom dit het geval is

4.5 Wegingsmoment na informatiefase 2
Nu het informatiebeeld afgerond is, worden de uitkomsten 
nog een laatste keer gewogen. Dit gebeurt wederom in 
een fysiek overleg met de betrokken collega’s en eventueel 
wijkprofessionals. Concreet gaat het in dit wegingsmoment 

om de vraag of de signalen op basis van het informatiebeeld 
voldoende zijn voor de selectie. Eventueel kunnen niet 
gescoorde indicatoren alsnog worden ingebracht en mee-
genomen in de weging. 
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bestuurlijke preventie- en 
interventiemogelijkheden 
Scenario's: 
1. Enkelvoudige bestuurlijke controle
2. Integrale controle
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5. Afronding informatiebeeld 

Bij het afronden van het informatiebeeld wordt een lijst met 
adressen opgesteld waar bestuurlijke actie op kan worden 
ondernomen. Er zijn twee scenario’s denkbaar: enkelvoudig 
optreden van de gemeente (toezicht/handhaving) in 
de vorm van een controle of multidisciplinair optreden 
(bestuurlijke of integrale controle met ketenpartners). 

Er zijn verschillende methoden en uitgangspunten voor het 
controleren van een garagebox door de gemeente. Een veel 
gebruikte methode is om tijdens de controle contact op te 
nemen met de eigenaar. Deze methode kost veel tijd en veel 
boxen blijven ongeopend indien de eigenaar of huurder 
niet bereikbaar is. Sommige gemeenten nemen van te 
voren contact op met ‘groot verhuurders’ om zo sneller en 
meer boxen te kunnen controleren. Veelal staan deze grote 
verhuurders positief ten opzicht van de controles. 

Afhankelijk van de bestuurlijke dekking zijn er gemeenten 
die standaard alle garageboxen laten openen door 
een slotenmaker. Andere gemeenten gebruiken een 
inspectiecamera of honden. Inspectiecamera's worden 
gebruikt om binnen te kijken, deze camera's passen vaak 
tussen de 'speling' van de garagedeur. Gemeenten die 
controleren met honden huren hiervoor een particulier 
bedrijf in. Een richtlijn voor het aantal te controleren 
garageboxen is 300 per koppel (hond+begeleider). Het 

is belangrijk dat bij een enkelvoudig optreden door 
de gemeente de inzet van de hond past bij de insteek 
van de controle. Dat betekent dat de hond primair 
aanslaat op zaken die strijdig zijn met regelgeving die 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, 
zoals bijvoorbeeld illegaal vuurwerk dat in strijd is met 
het bestemmingsplan. De verantwoordelijkheid voor 
opsporing van drugs en illegale tabak ligt primair bij 
andere instanties.

Wanneer op basis van de signalen en de informatie uit 
het informatiebeeld geen sprake van ondermijning lijkt 
te zijn, wordt het informatiebeeld afgesloten zonder dat 
er een interventie volgt. Eventuele andere inzichten uit 
het informatiebeeld die betrekking hebben op een of 
meerdere andere onderdelen van de gemeente kunnen 
mono- of multidisciplinair worden opgepakt. De regie en 
uitvoering van deze casuïstiek of interventie(s) ligt dan bij 
die betreffende gemeentelijke onderdelen. 



 

Contact
informatiebeeld@taskforce-riec.nl
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