
> Petouradres Postbus 20301 2500 Eli On Fleng

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Datum 18 november 2015
Onderwerp Uw wob-verzoek

1. Uw verzoek
In uw brief van 13 augrstus 2015 verzoekt u om openbaarmaking van alle
documenten met betrekking tot mobiel banditisme en andere benamingen of
bosch rij V ng en

Vanwege de algemeenheid van uw verzoek heeft er op 31 augustus 2015
telefoon- en emailcontact met u plaatsgevonden, teneinde het verzoek nader te
duiden. U heeft bevestigd dat uw Wob-verzoek ziet op alle informatie over het
beleid aangaande mobiel banditisme in de periode 2012 tot en met 2014.

In de beantwoording van uw verzoek is helaas aanmerkelijke vertraging
opgetreden. U bent daarvan op S oktober 2015 telefonisch op de hoogte gesteld
en u gaf aan daartegen geen bezwaar te hebben. Ik bied u hiervoor bij dezen
nogmaals mijn verontschuldigingen aan.

2. Wettelijk kader
Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de
Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoeririg,
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich een of meer van de in de
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen
voordoen. De Wob is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is
gemaakt.
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Geachte heer

In uw brief van 13 augustus 2015, ontvangen op 14 augustus 2015, heeft u met
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie over
hierna genoemd onderwerp verzocht. De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk
bevestigd bij brief van 25 augustus 2015 met het kenmerk 678295.
Voorts is bij brief van 1 september 2015 met het kenmerk 680398 de
beslistermijn niet vier weken verdaagd. Naar aanleiding daarvan bericht ik u als
volgt,
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3. Inventarisatie Directoraat-Generaal

Ik heb navraag gedaan binnen mijn ministerie. Ik heb n totaal 19 documenten
aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze documenten Directie Juridische en

zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. In
de inventarisatielijst zijn de documenten genummerd en gerubriceerd naar Juridische Bestuurlijke en

documenten die (A) reeds openbaar zijn, (B) documenten die geheel openbaar Operationele Zaken

worden gemaakt, (C) documenten die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt en
(0) documenten waarvan ik de openbaarmaking geheel weiger. Datum

18 november 2015

4. Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie

91

waarom u hebt verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 7 tot en
met 18, openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens en, voor zover op deze documenten van toepassing, de
persoonlijke beleidsopvattingen en passages die informatie inzake de opsporing
en vervolging van strafbare feiten bevatten.

De documenten met de nummers 1 tot en met 6 zijn reeds openbaar. Ik verwijs u
naar de inventarisatielijst voor de vindplaats van deze documenten. Op deze
documenten is de Wob niet van toepassing.

Ik heb besloten de overige door u gevraagde informatie, opgenomen in de
document met het nummer 19 niet openbaar te maken. Voor de motivering
verwijs ik naar het volgende onderdeel van dit besluit.

5. Overwegingen
Het belang van oosooring en vervolging van strafbare feiten
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Bij bepaalde passages uit de documenten met de nummers 8, 15, 16, 18 en 19 is
het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding. Ik ben
van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid.

Openbaarmaking van de betreffende passages geeft inzicht in de informatiepositie
van de politie en het OM en de door de politie en het OM gehanteerde strategieên
en werkwijze, zowel op nationaal als internationaal niveau, en frustreert daarmee
de opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen. Verder Is te
verwachten dat het openbaar maken van zulke informatie kan leiden tot
calculerend gedrag bij (potentiele) dadergroeperingen, die met deze informatie
hun voordeel zouden kunnen doen.

In die zin prevaleert dan ook de opsporing en vervolging van verdachte
dadergroepen/daders en dus de strategie waarmee beoogd wordt mobiel
banditisme aan te pakken boven het openbaar maken van documenten waaruit de
werkwijze van de politie blijkt.
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rbiedigin van de oersponlijke levenssfeer Directoraat-Generaal

Op grond van artikel 10 tweede lid aanhef en onder e van de Wob blijft Rechtspleging en
Rechtahandhavfrig

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet Directie Juridische en
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Opsrat’on&e

AangelegenhedenIn de documenten met de nummers 8 tot en met 19 staan persoonsgegevens, Juridische Besluurlijke en
zoals namen, handtekeningen, doorkiesnummers en persoonlijke e-mailadressen. Operatiöneie Zaken

Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het Oatuni

belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens onleesbaar 18 november 2015

gemaakt in deze documenten. 0 kenmerk
689911

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob. Aangezien de functies van de betrokken ambtenaren niet
inhouden dat deze beroepsmatig regelmatig in de openbaarheid treden, heb ik de
persoonsgegevens van deze ambtenaren verwijderd uit de openbaar te maken
documenten. De namen van ambtenaren die wel een publieke functie vervulden
heb ik laten staan.

Persoonlilke beleidsopvattinen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is
in de Wob opgenomen omdat een ongehindercie bijdrage van ambtenaren en van
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -

voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
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In de meegestuurde documenten is per gelakte passage met een letter
aangegeven op welke grond openbaarmaking is geweigerd. De rubricering van de
weigeringsgronden treft u aan in bijlage 2 hij dit besluit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

Bezwaarclausule
Tegen dit bes!uit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de
indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet
worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301,
2500 EH, Den Haag.

Directoraet-General
Rechtspleging en
Rechtehandhaving

Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Juridische Bestuurlijke en
Operationele Zaken

Datum

18 november 2015

Ons kenmerk
689J1 1
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De documenten met nummer 15, 16 en 17 betreffen annotaties van de hand van Directoraat-Generaci

een beleidsmedewerker aan een directeur ter voorbereiding van een overleg
respectievelijk ter toelichting op een onderzoeksrapport. Deze anriotaties Zijn Drectie Juridische en

opgesteld ten behoeve van intern beraad over mobiel banditisme en bevatten Operationele
Aan9eIe9enIiecten

meerdere persoonlijke taxaties en beleidsopvattingen over het onderwerp mobiel Juridische Bestuurlijke en
banditisme. Operationele Zaken

Het document met nummer 18 is het verslag van een overleg van verschillende Datum

.

. 18november2015onderdelen van mijn ministerie, het OM en de politie over de aanpak van mobiel
banditisme, waar deze elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan bijdragen. 9etme

Het is daarmee een document opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Opvattingen, ideeën en standpunten worden uitgewisseld en daarnaast wordt
besproken welke punten nog moeten worden uitgezocht.

De document met het nummer 19 betreft een nota die is opgesteld ten behoeve
van intern beraad over een presentatie van het Openbaar Ministerie en de politie
over de aanpak van mobiel banditisme, Dit document bevat persoonlijke
beleidsopvattingen over de strafrechtelijke aanpak van mobiel banditisme in het
algemeen. Voor zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die
informatie zodanig verweven met cle persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar
niet los van kan worden gezien.

De hiervoor genoemde uitzonderingsgronden en beperking verzetten zich tegen
openbaarmaking van het document met het nummer 19. Ik heb daarom besloten
dit document in zijn geheel te weigeren. Voor zover er informatie in het document
resteert waarop de uitzonderingsgronden en de beperking niet van toepassing
zijn, merk ik op dat deze informatie reeds openbaar is. Hiervoor verwijs ik naar de
documenten met de nummers 1 tot en met 6, waarvan de vindplaats is
opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. Op deze informatie is de Wob niet van
toepassing.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuur voering
indien de standpunten van de betrokken ambtenaren zelfstandig worden
betrokken in de publieke discussie. Zij moeten in vertrouwelijke sfeer kunnen
‘brainstormen’ zonder vrees voor gezichtsverlies en bovendien moet worden
gewaarborgd dat bij de primaire vormgeving van het beleid de betrokkenen in alle
vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten. Ik zie dan ook geen
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen.

6. wijze van openbaarmaking
De documenten met de nummers 7 tot en met 18 treft u bij dit besluit in kopie
aan. De documenten met de nummers 1 tot en met 6 zijn reeds openbaar en
voor een ieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare
documenten. Om u ter wille te zijn, is de vindplaats desalniettemin opgenomen in
de inventarisatielijst in de bijlage.
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Dlrectoraat-Generaal
RechtspiegIn en
Rechtshandhavlng
airectie Juridische en
Jperatioiiele
angeleQenheden
indische anstiJurliJke en
perationele Zaken

Bijlage 1 — InventarisatieUjst
A) Documenten die reeds openbaar zijn

atum
S november 2015

na kenmerk
89911

Nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger
Kamerbrief Reeds Toenmalige minister van Tweede
inzake de openbaar, te Veiligheid en Justitie. Kamer.
bestrijding raadplegen via
van de volgende
georganiseerd link:
e criminaliteit htt://zpek,offi
van 26 maart çibekendrnaki
2012, noennl/kst
vergaderlaar a29.uj4f.
2011-2012,
29 911, nr.
64.

2. Kamerbrief Reeds Toenmalige minister van Tweede
inzake de openbaar, te Veiligheid en Justitie. Kamer.
aanpak van raadplegen via
mobiel de volgende
banciitisme link:
sinds 2012 https://www_jijk
van 9 oktober spverheid.nhjclpc
2013 met het umenten/kamer
kenmerk stukken/2013/1
436485. 0/10/mobiel-

bandtisme
aanoak-sinds
a.

3. Beantwoordin Reeds Toenmalige minister van Tweede
g openbaar, te Veiligheid en Justitie. Kamer.
kamervragen raadplegen via
over mobiel de volgende
banditisme link:
van 3
december cielebekendmaki
2013, ng,en.nl/kst
vergaderjaar 29911-57.odf.
2013 -2014,
29 911, nr.
87.

4. Rapport van Reeds
het openbaar, te
Wetenschappe raadplegen via
lijk de volgende
Onderzoek- en link:
Documentatie httos://wwwwo
centrum van nilonderzoek
het ministerie sdatabase/rondt
van Veiligheid rekkende
en Justitie bencles.aspx?cp
inzake de
facilitering van project-
mobiele informatie.
bendes,
uitgegeven in
2014.

5. Kamerbrief Reeds opbaar, Toenmalige minister van Tweede
inzake te raadplegen Veiligheid en Justitie, Kamer.
mobiele via de volgende
dadergroepen link:
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irectoraat-Generaal
echtspleglng en
echtshandhavlng
irect,e Juridische en
perationele
angelegenheden
uridische BestuurlijLe en
perutionsie Zaken

atum
6 november 2015

ns kenmerk
U991 t

ven 10
december spverheld,nh/bin
2014 met het jjkyh
kenmerk eid/documenten
590868. tiçrnrtg,kknL

2014/12/1 lltk
mobiel
dJ0EQP6flhJ12
zYj
0000007124.odf

Beantwoordin ILriiJs Minister van Veiligheid Tweede
g nldoc en Justitie. Kamer.
kemervraaen umenten/kamer
over de stykken/2015JQ
toenemende 7]3QJbeentwoor
problemen in
Nederland met kamervraoen
rontrekkende i:l
Britse en Ierse
zigeunerbende problemen-in
s van 30 juli nederland-met-
2015 met het rondtrekkende
kenmerk rit$e-en-ierse
664370. zineunerbendes.

IPocumenten die geheel openbaar worden_gemaakt
Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger
7. Factsheet Intern. Intern.

inzake
mobiele
bendes,
ongedateerd.

,ç),,pocunienten die gedeeltelijk o enbaar worden gemaakt
Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Oritva,
8. Nota van het Deels openbaar. Artikel Nationaal Platform 11inisterie

Nationaal 10, Criminaliteitsbeheersing, van
Platform tweede Taskforce Criminaliteit Veiligheid en
Criminaliteitsb lid, tegen Bedrijven. Justitie.
eheersing onder c
inzake de en e.
integrale
aanpak van
Mobiel
Banditisme
2012-2015
van juli 2012.

9. Nota van 21 Deels openbaar. Artikel Intern. Intern.
augustus 2012 10,
aan de tweede
minister over lid,
de aanpak van onder
mobiele e.
bendes.

10. Nota van de Deels openbaar, Artikel Intern. Intern.
leden ven het 10,
NPC aan de tweede
minister van 1 lid,
november onder
2012 Inzake e.
de stand van
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11.

zaken
actieplan
criminaliteit
tegen
bedrijven.
Nota van 10
september
2013 aan de
minister
inzake
onderzoek van
de Universiteit
Utrecht naar
mobiele
bendes,

Deels openbaar. Intern.Artikel
10,
tweede
lid,
onder
e.

irectoraat-GeneraaI
echtspleglng en
echtshandhavng
irectie Juridische en
peratloneie

Intern. ,r,dische Bestuurlijke en
Iperationele Zaken

atuni

8 november 2015

ns kenmerk
•8991 t

1.2. Nota van Deels openbaar. Artikel Intern.
december io,
2013 aan de tweede
minister lid,
inzake het onder
VAO Mobiel e.
Banditisme
met bijlagen.

13. Nota van 20 Deels openbaar. Artikel Intern. Intern.
tebruari 2014 10,
aan de tweede
minister lid,
inzake het onder
rapport e.
Criminaliteit
onder Midden-
en Oost-
Europeanen
van Politie en
jnscha._____

14. Nota van 23 Deels openbaar. Artikel Intern, Intern.
juni 2014 aan 10,
de minister tweede
inzake lid,
vragenvuur onder
PVV Oost- e.
Europese
bendes.

Intern. Intern.15. Annotatie, Deels openbaar. Artikel
ongedateerd. 10,

tweede
lid,
onder c
en e en
artikel
11.

