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Datum 19 november 2013 

Onderwerp Gemeentelijke projecten aanpak woninginbraken 

 

1. Inleiding 

 

Tijdens het algemeen overleg op 12 juni j.l. over de aanpak van woninginbraken,  

heb ik u een overzicht toegezegd van lokale projecten tegen woninginbraken. Met 

deze brief voldoe ik aan deze toezegging. Tevens beantwoord ik in deze brief de 

vraag van het lid van uw Kamer, de heer Marcouch (PvdA), of het mogelijk is om 

hang- en sluitwerk tegen inbraak te laten vallen onder het verlaagde btw-tarief. 

 

2. Aanpak 

 

Steeds meer gemeenten komen in actie en nemen de regie bij de aanpak van 

woninginbraken. Men werkt ook regionaal steeds beter structureel samen. Dat 

stemt mij optimistisch. Met de VNG heb ik op 29 oktober een bijeenkomst voor 

burgemeesters georganiseerd. Daar waren wij eensluidend van mening dat 

gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie elkaar èn de burgers nodig hebben in 

de strijd tegen inbraken.  

 

Gemeenten experimenteren volop met de inzet van nieuwe(re) maatregelen. 

Voorbeelden zijn de opname van een gebiedsverbod voor inbrekers in de APV van 

Leiden en het gericht inzetten van cameratoezicht in de gemeente Almere. Ook 

zetten gemeenten middelen in waarmee bewoners hun goederen kunnen 

beschermen. Voorbeelden zijn een DNA-markeerset in Amsterdam Zuid, iets 

vergelijkbaars als Selecta DNA in Enschede of het alarmeringssysteem 

Alert4home in Tilburg. Gemeenten richten zich in hun aanpak op een combinatie 

van maatregelen gericht op drie pijlers: domein, slachtoffer en dader.  

 

Domein 

Binnen de aanpak van woninginbraken richt de pijler domein zich op de woning, 

buurt of wijk. Aandacht is er voor preventieve maatregelen en gerichte 

activiteiten op van te voren bepaalde locaties waar de meeste inbraken worden 

gepleegd, de zogenaamde hotspots. Gemeenten geven voorlichting gericht op 

fysieke maatregelen en gericht op gedrag. Samen met de politie worden 

bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en artikelen in huis-aan-huis 

kranten geplaatst.  Naar de omgeving van woningen waar onlangs is ingebroken 

worden `besmettingsbrieven’ verstuurd. Ook worden er zogenaamde ‘witte-

voetjes-acties’ gehouden, waarbij de politie ter waarschuwing een kartonnen voet 

achterlaat op kwetsbare plekken in en rond een woning. Het Politiekeurmerk 
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Veilig Wonen (PKVW) is nog steeds een effectief middel tegen woninginbraken. 

Een aantal gemeenten heeft met woningbouwcorporaties afgesproken dat bij 

grootschalige renovaties de woningen worden beveiligd op PKVW niveau. 

Particuliere woningeigenaren krijgen dan een subsidie. Veelgebruikte sociale 

instrumenten zijn “Waaks!” en andere buurtpreventieprojecten waarbij 

hondeneigenaren en bewoners de extra ogen en oren zijn en verdachte situaties 

direct kunnen doorgeven aan de politie.  

 

Slachtoffer 

Als iemand ongevraagd in huis is geweest en persoonlijke eigendommen heeft 

meegenomen is dit een nare ervaring, zowel emotioneel als praktisch. Een 

slachtoffer van woninginbraak moet namelijk nogal wat regelen om het huis weer 

op orde te krijgen. Slachtofferhulp Nederland biedt daarbij ondersteuning. Met 

politie en Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij het slachtoffer van een 

inbraak binnen 14 dagen na de aangifte over de stand van zaken informeren. 

Daarnaast krijgen slachtoffers van een woninginbraak advies op maat over te 

nemen preventieve maatregelen om in de toekomst een inbraak te kunnen 

voorkomen. Vooral ook omdat uit onderzoek blijkt dat bewoners van woningen 

waarbij is ingebroken een bijzonder grote kans lopen op herhaald 

slachtofferschap.  