16. Annotatie Deels openbaar. Artikel
ongedateerd. 10,

tweede
lid,
onder c
en e en
artikel
11.

17. Annotatie, Deels openbaar.
ongedateerd.

Intern. Intern.

Intern.Artikel
10,
tweede
lid,
onder e
en

Intern.
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artikel

11.

18. Verslag Deels openbaar. Artikel Intern. Intern.
kelenoverleg 10,
van 5 februari tweede
2014 lid,

onder c

en e en
artikel
11.

D) Documenten die cieheel niet onenbaar worden oemaakt

irectorast-G eneraa
echtsplegng en
echtshandhaving
irecbe Juridische en
peratiorele

.aneIegenhederi
uridische Bestuurlijke en
peralionele Znken

atum
nciaember 2015

Ons kenmerk
eegni 1

Nr. Document Beoordelina Wob Afzender Ontvanoer
19. Nota van 25 Geweigerd. Artikel Intern.

- Intern. -

september 10,
2013 aan de tweede

minister lid,

inzake een onder c

presentatie en e en

van het OM en artikel

Politie over 11.

huri aanpak

van mobiele

bendes.

Bijlage 2 —Rubricering weigeringsgronder’t in de documenten

Rubricering Betekenis
Geen letter Eerbiediging van de persoonlijke

levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder
e).

A De opsporing en vervolging van strafbare
feiten (artikel 10, tweede lid, onder c).

B Persoonlijke beleidsopvattingen (artikel
11).
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Fact shet mobI1e bendes

CrimInaIIteItsbeed

o De meeste mobiele daders (meer dan driekwart)

hebben geen (bekende) vaste woon- of

verblijfplaats in Nederland.

o opdrachtgevers meestal in het buitenland.

RcsuItten

de afgelopen jaren zijn steeds meer verdachten van

vermogensdelicten uit Oost-Europa aangehouden die

t J niet in Nederland woonachtig zijn.

o

In 2012: bijna 5000 personen (in 2010: bijna 4300).

Een groot deel daarvan maakt deel uit van

rondtrekkende bendes.

o Op 1 december gaat de Gemeenschappelijke

Informatie Organisatie (GIO) met het bedrijfsleven

van start.

• Preventie:

- maatregelen tegen skimmen: nieuwe passen,

fraude met 80% gedaald

- maatregelen tegen plofkraken (obstakels plaatsen)

- Veilig Ondernemen Scan: een korte digitale.

vragenlijst waarmee ondernemers gratis en

eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende

criminaliteitsrlsico’s voor hun onderneming en het



gebouw zoals bijvoorbeeld inbraak, dIefstal en ICT

criminaliteit,

- Keurmerk Veilig Ondernemen: certificering als er

gezamenlijk maatregelen op het gebied van

veiligheid worden getroffen, bijvoorbeeld

collectieve surveillance, parkmanagement,

toegangscontroles, collectief cameratoezicht of het

verbeteren van de verlichting op het

(bedrijven)terrein

- Digitaal Opkopersregister: handelaren moeten een

inkoopregister bijhouden, waarin tevens de

identiteit van de aanbieder van de goederen wordt

vastgelegd. Opkopers op afstand gecontroleerd

worden door politie of boa’s. Koppeling aan de

antidiefstalsite stopheling.nl.

De politie richt een informatiecel Mobiel Banditisme

op.

Europese sameriwrkIng (EMPAcfl:

• In 2013 50 gezamenlijke opsporingsoncierzoeken

gestart, 12 actiedagen, waarbij meer dan 200

verdachten werden gearresteerd.



o Gezamenlijke actie tegen metaaldiefstallen: 266

arrestaties, 30 voertuigen in beslag genomen. In

NL 4 strafrechtelijke onderzoeken als vervolg.

o Juni 2013: Een Litouwse dadergroep (auto

inbraken) opgepakt: 5 arrestanten inclusief de

leider van cle organisatie in Litouwen.

o In 2014 project tegen woninginbraken.

o Goede samenwerking met de bronlanden:

Roemenië, Bulgarije, Litouwen, Polen.

Zo zijn er al goede afspraken gemaakt over

aanwezigheid Roemeense politie bij Koningsdag

2014 en Gay Pride (aug 2014).

Roma

• Aanwijzingen dat in de Romagemeenschap

groepen betrokken zijn bij criminele activiteiten,

bijvoorbeeld mensenhandel, GBA-gerelateerde

fraude, inzetten van kinderen jonger dan 12 jaar,

bijv voor georganiseerd bedeien en zakkenrollerij.
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Integrale aanpak

van

Mobiel Banditisme

2012-2015

Nationaal Platform Criminalitetlsbeheersing—Tasklorce Criminaliteit tegen Bedrijven

Juli2012
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1. Xnteiding

Mobiel banditisme is van alle tijden. Wie de geschiedenisboekeri erop naslaat, komt ze al in
de ven’e Oudheid tegen. Soldaten van Caesar die na de moord op hun leider rovend door het
land trekken, Attila, de leider van de Hunnen, die zijn rijk in het zadel houdt louter door te
plunderen. In Nederland komt struikroverij ‘vooral in de zestiende en zeventiende eeuw
veelvuldig voor. In het zuiden waren bijvoorbeeld de ‘bokkenrijder& berucht. De mare ging
dat ze een pact met de duivel hadden gesloten en zich ‘s nachts — net als de duivel — op
bokkeripoten verplaatsten.

Struikrovers hebben in de loop der lijden soms een romantisch imago gekregen. Ze zouden
alleen van dc rijken stelen en de buit verdelen onder de armen. Het bekendste voorbeeld
hiervan is Robin Hoed. Equivalenten van de Britse Robin 1-lood zijn onder meer de ‘hajduks’
in Servi, de 9deften’ in Griekenland en ‘kozakken’ in Rusland. In werkelijkheid is er
echter niets romantisch aan deze rondtrekkende bendes. Het gaat om ordinaire gecalculcerde
criminaliteit, waar veel burgers en bedrijven ernstig door gedupeerd worden.

Om deze grensoverschrijdende georganiseerde bendes effectief en efficitnt te bestrijden is een
aanpak zowel op nationaal als op Europees niveau nodig. In 2010 zijn daartoe belangrijke
eerste stappen gezet. Zo is op EU-niveau een gezamenlijke Europese aanpak geformuleerd en
is op nationaal niveau een proeftuin ingericht om een vernieuwende aanpak te beproeven van
informatieuitwisseling tussen winkelketens en de politie over mobiele bendes die winkeldiefstal
plegen.’ In 2011 is besloten de veelbelovende proeftuin om te vormen tot een reguliere
werkwijze en bovendien te werken aan een integrale aanpak van mobiele bendes. De
hoofdlijnen van de nationale aanpak heeft de minister van V&J op 27 februari 2012 in een
convenant met Detailhandel Nederland bezegeld.2Verder wordt er in toenemende mate
(inter)natianaal binnen de politie samengewerkt tegen mobiele bendes, ook bij de aanpak van
ladingdiefstol. Een overzicht van de internationale ontwikkelingen is op 26 maart2012 naar
de Tweede Kamer gestuurd?

In 2012 is het vizier nationaal gericht op het bestendigen en verbreden van de aanpak. In dit
actieplan wordt daar invulling aan gegeven. Na een korte analyse van de aard en omvang in
hoofdstuk 2 en de huidige aanpak van mobiel banditisine in hoofdstuk 3, volgen in hoofdstuk
4 de maatregelen voor de integrale aanpak in de periode 2012-2015, waarna hoofdstuk 5
besluit roet de randvoorwaarden voerde uitvoering.

Kamerstukken II, 200-2010, 2! 684, ar. 273 en Kamerstukken 11,2010-2011,28 684, nr. 301.
Kemerstukken 11,20 t 1-2012,29911, rit. 62.
Kamerstukken 11,2011-2012,29911, nr. 64.
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2. Analyse

Definitie
Mobiel banditisme wordt op Europees niveau als volgt gedefinieerd: “Een mobiele
(rondtrekkende) dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig verrijken
middels vermogenscriminaliteit of fraude, een breed scala aan operaties uitvoeren en
internationaaL actief zijn.”4 tilt analyse van het KLPD blijkt dat het niet zo zeer vaste groepen
betreffen, maar eerder netwerken van personen die in wisselende samenstelling misdrijven
plegen. In dit verband wordt ook wel gesproken over fluTde netwerken.

Aard
Zoals uit de definitie blijkt plegen mobiele bendes een breed scala aan vemiogensdelicten.
Daarbij wordt een aantal delicten concreet genoemd. Zo richten mobiele bendes zich in
georganiseerd verband — in een al dan niet wisselende samenstelling — vooral op
winkeldiefstallen, inbraken in woningen en bedrijven, oplichting, skiniming, zakkenrollen,
diefstal van metalen (met name koperdiefstal), ladingdiefstal, voertuigdiefstal en diefstal op
bouwplaatsen.

Schade
Veelal kan niet inzichteljk gemaakt worden dat de criminaliteit door mobiele bendes is
gepleegd. In (te) veel gevallen worden de daders niet gepakt, of kan er geen direct verband
worden gelegd tussen afzonderlijke in het land gepleegde (Lichtere) delicten en een specifieke
dadergroep. Daardoor is hel lastig de totale schade te becijferen die aangericht wordt door
mobiele bendes. Wel zijn er aanwijzingen dat de totale schade door deze groepen groot is. In
het onderzoek Itineront gi’oiqis targe! slores in European Union (2009), dat in opdracht van
Detailhandel Nederland is uitgevoerd, wordt becijferd dat alleen al winkeliers in Europa
jaarlijks €7,6 miljard schade Lijden, waarvan €250 miljoen in Nederland.

Omvang
Alle West-Europese landen kampen met mobiele bendes en de omvang van het probleem
neemt toe. Reeds in het Nationaal Dreigingsbeeld van 2008 werd de zorgwekkende trend van
de rondtrekkende bendes gesignaleerd. Volgens het onderzoek 1fInerant grozps targef stores
in Eurapecin Union dat het jaar daarop verscheen, zou alleen in Duitsland en België sprake zijn
van een stabilisatie. Op nationaal niveau geeft het KLPD aan dat het lastig te bepalen is of
zich een toename van deze bendes voordoet, ook omdat bij lokale aangiftes niet specifiek
aangegeven wordt dat het mogelijk om mobiel banditisme gaat. Aan de andere kant is er ook
geen enkele aanwijzing voor een mogelijke afname van de problematiek. Op basis van
algemene cijfers van geregistreerde criminaliteit vak dus niet uit te maken of er van mobiel
bandttsme sprake 1q Wel 1dm van camera’s vermoeden

‘Coectusies vin de Rsid vn de Europese Unie, 2 en 3 december2010. In dli actieplan wordende termen
‘mobIele bendes’ en ‘mobiel banditisme’ aangehouden.
Justiiilc InformatleDienst (iusttD).

A
t aandeel van deze Oost-i t, is er wel degelijk
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reden tot zorg. Niet alleen is het aantal van bijna 1.900 veroordelingen perjaar op een totaal
van 125.000 niet te verwaarlozen, ook is een stijgende trend waarneembaar.

Daderlypologle
1-let rapport flinerani groupr wget Mores in European Union onderscheidt twee types
rondtrekkende bendes: de hit-and-run bendes en de meer professioneel georganiseerde bendes. De
hit-end-run bendes reizen mat een man of drie naar West-Europa, voeren de diefstLillen uit en
vertrekken binnen een dag weer naar het thuisland. Het zijn veelal jonge daders, die de
diefstallen plegen om zich van luxe goederen te voorzien of om hun studie te bekostigen.
Vaak gaat het om Polen, Roemenen, Bulgaren of onderdanen van de Baltische staten.

Het tweede type is meer georganiseerd, kan wel tot 75 man omvatten, en trekt enkele weken
in groepen van twee tot vijf personen door West-Europa. Ze verblijven in hotels, op
campings, in huisjes in bungalowparken of vinden onderdak bij geëmigreerde lnndgcnotcn en
maken in het thuisland deel uit van een crin-iincle organisatie. Het KLPD onderscheidt bij hel
tweede type twee subtypes. De ‘sub cultural based networks’ sluiten zich aan bij criminele
netwerken in Nederland die gelieerd zijn aan het thuisland en maken gebruik van hun
faciliteiten. De ‘foreign based networks’ bestaan uit buitenlandse criminele netwerken die in
Nederland gedurende een bepaalde periode delicten plegen en dan weer verder trekken.

De politie onderscheidt daarnaast nog een derde dadertype: de regionale dadergroepen die
structureel ‘even’ de grens oversteken uit Duitsland of België en dan in het grensgebied
delicten plegen. Veelal blijven ze in een straal van enkele tientallen kilometers van de grens
en slaan met name toe in (Zuid-)Limburg en Brabant.

Verschil mobiel banditisrne mal rondn-ekkende dadergroepen
Er zijn echter ook mobiele dadergroepen actief die ‘gewoon’ in Nederland wonen, soms een
dubbele nationaliteit bezitten, en vanuit hun verblijfplaats het land afschuimen. Dit type
dadergroep is dus niet internationaal actief (zoals mobiele bendes), maar het ligt voor de hand
om ook deze groep, daar waar van toepassing, in de integrale aanpak te betrekken. Deze
categorie criminelen wordt aangeduid als rondtrekkende dadergroep. Lees in dit stuk dan ook,
indien van loepassing, naast mobiele bendes ook rondtrekkende dadergroepen.

.Modus operancfi
Er blijkt allerminst sprake van een eenvoudig te beschrijven verschijnsel: de daders werken
vaak alleen, of in groepjes van enkele personen, welke soms weer onderdeel vormen van een
meer omvangrijk crimineel netwerk. Soms verblijft men maar kort in ons land, niet zelden is
men hier evenwel langer, al dan niet mcl een formele vreemdelingstatus, inschrijving in het
(3BA en een burgerservicenuminer (belasting betalend). Meer dan gebruikelijk bij ‘gewone
criminelen’ heeft men een grote criminele actieradius die de grenzen van gemeenten en
regio’s al mei zal overschrijden. Niet alleen kenmerken de mobiele bendes zich door

A
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Het dominante kenmerk van het mobiel banditisme is dus zijn verscheidenheid en
veranderlijkheid er is geen vast en simpel patroon van criminele groepen die zich
stelselmatig naar ons land zouden bewegen om delicten te plegen. De samenstelling wisselt,
de regio waar ze actief zijn varieert; soms is sprake van kleinschaligheid en soms van meer
georganiseerde organisaties. De delicten die ze plegen vormen ook

diversiteit; ook hun dynamiek is opvallend: men verplaatst zich gemakkelijk naar gebieden
waar zich criminele kansen lijken’ - ‘, of waar men minder rr -

termen van p ns en bestraffin
-_-J .

ij het
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3. Jluîdige aanpak

Zoals bij vrijwel alle vormen van criminaliteit tegen bedrijven is de bestrijding van delicten
gepleegd door mobiele bendes een gedeelde verantwoordelijkheid van publieke en private
partijen. Opsporing en vervolging zijn natuurlijk een ‘uitsluitende verantwoordelijkheid van de
overheid. Voor de private partijen ligt de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid
vooral in het treffen van preventieve maatregelen.

3,1 Nationale aanpak — preventieve maatregelen

a. Winkeldiefsial
Dc detailhandel levert de nodige inspanningen om winkeldiefsial door mobiele bendes te
voorkomen. Al die maatregelen gericht op preventie van winkeldiefstal dragen natuurlijk
direct bij aan het tegenhouden van mobiele bendes. De detailhandel geeft volgens eigen
opgave aan beveiliging ongeveer 300 miljoen euro perjaar uit.6

b. Ladingdiefsta!
De transportsector heeft tevens de laatste jaren flinke inspanningen gepleegd om het
aantal ladingdiefstallen tegen te gaan. De organisatie TLN (Transport en Logistiek
Nederland) en TAPA (Transpurted Asset Protection Association) staan hun leden actief
bij met raad en daad, zoals bij het project om overvallen op vrachtwagens te voorkomen.
Het publiek-private project Secure Lane, uitgevoerd door de stichting Crimineel, waarin
de transportas Venlo-Rotterdam onder slim proactief caxneratoezicht s

Banken en detailhandel hebben de nodige maatregelen genomen om het skimrnen van
bankpassen tegen te gaan. Aanpassingen aan geld- en betaalautomaten zijn uitgevoerd en
er wordt (versneld) overgegaan van het ‘pinnen’ naar het ‘dippen’, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de minder fraudegevoelige chip op cle betaalpas. De schade door skimrning
is door diverse maatregelen inmiddels gedaald.

d. Inbraken
Het Politie Keumierk Veilig Wonen (PKVW) is een goede systematiek waarlangs de
inbraakbeveiliging van bestaande huizen en nieuwbouw, maar ook de woonomgeving
(wijk en buurt), naar een hoger niveau getild ken worden. Huizen die PKVW gecertificeerd
zijn hebben 60% minder risico op een (poging tot) inbraak. Het ministerie van V&i en het
CCV, die het PKVW in beheer heeft, stimulerende toepassing van het PKVW. In 2012
wordt bovendien een proef gehouden om herhaald slachtofferschap na een inbraak te
voorkomen. Slachtoffers van een worilnginbraak kunnen een subsidie krijgen om een
alartrisysteern aan te schaffen.

‘De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 komt (op basis van zeifrapportage door het bedrijfsleven) uit op
een bedrag van circa 136 miljoen euro per jaar.

A
c. Sklmsnen
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Buiten inbraken in woningen, vinden er erik inbraken plaats bij bedrijven en instellingen.
Om onder meer bedrijfsiribraken verder terug te dringen is de zogeheten VKB-rege]ing
ontworpen. Op basis van deze regeling k

- 1 (kleinere) ondernemers een gedeelte
vergoed van de bevr -------‘----‘-- —--—-- -- ‘- -

risicoan&”-- r— —

e. Yoerluigcrinlinalitc3il
Publieke en private partijen participeren in de Stichting Aanpak Voerwigorirninaliteit
(AVc), AVe stimuleert en ondersteunt actief de publieke en private partijen hij de aanpak
van diefstal van en vanuit voertuigen.

f Koperdiefsinl
Op Europees niveau is geconstateerd dat mobiele bendes in toenemende mate koper
stelen.7 Op de hoi spots — het spoor en het hoofdelektriciteitsnet — wordtjaai-Iijks voor
miljoenen auro’s aan preventieve maatregelen getroffen. Voor de publlek-private aanpak
van koperdiefstal loopt een apart project, ‘Actie Koperstag’.

3.2 Nationale aanpak — repressieve maatregelen

a. Opsporhig algemeen
De politie hcafl maatregelen genomen om extra waakzaamheid tot stand te brengen. Zo
lopen er verschillende opsporingsonderzoeken in de regio’s naar mobiele bendes. Onlangs
is in de regio 1-laaglanden een Roemeense bende akimmers opgerold in goede
sanlenwerking met Roemenië en Europol.

b. Opsporing skimmlng
Er is een landelijk Skimmingpoint opgericht om mobiele bendes die zich bezighouden met
skimrning opte sporen.

c. Opsporing Inbivken
Er zijn AcIie Waakzamn mobiel bandirjsn,e opgezet door het KLPD in samenwerking met
andere korpsen, gericht op woning- en bedrijfsinbraak. Deze acties blijken succesvol; ze
leveren naast aanhoudingen veel informatie op over criminele samenwerkingsverbanden.
Zo zijn er honderd controleacties uitgevoerd ter zake van inbraken. Bij een controleactie
in de regio Utrecht zijn zo’n 80 gesignaleerde Oost-Europeanen van de weg gehaald en
bijna dertig arrestaties verriohi

Daarnaast zijn met de politie en het OM afspraken gemaakt over de aanpak van diverse
vormen van criminaliteit.5Het gaat over onder andere overvallen en woninginbraken. Nu
zijn er a tien regionale high irnpact crime-tearns gericht op het bestrijden van dergelijke
fenomenen. Voor zover Leden van mobiele bendes aan de criteria voldoen worden ook zij
daarin opgenomen.

In Nederland Is In de politlesystemen slechts een enkele rondtrekkende bende gesignaleerd die zich met
koperdiefstel bezighoudt. Er zijn 55 subjecten In de detebase van Waakzaam Koperslag gevond&n dle ook In de
database van Waakzaam Mobiel Banditisme vootkomen, dle een buitenlandse nationaliteit hebben en geen vaste
woon- of verblijtlaats inNederland.

Kasnerstukken II, 2011-2012,33 000 VI, nr. 2.
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d. Opsporing voeiiuigcrim!n&ilei
Aanvullend blijken mobiele bendes betrokken bij auto-inbraken waarbij men het heefi
voorzien op laptops, mobiele telefoons en op onderdelen zoals navigatieapparatuur,
airbags en koplarnpunits. De staatsseoretaris van Veiligheid en Justitie heeft in het najaar
van 2011 een publiek-private aanpak gelanceerd, samen met het Verzekeringsbureau
bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV), politie, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en
de ANWB. Met deze aanpak, waaronder begrepen de inzet van lokauto’s, zijn diverse
daders (niet per ee van mobiele bendes) opgepakt en daalde het aantal autokraken in de
regio Utrecht niet 40%. Naar aanleiding van het succes van deze pilot wordt de Utrechtse
aanpak ook in andere regio’s uitgerold, Inzet is om het aantal autokraken in Nederland
met 20% terug te dringen, gemeten in 2014 ten opzichte van 2011 naar aangifte en
schadelast.

e. Idenllleirsvastsel!ing
Progis is een programma voor identiteitsvastetelling dat in 2012 uilgerold wordt naar alle
politiebureaus. Daarmee kunnen snel vingerafdrukken en identiteitsdocumenten worden
gescand en vergeleken met databases.

f Vervolging en recidive
Sinds 2007 zijn lidstaten verplicht veroordelingen te melden aan het land van herkomst
van de veroordeelde, zodat in dat land alle strafrechtelijke antecedenten uit de EU van een
oriderdaan beschikbaar zijn. Met ingang van april 2012 is het Europees Strafregister
Informatiesysteem (ECRIS) ingevoerd dat de informatie-uitwisseling automatiseert,
waarmee de beschikbaarheid en de volledigheid van deze informatie wordt verbeterd en
een betere check op buitenlandse antecedenten praktisch mogelijk is. In de toekomst zul
bij de straftoemeting rekening worden gehouden niet eerdere veroordelingen in het land
van herkomst en in andere BU-lidsiaten. Hei OM zal sneller voorlopige hechtenis
vorderen om verdachten met het oog op vluchtgevaar vast te houden Lot aan zitting, niet
aansluitende executie (in Nederland of middels overdracht aan herkomstland).

g. &inctieopiegging
Leden van mobiele bendes moeten bij voorkeur hun vrijheidsstraf in eigen land uit gaan
zitten. Die mogelijkheid ontstaat als het voorstel wordt aangenomen voor de Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WETS) dat op grond van het
Europese kaderbesluit ter zake op 5 december 201 t is ingediend hij de Tweede Kamer. De
wei geldt alleen voor vonnissen van na het moment van inwurkintreding en slechts voor
de EU-landen die het kaderbesluit ook hebben geïmplementeerd.

h. Uitzelling
Strafrechtelijk veroordeelde vreemdelingen zonder verblijfstatus komen einde 2011 niet
meer in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling na tweederde van de straf. In
plaats daarvan heeft de minister van V&J nu de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van
de vrijheidsstraftussendjds te be&ndigen, indien de vreemdeling ken worden uitgezet. Dat

‘Polen heeft een uiterljjk tot 5 december 2016 geldend voarbehaud gemaakt dat Poolse veroordeelden alleen
met hun Lnstemmlng worden overgebracht. Waar het veroordeelden betreft met de natlaniliteit van een land
ballen de EU geldt het WOTS.reglme. Alle leden van de Raad van Europa (behalve Monaco) zijn partij bi] het
Verdrag OveibrengiagGevonniste Personen (VO6P) die veibrengIng mogelijk maakt. Anders dan bij de
WETS Is hier voorwaarde voor overbrenglog dat tilet alleen Nederland en het andere Land het daarover een.s
moeten zijn maar ook de betrokken gedetineerde.
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betekent dat als de illegaal niet meewerkt aan de uitzetting, hij de volledige straf moet
uitzitten. Als hij wel terugkeert, dan kan de strafworden bekort. Hierdoor wordt voor de
strafrechtelijk veroordeelde vreemdeling gedurende de tenuitvoerlegging van zijn straf een
prikkel tot vertrek gecreZerd. Keert da vreemdeling terug naar Nederland en heeft hij geen
verblijfstitel3dan ‘herleeft’ het strafrestant en wordt door het OM een tenuitvoerlegging
gevorderd.

1. Ongewens/verklaring
Om een goede reactie te kunnen geven op buitenlandse mobiele bendes is alertheid nodig
jn de onderkenning van de herkomst, verblijfplaats en de nationaliteit van verdachten. Dat
moet helder maken of er sprake is van lidmaatschap van een mobiele bende, zodat een
passende straf ken volgen. Dit noopt tot een verbinding tussen strafrecht en
vreemdelingenbeleid, die inmiddels is gerealiseerd onder regie van de in 2010 ingestelde
Task Force ‘Vreemdelingen in de Strafrechtsketen’ (VRIS). Op basis van het strafvonnis
wordt nagegaan of het verblijfsrecht kan worden beëindigd en of de vreemdeling
ongewenst verklaard kan worden. Zulk een ongewenstverklaring is in 2011 bij 230 EU
burgers gebeurd, waaronder zestig Polen, vijftig Roemenen en twintig Litouwers. Bij de
beslissing tot ongeweostverklaring is het nuttig om te beschikken over informatie over
eventuele veroordelingen van betrokkene in andere lidstaten3die door ECRIS geleverd
kan worden.

3.3 NatIonale aanpak — publiek private samenwerking

Mobiel banditisme is een onderweip dat al langere tijd de aandacht krijgt van politie, justitie
en het georganiseerde bedrijfsleven. Zo kende het uit 2005 daterende tweede Actieplan Veilig
Ondernemen (AVO) van het Nationaal Platform Cniminaliteitsbeheersing (NPC) een project
gericht op het tegenhouden van georganiseerde criminaliteit. Dit project heeft een
beschrijving opgeleverd van intervent.iescenario’s en mogelijkheden voor het tegenhouden
van georganiseerde bendes (SMVP, 2006). De scenario’s zijn door publieke en private
partijen echter verder niet planmatig toegepasL

In januari 2010 zijn publieke en enkele private partijen een ‘proeftuin’ gestart om mobiele
bendes beter te bestrijden. Doel van dit initiatief is de uitwisseling van beeldmateriaal en
informatie over rnodi operandi tussen bedrijfsleven en politie te verbeteren, Vooral de grote
winkelketens blijken te beschikken over informatie over rondtrekkende bendes. In de
proeftuin is een ketenbenadering ontwikkeld, waarbij gegevens van detailhandel, politie en
OM met elkaar in verband worden gebracht. Wanneer zij mobiel banditisme vermoeden of
vaststellen, laveren de winkelketens informatie aan bij het loket van de dienst ipoi van het
KLPD. De informatie betreft bijvoorbeeld proces-verbaalnurnmers van aangehouden
verdachten of camerabeelden. 1-let KLPD heeft een database ingericht. waarin gegevens van
de winkelketens worden opgenomen. Deze worden geanalyseerd en gematched met andere
politiële informatie.