 

Dader 

In de dadergerichte pijler wordt ingezet op versterking van de opsporing en 

vervolging van inbrekers en op het voorkomen van recidive. De lokale publieke 

partijen geven vorm aan een (regionale) persoonsgerichte aanpak van 

(potentiële) plegers van High Impact Crimes, waaronder woninginbrekers. Met 

een focus op de lokale of regionale Top-X worden (erkende) interventies, gericht 

op het individu (jeugdigen en volwassenen) en op het systeem (broertjes, zusjes, 

ouders en (criminele) omgeving), ingezet om de recidive terug te dringen. Ik ben 

voorts in overleg met het Openbaar Ministerie en de reclasseringsorganisaties om 

waar mogelijk het verscherpt (elektronisch) toezicht, zoals dat op dit moment al 

wordt ingezet op overvallers, ook voor inbrekers in te zetten. 

 

Bijdrage Rijk 

Zowel publieke als private partijen zullen een bijdrage moeten leveren aan de 

probleemgerichte aanpak van woninginbraken om de doelen te bereiken die ik in 

mijn brief van 15 april 2013 heb gesteld1. Politie en Openbaar Ministerie zetten 

daar inmiddels stevig op in en onder regie van gemeenten ontstaat ook steeds 

meer een integrale aanpak. 

 

In 2013 zijn bij mijn ministerie middelen vrij gemaakt voor de acht steden met 

het hoogste aantal woninginbraken om met name in de zogenoemde ‘Donkere 

Dagen’ periode extra preventieve maatregelen te kunnen treffen. Deze 

maatregelen betreffen onder andere het inhuren van analysecapaciteit om 

gerichter preventieve interventies te plegen, het inhuren van extra 

toezichthouders, het aanbrengen van hang- en sluitwerk, het geven van 

preventieadvies aan (potentiële) slachtoffers van woninginbraken, het toepassen 

van mobiel cameratoezicht en het plaatsen van track en trace software. Hiernaast 

is voor alle gemeenten voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld voor het 

Donkere Dagen Offensief zoals bewonersbrieven, artikelen, posters en 

deurhangers. Politie en het Openbaar Ministerie zetten zich in deze periode in om 

                                                
1 Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 29 628, nr. 385. 
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waar mogelijk veelplegers van de straat te halen en te houden. Gemeenten 

worden indien zij dit wensen ondersteund in de invoering van de Toolkit 

persoonsgerichte aanpak High Impact Crimes. Ik zal de ervaringen die we de 

komende periode opdoen met deze aanpak meenemen in de verbreding van de 

steun in 2014 aan de 50 gemeenten met het hoogste aantal woninginbraken. 

 

3. Verlaagd btw-tarief voor hang- en sluitwerk? 

 

De heer Marcouch heeft gevraagd of het mogelijk is om hang- en sluitwerk tegen 

inbraak onder het verlaagde btw-tarief te laten vallen. Navraag bij het ministerie 

van Financiën hierover leert het volgende. 

 

De Nederlandse omzetbelasting is gebaseerd op de Europese BTW-Richtlijn. In 

bijlage III van deze richtlijn is limitatief opgesomd in welke gevallen lidstaten het 

verlaagde btw-tarief mogen toepassen. Hang- en sluitwerken komen in deze 

opsomming niet voor. Dit betekent dat voor inbraakpreventiematerialen het 

verlaagde btw-tarief niet kan worden toegepast. 

 

Wel kan op grond van deze richtlijn het verlaagde btw-tarief worden toegepast 

voor het renoveren en herstellen van particuliere woningen, met uitzondering van 

materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de 

verstrekte diensten. Nederland heeft van deze bepaling in de richtlijn gebruik 

gemaakt door de arbeidscomponent van renovatie en herstel van particuliere 

woningen tijdelijk tegen het verlaagde btw-tarief te belasten. Dit geldt dus ook 

voor de arbeidskosten om hang- en sluitwerk te verbeteren, wanneer deze 

onderdeel zijn van zo’n renovatie of herstel. Deze maatregel is alleen van 

toepassing indien de prestatie betrekking heeft op woningen die na meer dan 

twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming worden gerenoveerd of 

hersteld. Deze tijdelijke maatregel werkt vanaf 1 maart 2013 en in het kader van 

het Belastingplan 2014 is voorgesteld de aanvankelijke duur te verlengen tot 1 

januari 2015.  

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

I.W. Opstelten  
 

 

 

 