De uitkomsten worden gebruikt om de prionitering en de pakkans bij de opsporing te
verbeteren, waar nodig en mogelijk door de inrichting van een (tijdelijk) pro] ectteam door de
Bovenregionale Recherche (BR). De evaluatie maakt duidelijk dat de werkwijze in de
proeftuin kan bijdragen aan een eft’cctievere aanpak van rondtrekkende bendcs: een aantal
actieve dadergroepen in de Randstad is daadwerkelijk aangehouden. In deze gevallen ging het
wel om heterdaad-aanhoudingen. Prioritering stond diepgaander onderzoek in de weg. De
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aanpak vanuit de opsporing behoeft dan ook verdere verbetering. De informatie moet in de
verdere doorontwikkeling aangewend worden om meer zaken op te ‘ossen en bedrijven te
attencleren, zodat zij (preventieve) rriaatregelen kunnen treffen. Bovendien moet een oplossing
gevonden worden voor dc arbeidsintensieve analyse die deze werkwijze voor dc dienst ipo1
niet zich meebrengt, zeker wanneer een groter aantal winkelketens zich bij deze methodiek
aansluit.

3.4 Nationale aanpak—bestuurlijke maatregelen

Ook dc rol van het bestuur in de overheidsbredc aanpak van mobiele bendes is van belang.
Hierbij valt te denken aan de aanpak van ‘facililators’ die onderdak bieden aan rondtrekkende
bendes ofd[e heling van gestolen goederen mogelijk maken. 1-let is van belang dat bestuurders
over relevante infonnatie beschikken over bijvoorbeeld huisjesmelkers, illegale onderhuur,
helingpraktijken in een horecazaak om daartegen adequaat op te treden. Bijvoorbeeld door het
intrekken of weigeren van een (horeca)vergunning. Op dit moment wordt hieraan in het kader
van de aanpak van mobiele bendes geen speciale invulling gegeven. De ontwikkeling van een
barrièremodel zou hierin kunnen voorzien. De mogelijkheden van bestuurlijke instrumenten
worden nog in onvoldoende mate benut.

3.5 nternationa1e aanpak— grensgebieden

Ook niet onze buurlanden wordt — vooral in de grensregio’s — samengewerkt om vormen van
grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt onder meer door te investeren
in gemeenschappelijke crirninaliteit.sbeeldanalyses en versterken van de samenwerking bij het
oplossen van operationele knelpunten aan de grens. Aan de oostgrens fungeert een
gemeenschappelijk Duits-1’lederlands politieteam, waar ook de Koninklijke Marchaussee deel
van uitmaakt, dat mobiel banditisme als taakaccent heeft en grensoverschrijdend informatie
kan uitwisselen en gezamenlijk hiertegen optreedt.

3.6 Internationale aanpak—Europees niveau

2010
Tij dens de informele JBZ Raad van 15juli2010 is op voorstel van het Belgische
voorzitterschap een gezamenlijke aanpak van mobiele bendes omarnid, Het initiatief is
uitgemond in de formulering van Raadsconciusies, die tijdens de .TBZ Raad van 2 en 3
december 2010 zijn bekrachtigd. De Europese aanpak voorziet in een grondige analyse van de
problematiek door zowel dc individuele lidstaten als Europol. Daarmee kan een beter inzicht
verkregen worden in de mogelijke toename van mobiel banditisme en de implicaties daarvan
voor burgers en bedrijven. Meer opsporirigsonderzoeken met een internationale dimensie en
in het bijzonder financieel rechercheren zo nodig in Joint Investigation Teams—, meer
internationale strafrechtelijke samenwerking en een krachtige bestuurlijke aanpak tegen het
faciliteren van de dadergroepen (zoals onderdak bieden en heling) zijn kernelementen van de
aanpak. Bovendien wordt dc door Nederland voorgestane pubilek-private samenwerking, die
in ons land in de proeftuin gestalte heeft gekregen, op Europees niveau omarrnd. Voor de
bestuurlijke aanpak wordt een informeel netwerk opgericht, alwaar onder meer bestpractices
uitgewisseld en nieuwe initiatieven ingebracht worden en — met inachtnerning van nationale
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wetten — onderzocht wordt welke informatie tussen bestuurlijke en wetshandhavende
instanties gedeeld ken worden binnen EU-)idstaten.

2011
In 2011 is de problematiek nog twee maal in deJBZ Raad besproken: op 9 en 10juni 2011 en
op de bijeenkomst van 13 en 14 december 2011. Tijdens de JBZ Raad van 9 en 10juni2011
is besloten dat rondtrekkende bendes een van de prioriteiten van de BIJ zijn in het kader van
de bestrijding van internationale en georganiseerde criminaliteit in de periode 2011-2013. In
de beleidscyclus voor de aanpak van internationale en georganiscerde criminaliteit wordt op
EU-niveau een strategisch en operationeel plan ontwikkeld om mobiele bendes aan te pakken.
elgi en Frankrijk treden op als trekkers. Nederland porticipeert actief in dit traject in de
persoon van de Rotterdamse recherchechef, Primair gaat de aandacht uit naar inbraak,
voertuigeriminaliteit en winkeldiefstal gepleegd door mobiele bendes.

Intussen is Buropol gestart met het uitvoeren van een analyse die begin 2012 is verschenen.
Bij Europol worden misdaadfenomenen via Analytical Work Files benaderd. De Nederlandse
politie heeft zich in 2011 aangesloten bij de AWF gericht op mobiele bendes. Verder is de
Nederlandse politie in samenwerking met Litouwen bezig met het opzetten van een Joint
Investigation Team (fiT) om Litouwse dadergroepen aan te pakken. Het vormen ‘van JIT’s om
gezamenlijk de rondtrekkende bendes te bestrijden, strookt met de eerdere Readsconelusies.
Toen is ook het informeel netwerk voor de bestuurlijke aanpak aangekondigd, dat in 2011
opgericht is. De scope van het netwerk is inmiddels uitgebreid naar andere georganiseerde
misdaadfenomenen zoals mensenhandel en financieel-economische criminaliteit. In
Raadskader wordt gesproken over beleidsmatige invulling van de bestuurlijke aanpak en over
het opzetten van een meer operationeel expertnetwerk bij Europol.

Op 13 en 14 december 2011 hebbende ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op
EU-niveau wederom gesproken over de aanpak van mobiele bendes. Bij die gelegenheid
hebben Frankrijk, Duitsland, Italie en Spanje een (informeel) aan paper ingediend, waarin ze
verzoeken om een gemeenschappelijke en gecotrdineerde actie tegen het groeiende probleem
van rondtrekkende bendes, Acht maatregelen worden in het non peper voorgesteld, gericht op:

Beter gebruik van Europol en zijn middelen.
• Versterken en organiseren van het bestaande netwerk van nationale contacipunten voor

rondtrekkende bendes,
• Garanderen van de traceerbaarheid van de verkoop van bepaalde metalen door een BV

wet die de betaling van dergelijke transacties niet liquide middelen verbiedt.
• Het dichter bij elkaar brengen van het strafrecht van BIJ-lidstaten ten aanzien van het

ontvangen en de doorverkoop van gestolen goederen en bezit door rondtrekkende bendes.
• Zeker stellen dat de richtlijn en enforcing the senlence in the counhy ofarigin is omgezet.
• Bij Europol een Europees alarmeringssysteem opzetten gericht op nieuwe typen delicten

door mobiele bendes, gevoed door operationele informatie verschaft door lidstaten.
Het verhogen van het aantal JIT’s, gefinancierd door Eurojust, met als doel
grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken, in het bijzonder ten aanzien van
onderzoeken gericht op bezit en middelen van verdachten.

• De maatregelen dienen een evaluatiecriterium te zijn voor EU kandidaat-lidstaten en een
element te zijn bij de invulling van de relaties tussen de EU en andere derde landen.
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Operationele samen we,’ktng
Nederland doet ook mee aan specifieke EU-acties om informatie over daclergroepen uit Le
wisselen en aan te pakken’° Dit staat naast de reguliere mogelijkheden om via Europol en
Eurojust internationale verbanden te leggen [er versterking van de grensoverschrijdende
operationele samenwerking. Specifiek ‘voor de aknpak van mobiele bendes heeft Buropol twee
concrete projecten lopen1 EEOC en FURTUM, waarin opsporingsunderzoeken worden
voorbereid1expertise gedeeld en concrete ondersteuning gegeven. Dat leidt1 bijvoorbeeld, tot
gezamenlijk onderzoek, samen met BeIgi, Frankrijk en Europol, naar een mobiele bende die
zich in woninginbraken heeft gespecialiseerd.

Europol beschikt over een systeem, het Europees Enformatiesysteem (EIS), waarmee lidstaten
elkaar kunnen bevragen, zaken vergelijken en cotirdineren, Daarmee kon de Londense politie
bijvoorbeeld een bende Roemeense geldautomatenkrakers arresteren waarvan leden ook in
andere lidstaten gezocht werden wegens vrouwenhandel en gewapende overvallen. Dc inzet is
om de Nederlandse Basisvoorziening Opsporing zodanig te koppelen met het ELS dat ook ons
land daar ten volle van kan profiteren.

Ton slotte zijn de EU-litlstaten bezig instrumenten voor ontneming te implementeren. Ze
moeten een nationaal Asset Recovery Office (ARO) aanwijzen (in Nederland is dat het
Bureau Ontoerningen OM), als onderdeel van het internationale netwerk van nationale
Financial Intelligence Units (Fiti’s). Daardoor kunnen ze het crimineel verworven geld
sneller afliemen — vaak belandt de buit van mobiele bendes immers snel in het buitenland,
meestal de landen van herkomst van de daders; dat zijn vermoedelijk ook de plaatsen waarde
gestolen goederen verkocht worden en gelden zullen moeten witgewassen. Bovendien moeten
de lidstaten het kaderbesluit implementeren dat ziet op de wederzijdse erkenning van
beslissingen tot confiscatie. De Nederlandse officier vanjustitie is al bevoegd om bij de
Nederlandse rechter, zonder verdere tussenkomst van de lokale rechter, de canfiscaUe te
bevelen van dc opbrengsten van delicten van mobiele bendes, wanneer vast is komen te staan
dat deze zich in het betreffende land bevinden,

3.7 Knelpunten in de aanpak

1. Delicigerichi In plaats van persoonsgerichie aanpak
De aanpak van mobiele bendes is van overheidszijde vooral georganiseerd vanuit een
delictgericht perspectief. Voortsobrijdend inzicht leert dat een persoons- en dadergerichte
aanpak effectiever kan zijn; de rondtrekkende bendes plegen immers verschillende soorten
delicten. Door de delictgerichte focus blijven veel daders beneden het ‘maaiveld’. De focus
van politie enjustitie ligt onvoldoende op het fenomeen mobiel banditisme, waardoor de
aanpak niet samenhangend genoeg is. Aanhoudingen, aangiftes en informatie van (kleinere)
delicten door heel het land worden niet met elkaar in verband gebracht. Daardoor wordt het
georganiseerde (internationale) karakter van deze delicten niet (h)erkend.

2. Te weinig priorireil in de opsporing
Wanneer het georganiseerde karakter van de plegers van de delicten wel wordt (h)erkend, dan
krijgen deze mobiele bendes door prioriteitstelling in de opsporing vaak te weinig repressieve
aandacht. Zo bleek ook in de proeftuin die in 2010 Is gestart, dat da aangedragen zaken het

‘° In de EMPACT-projectgrocp (European Multidlsciplinary Platform Against Crime Threats). Het permanente
cornit voor blanenlandse veiligheid COSI zier toe op de realisatie van deze opertlonele doelen en rapporteert
daarover aan de JBZ-Rud.

13



vaak in de weging’ niet haalden. Ook de huidige organisatie van de Nederlandse politie
vormt wat dat betreft een nadeel. De bovenregionale recherche houdt zich bezig met vooraf
bepaalde zwaardere regio-overschrijdende niiddencdminaliteir, waardoor er weinig ruimte is
voor de aanpak van de ten onrechte als veelal wat ‘lichter’ getypeerde delicten, zoals
georganiseerde winkelcriminalileit. Daarnaast zijn dc recherche-eenheden binnen de
regiokorpsen er, vanwege capaciteitsredenen, ook niet happig op om zaken op te pakken die
door een landelijke ‘uitwaaiering’ leiden tot langer durende onderzoeken.

3, Geen eendtildige reactie na aanhouding
Uit de tactische verkenning van de dienst ipoi van het KLPD, die begin 2010 uitgevoerd is, en
uit de proeftuin blijkt dat de aanpak door politie en justitie na een aanhouding op heterdaad
verschilt. In enkele gevallen werd de verdachte met een dagvaarding heengezonden, in andere
gevallen volgde een inbewaringstelHng tot aan de zitting. Specifiek bij mobiele dadergroepen
die voornamelijk uit het buitenland afkomstig zijn, is heenzeridirig met een dagvaarding
ongewenst. De verdachte maakt zich immers over de grens uit de voeten. Hier ontbreekt —

voor zover mogelijk binnen de wettelijke knders — een eenduidige, landelijke aanpak in de
strafrechtketen.

4. Onvoldoende samenhang in informatie
Er bestaat geen goed beeld van de criminaliteit die door mobiele bendes wordt aangericht.
Waardevolle informatie bij het bedrijfsleven over verdachten komt soms niet ter kennis van
politie,justitie en andere overheidsdiensten. Ook wordt waardevolle informatie ftssen
bedrijven niet of in onvoldoende mate gedeeld. Daarnaast worden binnen de politiesysternen
landelijk opererende en stelselmatige daders en verdachten niet direct zichtbaar en is er geen
zicht op antecedenten in het land van herkomst of in andere landen waar verdachten actief
kunnen zijn.

5. Leem(es in preventie
Ondanks preventieve inspanningen van burgers en bedrijven zijn er leemtes. Deze hebben
betrekking op het gezamenlijk of collectief organiseren van maatregelen op een niveau dat de
individuele vestiging of woning overstijgt. Denk hierbij aan collectieve winkelsurveillance of
collectieve camerabeveiliging. Een betere beveiliging van winkels ken gestimuleerd worden
door de invoer[ng van een keurrnerk. Ok kan de alertheid op diverse vlakken worden
vergroot om afwijkende patronen soeHerte herkennen en hier actie op te ondernemen, Tevens
zou het helpen als (bulk)goederen unieke kenmerken mee zouden krijgen. Dit is niet nileen
van belang bij de bestrijding van heling, maar ook bij het terugzoeken wanneer goederen
worden aangetroffen bij aangehouden personen. Wanneer een ‘goed’ is ontvreemd, is het van
belang dat dit zo snel mogelijk teruggevonden wordt. Vandaar dat in veel auto’s track & trace
apparatuur is aangebracht. Het breder toepassen van de mogelijkheden van track & Irace lijkt
meerwaarde te hebben.
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4. Beteugelen van mobiel banditisme

4.1 Een integrale aanpak

Om echt effectief te zijn, moet cle aanpak van mobiel banditisrne sanienhangender, slimmer en
beter. Te vaak vallen mobiele bendes nog tussen het repressieve ‘wal en schip’ waardoor zij te
lang relatief ongestoord hun gang kunnen gaan, Tegelijkertijd mag niet uit het oog verloren
worden dat private partijen een belangrijke sleutel tot een succesvolle aanpak in handen
hebben, omdat veiligheid begint bij voorkomen)’

Een integrale aanpak van mobiel banditisme impliceert dat:
1. alle schakels in dc veiligheldskcten bij de bestrijding betrokken zijn: er worden

maatregelen getroffen in de gehele keten van preventie, tegenhouden, opsporing en
vervolging;

2. alle vormen van criminaliteit die deze bcndes plegen in ogenschouw worden genomen: de
aanpak die in de proeftuin beproefd is voor winkeldiefstal wordt niet alleen landelijk
uitgerold, maar ook verbreed naar andere vormen van criminaliteit waaraan mobiele
bendes zich schuldig maken.

3. vanuit de dadergerichte invalshoek niet alleen bij de opsporing verder wordt gekeken dan
het enkelvoudige delict, maar de diverse randvoorwaarden voor het in georganiseerd
verband kunnen plegen van de delicten (zoals vervoer, verblijf en heling) in de aanpak
worden betrokken;

4. er wordt aangesloten op initiatieven en mogelijkheden op Europees niveau om mobiele
bendes te bestrijden.

Afbakening
Enige beperking in de aanpak is nodig om te voorkomen dat de aanpak te veel uitdijt, het
gehele veld van de criminaliteitsbestrijding beslaat en/of overlap gaat vertonen met reeds
lopende initiatieven. Er dienen verbindingen gelegd te worden met bestaande prograrnnia’s en
er moeten slimme keuzes gemaakt worden om, gegeven de beschikbare capaciteit en
middelen, een optimaal resoltaat te bereiken.

-
Op het gebied van overvallen bijvoorbeeld zijn via de Taskforce Overvallen veel
maatregelen in uitvoering.

- Voor de aanpak van ladingdiefstaL wordt het Convenant Transportcriminaliteit uitgevoerd.
- Metaaldietstal vergt zo veel specifieke maatregelen die niet direct gelieerd zijn aan

mobiele bendes, dat een apart plan van aanpak is opgesteld: Actie Koperslag.
• Skimming is met de introductie van de chip in pinpassen sterk op zijn retour.

Met name in de preventieve en proactieve sfeer richt dit plan van aanpak zich dan ook op
wjnkeldieftal, inbraken en autocrirninaliteit. Dit is in lijn met de projeetmatige aanpak op
Europees niveau. Bij de versterking van de informattepositie tea behoeve van de opsporing
kunnen echter ook andere vormen van georganiseerde criminaliteit betrokken worden, zoals
lading- en ifietaaldiefstal.

“Zie onder andere dc uitgevoerde studie naar het Tegenhouden van Mobiel Bandiiisme (SMVP, 2006).
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Doelstelling
De doelstelling van de integrale aanpak is:
een versterkte bestrijding van mobiel banditisme door publieke en private partijen onder
gebruikmaking van informatiegestuurde maatregelen.

Een kwantitatieve doelstelling in termen van eeii afname van het aantal mobiele bendes is in
deze fase niet te formuleren. Ten eerste ontbreekt op dit moment het zicht op het totale aantal
mobiele bendes datjaarlijks in Nederland actief is. Ten tweede zal door de geïntensiveerde
aandacht het aantal mobiele bendes dat in beeld komt1 juist toenemen in plaats van afnemen.

Mobicle bendes en rondtrekkende dadergroepen waarvan verwacht wordt dat die meer
nadrukkelijk in beeld zullen komen zijn:
• netwerkeri van MOE-landers;

netwerken van Aziaten (met name afkomstig uit Mongolië);
• netwerken van Nederlanders, veelal georganiseerd naar etnische of sociaal-culturele wortcls.

4,2 Maatregelen

In deze paragraaf worden de niaatregelen die benodigd zijn om te komen tot een integrale
aanpak van mobiele bendes op hoofdlijnen besch.reven. Voortschrijdend inzicht ken ertoe
leiden dat voorgenomen maatregelen aangepast moeten worden. Dit plan van aanpak is dan
ook niet in beton gegoten, maar ken gedurende de looptijd van dit traject bijgesteld worden.

4.2.1 Preventieve maatregelen

1. Winkeldiefstal

Açtie 1; uitbreiding deelnemende winkelketens
De proefhiin van het tninisterie van V&) met de politie (dienst Ipol van het KLPD) en een
aantal winkelketens wordt omgevormd tot reguliere werkwijze en gefaseerd uitgebreid naar
andere landelijk opererende winkelketens die beschikken over professionele securitymanagers,

Trekker:
Volgers: wirikelketens,
Tijdlijn: doorlopend

Actie 2: meer preventie van winkelcrirninalitit
De betrokken partijen in de detailhandel treffen zowel technopreventieve als sociopreventieve
maatregelen om winkeldiefstal zo veel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij onder meer aan
een bevdlligingskeurmerk voor bedrijven of liet stimuleren en organiseren van collectieve
win]celsurveiLlance. Daarbij maken ze ook gebruik van de inzichten die opgedaan zijn in de
proeftuinen winkelerlininaliteit die iii de periode 2010-2011 uitgevoerd zijn)2 Daarnaast biedt
de analyse van de Gemeenschappelijke Informatie Organisati (actie 15) informatie voor het
treffen van preventieve maatregelen specifiek gericht op mobiele bendes. Zo nodig wordt

Het gaat daarbij onder meer om de inzet van ongettaiformeerde bcvciligers1het verbod op geprepareerde
tassen en het vergroten van de aanglflebereidh&d.
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hiervoor een convenant afgesloten. Actie 2 za) worden uitgewerkt in een concrete
maatregelenlijsi.

Trekker:
Volgers: wirikclketensJ
Tijdlijn: doorlopend

Actie 3: verbeteren van het cameratoezicht
In overleg met betrokken partijen worden criteria opgesteld om de kwaliteit van het
caineratoezicht bij de deelnemende bedrijven te optimaliseren. Goed cameratoezicht in
winkels, op bedrijvcnterrcinen en in winkelccntra wordt gestimuleerd.

Trekker:
Volgers: V&J, politie, OM, winke)ketens,(......._._
Tijdlijn: december2012

Actie 4: verbod op geprepareerde tassen
In overleg met dcwordt de opname van een verbod op gepreparcerde tassen in de APV
gestimuleerd. Tevens wordt gestimuleerd dat het verbod op geprepareerde tassen standaard in
dc huisregels van winkels wordt opgenomen. Hierbij wordt ook betrokken de evaluatie van de
werkwijze van de politie en geiTieente Amstelveen.

Trekker:
Volgers: winkelketens, V&J
Tijdlijn: december 2013

2. Inbraken

Actie 5: meer inbraakpreventie
De preventie van inbraken op basis van het PKVW wordt gestimuleerd, zowel voor bestaande
bouw als voor de nieuwbouw. Onderzocht wordt welke (preventieve) instrumenten ingezet of
gestimuleerd kunnen worden om bedrijfsinbraken te voorkomen. Te denken valt aan een
keurmerk veilige bedrijven. De betrokken partijen in de detailhandel sluiten zich hierbij aan.

Trekker:
Volgers: V&J,
Tijdlijn: december 2012 gereed

Actie 6: website met oreventieUps
De websites van de brancheorganisaties worden waar nodig voorzien van concrete tips om
inbraken te voorkomen.

Trekker:
Volgers: V&J
Tijdlijn: december 2012 gereed
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3. l’oerlii!gcrirninaliteii

Actie: rncçr revcptie van vpertujgcrimjpal[teit
Via dc[. 9wordt informatie over het voorkomen van vnertulgcrimina)itcit
geïntensiveerd. Ook wordt onderzocht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de
autocriminaliteit te voorkomen, zoals de beveiliging van voertuigen met microdots.

Trekker:
Volgers: V&J,(
Tijdlijn: december 2012 gereed

4.2.2 Tegenhouden

1. Inzichi’ in ,ondirckkende bendes en hun niodi opeicindi

Actie 8: pnderzoek naar mobiele bendc
In 2012 start via het WODC een onderzoek naar de aard, omvang, typologie, mcdi operandi
(mogelijkheden voor) bestuurlijke aanpak, preventie, opsporing en vervolging van mobiele
bendes.

Trekker; V&J
Volgers: OM, politie
Tijdlijn: medio 2013 gereed

2. Vervoe,

Actie 9: slim gebruik van publieke camera’s en sepsoren
Om vervoersbewegingen van specifieke groepen mobiele bendes in kaart te kunnen brengen
en de politie inforinatiegestuurd te kunnen laten optreden, wordt onderzocht of (verschillende)
camerasystemen, zoals die van Rijkswaterstaat, langs het wegennet toegankelijk gemaakt
kunnen worden voor de politie c.q. gekoppeld aan politiesystemen. De toepassing van ANPR
en andere sensoren en de mogelijke benutting langs de landsgrenzen van het intelligente
camerabewakingssyteem @migoboras van de KMar zullen hierbij betrokken worden.

Trekker; V&)
Volgers:• politie, 1&M, KMar
Tij dlijn: onderzoek december 2012 gereed

Actie 10: aanpak misbruik huuzauto’s
(Buitenlandse) rondtrekkende daders maken soms gebruik van gehuurde voertuigen om zich
door Nederland te bewegen. Om hier een barrière tegen op te werpen wordt onderzocht of
autoverhuurbedrijven verhuuradviezen kunnen krijgen teneinde ongewenste klanten te weren.
Tot de adviezen kunnen ook behoren de inzet van iraak & trace en informatieuitwisseling via
een verhuurregister. Het landelijk informatiecentrum vocrtuigcriminaliteit (LIV) —een
samenwerkingsverband tussen RDW, KLPD en Stichting VbV — ken hierin een cenirale rol
spelen.

Trekker; V&J
Volgers: AVC, LIV, RDW, St.VbV, Politie, BOVAG
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Tijdlijn: 1 januari 2013

Actie 1 1: inteQrale bevraing buitenlandse voertuig.- en rijbewijinfonnatie
Buitenlandse voertuiginforrnatie, de tenaamstelling en rijbewijsinformatie zijn waardevol bij
de bestrijding van mobiel banditisme. In Europees verband is inforniatieuitvisseling mogelijk
op basis van het systeem Bucaris en het verdrag van PrUm. Diverse Europese landen lopen
echter achter bij de implementatie, waardoor de Nederlandse politie enjustitie soms
waardevolle informatie ontberen. Nederland zal er in Europees JBZ-verbend op aandringen
dat uitwisseling van informatie over voertuigen, de tenaarnstelling en rijbewijsinformatie
versneld tussen alle Europese lidstaten real-time mogelijk is (Europees RDW-register).

Trekker: V&J, Buitenlandse Zaken
Volgers: RDW, Politie, OM, KMAR
Tijdlijn: 1juli 2014

3. Verblijf

Actie 12: meer zicht op verblijfplaatsen en tegengaan van illegaal verblijf
Mobiele bendes maken gebruik van hotels, vakaritieparken en campings. Vandaar trekken zij
erop uit. Daarnaast maken mobiele bendes met een buitenlandse nationaliteit voor een verblijf
in Nederland gebruik van illegale onderhuur en pensions. Om illegale onderhuur, pensions en
huisjesmelkerij tegen te gaan zal een aanpak ontwikkeld worden. Daarbij zal gebruik gemaakt
wordt van reeds opgedane ervaringen zoals in Rotterdam.

Trekker: V&J
Volgers: AEDES, VNG, LIEC, RIEC’s, politie, OM, Belastingdienst
Tijdlijn: 1januari 2013

4. Heling

Actie 13: invoering digitaal ppkpprrçgitr
Het digitale opkopersregister voor ondernemers dat door de politie Noord- en Oost-
Gelderland ontwikkeld is, wordt landelijk aangeboden en gekoppeld aan Stopheling,nl. Het
belang van unieke codes en dus identificeerbare goederen werkt niet alleen preventief, maar
helpt ook bij analyse, opsporing en terugvinden.

Trekker: V&J
Volgers: politie, LIEC, RIEC’s
Tijdlijn: 1januari 2013

4.2.3 Opsporing

Actie 14: ans1uiten bii Europol en vorming van JIT’s
Om grensoverschrijdend mobiel banditisma te bestrijden zal Nederland volop inzetten op de
Analytical WorkfUes (AWF’s) van Europol die betrekking hebben op mobiel banditisme.
Daar waar nodig zal Nederland stimuleren dat Europot een actieve cotkdlnerende rol gaat
vervullen in de bestrijding van grensoverschrijdend mobiel banditisme. Zo nodig worden
Joint Tnvestigation Teams (SIT’s) geformeerd ter bestrijding van bendes uit specifieke
berkomstianden.
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Trekker: politie, KLPD-Tpol
Volgers: OM, V&J
Tijdiijn: doorlopend

Actie 15: oprichting van 010
Er komt een Gemeenschappelijke Informatie Organisatie voor selectie van beeldmateriaal en
overige informatie van private partijen op de aanwezigheid van mobiele bendes. De GIO
werkt niet alleen als ‘voorportaal’ voor de politie, waarbij de selectie voor nadere analyse
wordt gebruikt door het KLPD!Jpol, maar ook om actuele ontwikkelingen naar de
deelnemende bedrijven terug te koppelen. Ipol zal in aanvulling hierop gerichte ‘briefings’
verzorgen voor de securitymanagers van de landelijk opererende detailhandelketens. Voordat
de GIO opgericht wordt, zal TNO een analyse uitvoeren om te komen tot een beter zicht in de
procesgang, inforrnatiebahoefte, gegevensverzameling en —bewerking en criteria voor de
aanpak van mobiele bendes, vanaf de aanlevering van informatie door de winkelketens tot en
met de opvolging in de donieinen preventie, de strafrechisketen en de vreemdelingenketen.
Bovendien zal TNO de oplossingsrichtingen beschrijven voor slimme maatregelen om een
betere selectie van zaken te maken en daarmee de kans op vervolging te vergroten. Dit traject
zal leiden tot (globale) aanbevelingen voor de inrichting van de GIO, waarna deze in een
testfase beproefd worden.

îrekker: V&J
Volgers: politie, KLPDIIpoI, OM,
Tijdlijn: 1 december2012

Actie 16: inforniatiegestuurde inzet
Op basis van analyses von de dienst 1poi van het KLPD (stiaks ELP) zullen onder leiding vun
het Openbaar Ministerie door de afdeling opsporing lofra’ van de Eenheid Landelijke Politie
(i.o,) een ofmeer opsporingsonderzoeken starten naar (Midden- en Oost-Europese) criminele
samenwerkingsverbanden (CS Tegelijkertijd zal er repressief ingezet worden op het (op
heterdaad) anithonden cii vervolgen van verdachten die behoren tot deze CSV’s. Hierbij
zullen de overige tennis van de Dienst Infrastructuur (i.o.) een rol gaan spelen, in samenspraak
en -werking mei regionale korpsen en mogelijk de KMar. De opsporing en vervolging
worden mede hierdoor effectiever.

Trekker: KLPDIIpoI, politie
Volgers: OM, V&J
Tijdlijn: doorlopend

Actie 17: vergroten van de slagkracht in de opsporing
In aanvulling op actie 16 zullen het ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Openbaar
Ministerie, participerende grootwinkelbedrijven, Detailhandel Nederland en de partiaWiere
beveiligingsbranche onderzoeken welke vormen van samenwerking kunnen bijdragen aan het
vergroten van de slagkracht in de opsporing. In een pilot zal deze samenwerking beproefd
worden.

Trekker: politie
Volgers: OM, V&J, winkelketens, beveillgingsbranche
Tijdljn: oriëntatie uiterlijk 1 december 2012 gereed
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Actie 18: uitbreiding analyse naar inbraken en voertuigorirninaliteit
De door GJO aangeleverde informatie, alsmede die van het LIV, over mobiele bendes worden
door KLPD/Ipol geanalyseerd en bewerkt ten behoeve van de opsporing. In de analyse wordt
ook informatie over mobiele berides die inbraken of voertuigcriminalitcit plegen, meegenomen.
Onderdeel van de analyse vormt de forensische informatiekoppeling. Aldus wordt de
prioritering in de opsporing bevorderd. De analyse wordt bovendien gedeeld met Buropol.

Trekker: KLPD/Ipol
Volgers: OM, politie, V&J, AVc
Tijdlijn: doorlopend

4.2.4 Vervolging

2. Berechting

Actie 19: voorlppjRel-ieçhtenis
Het OM zal zich inspannen om tea aanzien van verdachten van een strafbaar feit waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten en waar ook cx artikel 67e Sv gronden voor de voorlopige
hechtenis bestaan én waarbij er aanwijzingen zijn dat zij zich schuldig maken aan mobiel
bandit.isme, een vordering tot bewaring in te stellen bij de rechter-commissaris. Hierbij wordt
bovendien zoveel mogelijk conform de wat en het prolocol identiteitsvaststelling in de
Strafrechtsketen (Progis) gewerkt om te voorkomen dat de verdachten zich kunnen bedienen
van een valse identiteit.

Trekker: OM
Volgers: politie
Tijcllijn: doorlopend

Actie 20: strafels
Het OM zal bij de strafvordering rekening houden met eerdere veroordelingen in heel
Nederland, in het land van herkomst en in andere EU-lidstaten. De politie zal deze
veroordelingen, zo mogelijk, in het proces-verbaal opnemen.

Trekker: OM
Volgers: politie
Tijdlijn: vanaf mei 2012, doorlopend

2. Uitzetting

Actie 21: aanscheroin uitzettinsbeleid
Politie en de IND zullen bij aangehouden verdachten van mobiel banditisme met een
buitenlandse nationaliteit standaard onderzoeken of deze personen, binnen de geldende regels
en apraken, tot ongewenst vreemdeling kunnen worden verklaard.

Trekker: BZK
Volgers: politie, END
Tijdlijn: doorlopend
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5. Governance en begroting

5,1 Regie

De regie ligt bij een publiek-privale werkgroep, onder voorzitterschap van het ministerie van
V&J. Het actieplan voor de integrale aanpak van mobiel banditisme vormt een onderdeel van
het actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven. De werkgroep rapporleert over de voortgang dan
ook via dc Taskforcc Criminaliteit tegen Bedrijven aan het Nationaal Platform
Criminal iteitsbeheersing.

5.2 Uitvoering

Elk cluster van acties heeft zijn eigen projectleider. Deze projecticiders zijn in principe
verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de acties in projeetpiannen, de begrotingen
die samenhangen met de projecten en de realisatie hiervan. Projecten vangen pas aan na
goedkeuring van de projeotpiannen, inclusief sluitende begroting, door de werkgroep. Voor
het cluster Preventie projeetleiding en voor het cluster
Tegenhouden gebeurt dat door hetHet clusler 010 wordt getrokken door V&i. Voor
het cluster Repressie dragende politie en het OM een gedeelde verantwoordelijkheid.

5,3 Communicatie

Partijen dragen gezamenlijk zorg voor communicatie. Corninicatie-uitingen zullen door
partijen op elkaar afgestemd worden. Getracht wordt om in de gebieden waar buitenlandse
mobiele bendes vandaan komen, actief via diverse media te communiceren dat Nederland
zwaar afrekent met criminelen. Doel is dat buitenlandse groepen Nederland gaan mijden. Er
wordt een com.municatieplan opgesteld door V&J.
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DItoctoii.CnribtI
.eugd en

Achtergrond

_________________

Directie 5incti- en

In het NPC heeft( L7’eangegeven dat de aanpak van mobiele bendes
een van da prioriteiten is van de Taskforce Criminatelt Legen Bedrijven. In dit
kader is er een actieplan opgesteld dat als bijlage is bijgevoegd. Er is bij wijze van

Dntum
pubiiek-private samenwerking een viertal ciustors ingericht om de acties ten
behoeve van de aanpak van mobiele daders vorm te geven; Ons Icenmurh
.1. Cluster preventieve maatregelen onder regie van Del-alihanrl& Nederland
2. C!uster tegenhouden ander regie van het CCV
3. Cluster bevorderen uitwisseling informatie onder regie van Veni
4. Ciuster repressie ve maatregelen onder regie van politie en OM.

(wii voorstellen om de aanpak van mobiele bendes door de politie te laten
prictriteren

Advies
U kunt aangeven dat dit een belangrijk thema is dat al op mie agenda staat, Zo
hebt u onlangs brief naar de T1( gestuurd en heeft het RLPD een politie intern
onderzoek uitgebracht naar de aard en omvang van mobiel banditisme in
Nederland (zie bijlage voor beide stukken). in het kader van het Actieplan
Criminaliteit tegen Bedrijfsleven is een speciaai actieplan lntegrale Aanpak Mobiel
Banditisme ontwikkeld dat op dit moment wordt uitgevoerd, De verschillende
werkgroepen zijn bezig met uitwerkiiigen van acties uit de Integrale Aanpak van
Mobiel Banditisme. indien na de uitwerking blijkt dal dit thema nog meer
aandacht verdient dan dat het tot nu toe al heeft, dart ken indien gewenst en
mogelijk herprioritering plaatsvinden. Dit zei In samenspraak met het gezag
gebeuren.

Pi54na 2vart 2



Door tuissirkom. von
DGIS
Dum)pnrar

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dit totot-Donerooi
3r’ugd er,
5onctIolop! SIfl
DSP

SchndtIdohavon 100
2StIOrC Ono-ilor’
Porihu, 20301
25000H DnHu
www.riJk.u:e,hIdrtifnnqJ

C000Dpar000rr

Cchrdln trend er.
OnI&cismed.wer*tr

1 noverrher 2012

Proj octuCom

Ons krnmorir

DrsuIornummcr

von
DSP
D,tumlpurisf

VIsie veste?

Du1/puroI Dutum/çrla.i Dtirp/porIal

Conciplint

Datutnpurulr

Doel nota
1., Informeren over de stand van zaken In de verschillende cluster van het

Actieplan criminaliteit tegen Bedrijven.
2. ftankondlgen acties vanaf nu en verder in 2013.

Aanleiding

de leden van het NPC

nota
Algorriorru leiding
MinItgr
Osturn/eindparal

Stand van Zaken Actieplan Criminaliteit te9en Bedrijven

EG
Dturn/puraui

Pakti t vin 3



In 2011 heeft een inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de
knelpunten bij criminaliteit speciflek tegen het bedrijfsleven. Dit leverde
belangrijke inzichten op. Vervolgens Is op basis van deze inzichten een lijst met oop

activiteiten opgesteld en neergelegd in het Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven.
De activiteiten zijn geciusterd op drie themas, te weten: Datum

1. veilig ondernemen voor winkels, horeca en bedrijventerreinen; 2. verbeteren 1 riOVmu 2012

meldingen en aangifteproces; en 3. voorkomen en bestrijden fraude, Tevens zijn Ontcnmcrk

de raakvlakken met lopende programmas, waaronder d keteneanpak
overvaicrimlrieiitelt, benoemd in het Actieplan.

Voor de uitvoering van dit Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven is In april van dit
jaar een t tegen bedrijven In het leven geroepen, onder
ieldlngva DeTaskrorce wordt gevormd

In deze nota wordt de voortgang op de verschillende ciusters met u gedeeld.

Wat Is gerealiseerd
1: Cluster t: veltIg ondernemen voor winkels, horeca en bedrijventeneînen
Belangrijkste mijlpalen In het afgelopen halfjaar hierin zijn:

- Start en afronding opleiding boa’s pliot-wlnkeigebleden
- Start pilot boe’s winkeigebieden In Vlaardingeri en Roermond
- Uitbreiding lnformatle-ultwisseilng tussen winkelketens en politie om

daders In beeld te hebben en te houden
- Er Is groen licht om onder leiding van het OM en op basis van de

InformatIe van Ipoi opsporlngsonderzoeken te starten naar Midden- en
Oost-Europese mobiele bendes

- Er is een deel van een mobiele bende opgespoord en diverse
aanhoudingen verricht.

- Er Is een qulckscen ontwikkeld als voorloper op de Do-it-yourseif
velligheldsscen. De Qulckscan wordt nu bij 10.000 ondernemers
uitgevoerd.

- Er is een handreiking opgesteld voor cameratoepassing, zodat bedrijven
en winkeliers weten hoe camera’s effectief te plaatsen en gebruiken.

- Binnen verschillende branches zijn kennismodules, al dan niet onllne,
ontwikkeld voor vergroten van kennis van veiligheid.

- Voor de aanpak van heling geldt dat de website www.stophelina,ni
gehandhaafd wordt.

2: Cluster 2 Verbeteren meldingen en aangifteproces
Belangrijkste mijlpalen in het afgelopen halfjaar hierin zijn:

- De pIlot voor 30 aangifte draait In Rotterdam en Groningen. In Rotterdam
breed: 17 locaties en In Groningen op 1 locatie. Flaaglanden Is gestart
met eigen 3D loket.

- Een advies inzake het uitbreiden van internetaarigifte Is gereed,

3: Ciuster 3 Fraude
Belangrijkste mijlpalen In het afgelopen halfjaar hierin zIjn:

- Het project mass marketing- en acquisltlefraude Is van start gegaan en
richt zich op het vergroten van kennIs over het fenomeen fraude en
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fraudeurs, de aanpak van enkele grote fraudezaken en voorlichting ter
voorkoming van slachtofferschap.

DSP

Wiit gaan we nog in 20.12 en In 2013 doen:
1 nvmier D11

Algemeen on knmzk

- Organiseren conferentie voor private en publieke partijen.
— Publicatie film en uitbreIden voorlichting.
- Herijken actieplan (eind 2013).

1 Cluster 1: veIlig ondernemen voor winkels, horeca en bedrijventerreinen
- Evaluatie pilot boas winkeigebledeti.
- Ontwikkelen en uitrollen uitgebreide Doit-yourself velllgheldsscan.
- Bepalen van toekomst KVU op basis van onderzoek door WOOC
- Analyse opleveren van helingpraktljk.
- inzet op versterken cybersecurity/ aanpak cybercrime bij NICO.

Oprichten Gemeenschappelijke Informatie Organisatie t.b.v. aanpak mobiele
bendes.

- Verdere uitbrelling aantal winkelketens bij informatie-uitwisseling over mobiele
bendes.

- Vergroten gebruik van en de registratie in het opkopingsregister om
heling tegen te gaan.

2: Ciuster 2 Verbeteren meldingen en aangiftepmces
- Pilots verbeteren aangilteproces In Viaardingen, 5un en Breugel en

Zoetermeer.
- Opleveren repportage knelpunten aangifteproces aan de Nationale Politie,
- Dienstverieningsconcept (via diverse kanalen kan een burger er bedrijf

aangifte doen of melding maken) wordt uitgebreId.
- Uitbreiding van de internetaanglfte begin 2014.

3: C!uster 3 Fraude
- Uitvoeren van fenomeermnderzoek en bepalen vervoigacties.
- Oprichten kenniskring acqulsltiefraude,

Publicatie webfllm.
- Met EZ wordt bezien of aanpassing In wetgevIng ken bijdragen.
— Blokkeren door private partijen van kanalen van geidstromen.
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uitbreiding van de EU de grensoverschrijdende criminaliteit in belangrijke mate Direr-Onreai

hebben gefacliiteerd. Nederland staat voor de geinterviewde leden van mobiele
bendes niet bovenaan In de lijst van meest populaire West-Europese landen. Wei OI1esartJe. er
wordt Nederland gezien als rijk land ‘waar de mensen wel iets kunnen missen van r,verUbmLrd

hun geld en goederen. De Nederlanders zelf zouden een makkelijk doelwit zIjn,
omdat ze niet goed op hun eigendommen letten en niet alert zijn als ze
vreemdelingen tegenkomen. Landgenoten van mobiele bondes die hier werken of 1Qstpmbr2O1

studeren zijn van groot belang voor het faclilteren van de criminele activiteiten. ort nrnrI
Dat geldt niet alleen voor het bieden van onderdak en vervoer, mar ook voor heling. 4275

Net als andere West-Europese landen treft Nederland veel preventie en reprassieve
maatregelen tegen mobiele berrdes, De onderzoekers verwachten dat een extra
inspanning benodigd Is, omdat er signalen zijn dat het mobiei banditisme naar
Nederland — vooral door de stringente maatregelen van Duitsland en Frankrijk —

de komende jaren zal toenemen. Vooral de samenwerking met Midden- en Oost-
Europese landen is voor verbetering vatbaar. Die landen zien de bendes nog te
veel als een West-Europees probleem. Er leeft bij leden van mobiele bendes gén
beeld van Nederland als land dat een lage strafmaat combineert met ‘luxueuze’
omstandigheden In de gevangenis. In tegendeel, onze stralfen worden door hen
disproportioneel hoog en willekeurig genoemd. Ook het principe van én man per
cel en de gepercipieerde slechte medische zorg worden ervaren als negatieve
aspecten van het Nederlandse penltentialre systeem.

AanbevelIngen
0p negen terreinen hebbende onderzoekers aanbevelingen geformuleerd, Voor
een belangrijk deel worden die al uitgevoerd via de Integrale aanpak van mobiele
bendes, dle opgesteld is nadat u het convenant voor de aanpak van deze bendes
op 27 februari 2012 met Detailhandel Nederland gesloten heeft. In deze Integrale
aanpak zijn maatregelen geformuleerd op het gebied van preventie, tegenhouden
(verblijf, vervoer, heling), repressie en de oprichting van een GemeenschappelIjke
Informatie Organisatie (Gb). De aanbevelingen hebben betrekking op
1. Betere Informatle-ulhvlssellng, zoals het Inrichten bij de politie van een

centraal inrormatiepunt, ultwl5seilng van Informatie en samenwerking met
Europoi en de bronlanden, alsmede het delen van Informatie tussen pailtie,
Justitie en bedrijfsleven.
Reactie: Voor dat laatste wordt nu GIO ingericht. Daarnaast zal de politie nog
dit jaar bInnen de Intelllgence-orgarrlsatie een voorziening Inrichten die zich
richt op mobiel bandltisme. Deze voorziening bundelt nationale Informatie
(waaronder dle van GIO) en Internationale gegevens, zodat onder meer
dadergroepen en verbllJfplaatser beter geïdentificeerd kunnen worden1 en
doet voorstellen voor Intarventies voor partners binnen en bulten de politie.
Ook wordt een verbinding gelegd met het EMPACT’-programma Orgarilsed
Property Crlme, waarin de versterkte Europese 5amenwerklng en Informatie-
uitwisseling over mobiele bendes gestalte krijgt.

2. De oprichting van een stuurpep’ bestaande uit poiltie, OM, bedrijfsleven1
verzekeraars, wetenschappers en poliuci dle richting moet geven aan de
operationele en administratieve aanpak van mobiele hendea.
Reactie: Hiertoe Is deels al voorzien met de oprichting van de werkgroep
Mobiele Bendes en de Taskftrce CrimInaliteit tegen Bedrijven, zij het dat
wetenschappers en politiel geen deel uitmaken van deze gremia.

‘European Mullidiscipilnary Platform Against CilmeTirreats.
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3, Betrokken van bestuurders, die onder moer de alertheld op lokaal niveau flIractot-OnrI

moeten vergroten en de samenwerking met hun counterparts In Midden- en
Oost-Europa moeten versterken. DlrtcUe 5ncU-

s&t1e. De bestuurlijke Inbreng zit in d Integrale aanpak vooral op het
onderdeel tegenhouden, dat beoogt barrières op te werpen voor het vervoer,
verblijf en heling van mobiele bendes. Daarnaast Is op EU-nlveau sinds 28
september 2011 een goed functionerend Informeel netwerk ingericht voor de Ouptrnbr2Q13

bestuurlijke aanpak. Behalve dat hierin de EU-prioriteiten op het gebied van On nmrk

georganiseerde crlmlnaiitelt beleidsmatlg werden opgepakt, Is de Nederlandse 4275

inzet voorai gericht op versterking van de Internationale informatlepositie van
hot bestuur.

‘1. De politie zou meer kennis moeten verwerven en getraind moeten worden in
de aanpak van mobiele bendes. De onderzoekers geven daarbij ook concrete
operationele adviezen zoals het controleren van bussen In grote steden.

De politie is — zoals aangegeven in de reactie op de eerste
aanbeveling — bezig met het stroomlijnen en bergen binnen de eigen
organisatie van de internationale informatie-uitwIsseling bij aangehouden
verdachten. Deze is gericht op het identificeren van mobiele veelpiegers en
het verbeteren van de dossieropbouw ten behoeve van een adequate
afdoening door OM, rechterlijke macht en IND. Doel is om 24/7 te kunnen
beschikken over relevante Internationale politie-informatie. Daarnaast wordt
In het ZSM-traject een doeigroepenaanpak voor mobiele bendes voorgesteld,
met onder meer in de periode van Inverzekeningsteiiing doorrechercheren
naar achterliggende samenwerkingsverbanden en de toepassing van
snelrecht. Met de KMar worden afspreken gemaakt over het uitvoeren van
controles In de grensreglo’s.

5. Voor de winkeliers Is preventie van groot belang. Daarnaast pleiten de
onderzoekers voor een verbod op geprepareerde tassen in alle Nederlandse
gemeenten en het aanstellen van uitsluitend mannelijke beveiiigers, omdat zij
een groter afschrikwekkend effect zouden hebben,

het treffen van preventieve maatregelen maakt deel uIt van de
integrale aanpak, In GIO i,o, worden deze bovendien gekoppeld aan de
alerterlngen die de aangesloten bedrijven drie keer per week ontvangen over
onder meer geslgnaieerde mobiele bendes, hun modus operandi en populaire
buit, Het belang van het verbod op geprepareerde tassen is via de campagne
‘Uw kiezers, onze klanten’ van Detailhandel Nederland onder de aandacht van
de lokale politici gebracht.

6. De onderzoekers adviseren meer prioriteit te geven aan de bestrijding van
heling, onder meer door verscherpte controles op de ‘zwarte markten.’
Reactie: tn de Integrale aanpak van mobiele bendes wordt ingezet op de
doorontwikkellng en landelijke invoering van het dlgltaie opkopereregister
(DOR) en de aansluiting van dit reglster op stopheling.nl. Bij de politie Is
hiervoor een landelijk projectleider aangesteld. Het DOR is In 2012 in
Apeldoorn beproefd en heeft daar In een halfjaar geleid tot de aanhouding
van 44 verdachten en het oplossen van 68 zaken met betrekking tot deiicten
ais inbraken, straatroof en diefstal. In het kader van de landelijke invoering In
opdracht van de Nationale Politie zijn sInds begIn dit jaar 30 gemeenten
aangesloten op DOR. De landelijke uitrol dient eind 2014 gerealiseerd te zijn.

7. Voor het vergroten van de awarerress bij bur9cr bevelen de onderzoekers
aan om een voorlichtingscampagne te houden over apiichtlngstrucs van Rorna
zakkenrollers en te wijzen op reietief gevaarlijke plekken als onverlichte
parkeerplaatsen,
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Reactie: in het kader van de aclualiseririg van de Integrale aanpak In 2013 zal 0IewturtGln0rnzI

DGJS in samenspraak met DgPol bezien of en zo ja, hoe een dergelijke
campagne op lokaal niveau georganiseerd zou kunnen worden. Daarbij nioel DiitctIc Selcile. en
wel voorkomen worden dat apecifleke bevolkingsgroepen, zoals de Rome, P,vent’eb&&d

gestigrnatlseerd worden.
8. De onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek naar de samenwerking niet ,

Midden- en Oost-Europese landen, naar pushfactnren voor mobiel bariditlsrne, 10 eipternbet 013

nieuwe illegale markten en do rol van corruptie In de landen van herkomst. on, kenmr1i

R&: In de onderzoekoprogrammening van het WOOC voor 2012 is mobiel 427005

benditisme opgenomen, maar ‘on hold’ gezet toen duidelijk werd dat de
Universiteit Utrecht ook gestart was met onderzoek naar dit fenomeen, In
overleg met het WODC zal nu bepaald worden waar nop lacunes zijn dle nader
onderzoek vergen.

9. De EU dient volgens de onderzoekers een centrale rol te spelen in het
stimuleren van de uitwisseling van Informatie en samenwerking met de
landen van herkomst. Ook zou de EU meer druk moeten uitoefenen op de
landen van herkomst om mobiel bandltlsme als gezamenlijk probleem te
beschouwen.
j: Mobiel bandltisme is aangemerkt als een van de prioriteiten op EU•

niveau. In de BZ-Raad van december 2010 zijn Raadsconciusies
geformuleerd ten aanzien van meer inrormalie-uitwisseling en samenwerking
bij de opsporing en vervolging van mobiele bendes. Dit heeft op operationeel
niveau onder meer gestaite gekregen door de Nederlandse aansluiting bi) de
AnalytIcal Work File voor mobieie bendes bij Europoi en de participatie in de
EMPACT-projectgroep,

Vervolgatappen
Bij brieven van en 26 maart 201?? Is de Tweede Kamer genformeerd over de
aanpak van mobiele bendes. Momenteel wordt de Integrale aanpak geactuallseerd.
Maatregelen dle inmIddels uitgevoerd zijn, zuilen p)aatsmaken voor meer focus op
GIO en de geTntenslveerde repressieve aanpak. Daarbij zullen ook de bevindingen
uit het onderzoek van de Universiteit van Utrecht betrokken worden. Voorgesteld
wordt de Kamer In november 2013 over de geectuatiseerde aanpak te Informeren.

‘TK-stukken 2011-2012, 29911, nr 62
‘1K-stukken 2011-2012, 29911, nr64
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Bijlage 1, Samenvattiri9 van de onderzoeksresultaten t)Irec1arat-Gnraat
Ud cii
SntiIflpaiiIn

Onderzoeksopzet DIftctIc 5,nttle-

Het onderzoek, dat in de periode 2012-2D13 Is uitgevoerd onder leiding van prof.
dr, Dina Siegel van de Universiteit van Utrecht, beoogt meer zicht te krijgen op
het fenomeen mobielbandltisme in de periode 2008-2012, Het concentreert zich Datum

op Litouwen, Polen, Bulgarije en Roemenië. De aandacht gaat vooral uit naar; 10 ptmhr D13

- de werkwijze, daderprofielen en criminele netwerken van mobiele bendes; oc. knnirk

- de geiegenheidsstructuren en ofzetmarkten in Nederland en Midden- en Oost- 420

Europa;
- de preventieve en repressleve maatregelen van politie en JustitIe in Nederland

en Midden- en Oost-Europa.
Behalve Ilteratuurstudie, dassleroriderzoek en observaties van (auto)markten zijn
interviews gehouden met betrokken partijen In Nederland en de vier bronlanden
én met gedetineerde leden van mobiele bendes. Net dit onderzoek is niet alleen
beoogd beschrijvende data op te leveren van modus operandi, routes, doelwitten
en prioriteiten van mobiele bendes, maar vooral ook te onderzoeken of en zo ja,
waarom deze daders doalgericht naar Nederland komen, waarom Nederland dan
aantrekkelijk voor hen Is en waarom juist nu.

Werkwijze, daderprofelen en criminele netwerken
Mobiele bendes zijn van alie tijden, stellen de onderzoekers vast. In de werkwijze,
organisatie, samenwerking en delicttypen bestaan veel overeenkomsten tussen de
moderne rondtrekkende bendes en die van eeuwen her. Diefstal, roof en inbraken
zijn nog steeds de voornaamste delicten die ze plegen, Etniciteit bepaalt voor een
belangrijk deel hoe ze toen en nu te werk gaan en is onder meer van invloed op
de lengte van de verblijfsduur In Nederianci, de keuze van verblijfeplaatseri en
delicten en modus operandi. Romafamilies, bIjvoorbeeld, uIt Roemenië en
Bulgarije gaan traditiegetrouw anders te werk dan Lltouwse autodieven,

In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen overlevlngscrimineien en
professionele dieven, waarbIj de nadruk ligt op laatstgenoemde categorie. Bij hen
Is sprake van professionele piannlng van criminele activiteiten, verlèrend van het
verzamelen van Informatie over markten, objecten en potentiële slachtoffers tot
het daadwerkelijk plegen van delicten en heling van gestolen goederen. Ze maken
ofwel deel uit van een criminele organisatie In eigen land en verblijven voor korte
tijd In West-Europa om hun opdrachten uit te voeren, ofwel verblijven langere tijd
in het buitenland en organiseren zich aldaar om criminaliteit te plegen. De Roma
onderscheiden zich hier In zoverre van dat ze In West-Europa van land naar land
trekken, maar ook bij hen Is sprake van een leider die opdrachten geeft aan
bendeleden die zich In bepaalde vormen van crimInaliteit gespecialiseerd hebben.

Geleganheldsstructuran en afzetmarkten
De overgang van het communIsme naar een kapltallstisch marktsysteern en de
uitbreiding van de EU hebben de grensoverschrijdende criminaliteit in belangrijke
mate gefaciiiteerd. Sociale ongelijkheid, lage lonen, armoede en discriminatie zijn
belangrijke motieven voor mobiele bendes om richting West-Europa te trekken.
Landgenoten die hIer werken cl studeren zijn van groot belang voor het faciliteren
van de criminele activiteiten. Dat geldt niet alleen voor het bladen van onderdak
en vervoer, maar ook voor heiing. Gestolen goederen uit winkels, woningen en
bedrijven worden vooral In West-Europa doorverkocht. Maar juwelen, elektronica
en kleding worden vaak per bus of auto over de grens gesmokkeld naar lokale
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markten In Midden- en Oost-Europa. En gestolen auto’s belanden uIteindelijk in de olroat-GcnrI
voormalige Sovjetrepublieken In Azl.

Dlreuia 5ncth n
Nederland als doelwit van mobiele bendos Frnhl,b&d

Nederland wordt beschouwd als rijk land “waar de mensen wei Iets kunnen mIssen
van hun geld en goederen’, maar staat niet bovenaan de lijst van populaire West- oiim
Europese landen, Nederlanders worden gezien als makkelijk doelwit: ze letten niet ia potr 20fl

goed op hun eigendommen en zijn niet alert als ze vreemdelingen tegenkomen, oni

omdat ze vertrouwd zijn met de muitlcuitureie samenieving. Er leeft bi) leden van
mobiele bendes geen beeld van Nederland als land dat een age strafmaat
combineert met ‘luxijeuze’ omstandigheden In de gevangenis. In tegendeel, de
straffen worden disproportioneel hoog en willekeurig genoemd. 1-let principe van
én man per cel en de slechte medIsche zorg worden door hen ervaren als
negatieve aspecten van het Nederlandse penitentlalre systeem.

Preventieve en repressieve maatregelen
In Nederland worden net als in andere West-Europese landen veel preventieve en

.repressleve maatregelen getroffen Legen mobiele bendes. In de landen van
herkomst worden de bendes echter vooral als West-Europees probleem gezien,
hoewel politie en Justitie aldaar wel de bereidheid uiten om meer met Nederland
samen te werken op dit dossier. De onderzoekers verwachten dat een extra
InspannIng benodigd ls omdat er signalen zijn dat het mobiel bandltisme naar
Nederland vooral door de stringente maatregelen van Duitsland en Frankrijk4—

de komende jaren zal toenemen.

in deze innden Is onder maar een beter zicht op mobIele bandes vezlregen en worden
meer controles uitgevoerd. Frankrijk heeft bovendien criminele Rome het land uitgezet.
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Aanleiding
Op donderdag 12 december zal van 16:40 tot 17:00 het VAO Mobiel Banditlsme
plaatsvinden.

Kern

• Op woensdag 27 november vond het AD Mobiel Banditisme plaats. Wegens
tijdgebrek heeft u een aantal van de tijdens dit AD gestelde vragen schriftelijk

beantwoord niet bIjgevoegde brief d.d. 3 december 2013.
• Naar verwachting zullen In Ieder geval de volgende drie onderwerpen tijdens

het VAO van as, donderdag ter sprake komen:
1, Een motie van de PiN, waarin wordt opgeroepen om wettelijk te

varankeren dat zwaarder gestraft kan worden Indien een delict In
groepsverband wordt gepleegd.

2. internationale samenwerking: gegevensultwiasellng tussen de
opsporingsdlcnsten,

3. Internationale samenwerking: neemt Nederland vergelijkbare

1 maatregelen tegen mobiel banditisme als andere ELI lidstaten?
/ Bijgevoegd treft u op elk van deze onderwerpen een Q&A aan.

Navraag door de PA heeft uitgewezen dat er geen overige Inbreng te
verwachten Is.

Bijlagen
• Brief VSO MobIel Banditisme cLd. 3december 2013
• Q&As
• Kemerbrle! Mobiel Bandltlsme d.d. 9 oktober 2013



Q&As VAQ MobT& ndItIrne —12 december 2013

1.

Onderwerp: Motie PVV (Kamerlid Helder) over zwaarder straffen bij
groepsverband

Vraag: Bent u bereid om wettelijk te regelen dat zwaarder
gestraft kan worden indien een delict gepleegd wordt in
groepsverband?

Antwoord:

o Mevrouw Helder wijst er’terecht op dat het wenselijk is
om zwaarder te straffen indien een delict in
groepsverband wordt gepleegd.

o De wettelijke mogelijkheid daartoe bestaat echter al, ik zie
de oproep van mw Helder dan ook als een ondersteuning
van een al bestaande praktijk op basis van al geldende

regelgeving.

Een aparte wettelijke bepaling is niet nodig, en een
eventuele motie die hiertoe oproept is wat mij betreft
overbodig. Ik zal dat kort toelichten.

o De ernstige vermogensdelicten waaraan mobiele bendes
zich doorgaans schuldig maken (stelselmatige
winkeldiefstallen, woninginbraken en roofovervallen)
kennen als strafverzwarende omstandigheid als vanzelf
het gezamenlijk plegen van de feiten,

• In mijn brief van 3 decernberjl. heb ik de relevante
wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht al genoemd
die dan van toepassing zijn:

Artikel 312, tweede lid, onder 2 0 (diefstal)



QAs VAQ Mobiel ndllsme —12 dtember O1

‘ Artikel 317, derde lid (roofoverîal)

)> Artikel 140 (deelname crin,inele organisatie)

Daarnaa5t geldt dat in de richtlijnen van het OM is

opgenomen dat daders die kunnen worden aangemerkt

als medeplegers een verhoging van de strafeis met

25% iari de orde is



Q&As VAQ Mobiel Bandltime— 12 rieceniber 2OL3

2.

Onderwerp: internationale samenwerking: gegevensuitwisseling
tussen de opsporingsdlensten

Vraag: Hoe gaat u ervoor zorgen dat de uitwisseling van
gegevens met buitenlandse diensten effectiever wordt?

Antwoord:

o Een snelle en effectieve uitwisseling van informatie op
internationaal niveau is cruciaal.

o In mijn brief van 9 oktober jl. gaf ik al aan dat het

versterken van de informatie gestuurde aanpak deel

uitmaakt van de inzet van de politie.
o Een belangrijke verbetermaatregel war de politie

momenteel aan werkt is dat 24/7 politie-informatie met

het buitenland kan worden uitgewisseld. Elke diender

moet daarover kunnen beschikken.
o Maar ook in EU-verband wordt er hard ingezet op

operationele samenwerking: bijvoorbeeld via de

Analytical Work File (AWF) voor mobiele bendes van

Europol en het EMPACT-programma Organised Property

Crime. Nederland doet zeer actief mee in dit Europese

samenwerkingsproject



Q&As VAO Moble Banditisme —12 december 2013

3.

Onderwerp: Internationaal: vergelijkbare maatregelen andere EU

lidstaten

Vraag: Neemt Nederland vergelijkbare strenge maatregelen

tegen mobiel banditisme als andere EU lidstaten?

Antwoord:

o Ik herken mij niet in het beeld dat Nederland achterblijft

terwijl buurlanden allerlei repressieve maatregelen

introduceren.
o Sterker nog, ik gaf eerder al aan dat wij juist in EU-verband

nauw met elkaar samenwerken om de mobiele bendes

buiten de deur te houden.
o Het is een gezamenlijk probleem, dat wij gezamenlijk

aanpakken.
o Ik doe er alles aan om Nederland onaantrekkelijk te maken

voor mobIele bendes, zowel op preventief als op repressief

terrein.
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Refererend aan het verzoek van uw Kamer van 18 september jongstleden wil ik in
deze brief graag ingaan op het fenomeen mobiel banditlsmc. Er Is de efgainpen
anderhalf jaar veel gedaan tegen mobiel banditisme: de politie verricht wekelijks
specifieke en maandelijks grootschalige acties daartegen en de activiteften die ik
in mijn brief over dit onderwerp van 26 maart 2012 heb aangekondigd zijn
effectiel, Ik zie het recente rapport Mobiel Bandutisme van de Universiteit Utrecht
als een ondersteuning van mIjn beleid.

Nobl&e bendes: actueel beeld
De politie heefl een actueel cdmlnaiifeltsbeeld van mobiel bandifisme. Ten
opzichte van het crimlnellteitebeeld zoals in mijn brief van 26 maart 2012
geschetst Is er weinig veranderd, Uit de analyse van politlecijlers uit 2012 valt te
concluderen dat er sinds 2010 for5 meer Oost-Europese verdachten zijn
aangehouden en dat een gmot gedaaite Is aangehouden voor een
vermagensdelict (bij de Roemeense en Litouwse verdachten Is dat 80 87%)
terwijl zij in meer dan 50% van de gevallen wonachtlg zijn in het buitenland
(Roemenen en Litouwers zelfs 87% resp. 71%). In 2012 zijn bijna 5000 personen
(in 2010: bijna 4300) Oost-Europese personen die niet in Nedeniand woonachtig
zIjn, aangehouden op het verdenking van het plegen van vermogensdellcten. Een
groot deel van hen maakt deel uit van mobiele bendes. Hel algemene beeld is dat
er sprake Is van een toename van diverse vormen van varmogensdelicten door
Oost-Europese bende5, waaronder (woning)inbraken, vpertuigcriminaiiteit en
winkeldiefstallen.
Het rapport Mobiel Banditlama van prof. Slegel geeft een goed beeld van de aard
van het renomeen en bevat waardevolle observaties. Enkele van de belangrijkste
conclusies zijn: ‘Er worden In Nederland aanzienlijke inspannIngen verricht om
005f- en Centraal-Europese rondtrekkende bendes aan te pakken. Deze
Inspanningen betreffen zowel repressleve en preventieve maatregelen als nieuwe
wetten en operationele, bestuurlijke en technologische vernieuwingen. Hiermee
volgt Nederland andere West-Europese landen die al langer worstelen met deze
problematiek.’ En: ‘Als gevolg van de hogere prioriteit die nu wordt gehecht aan
de bestrijding van mobiel banditisme en dIverse initiatieven om deze vorm van
georganiseerde misdaad in Nederland terug te dringen, is het aantal gevallen van
ladingsdlefst& en akimming inmiddels afgenomen.’
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Uit het rapport blijkt niet dat er 5pecilieke beweegredenen zijn om naar Naderland DIr,cIt-flnranl

te komen: Nederland staat niet bovenaan de lijst van populaire landen
Nederland Is uitwisseibaar met eik ander Europees land viaar veel te halen velt. Olrocce gehuhnoha:r, ci
Zodra het ergens te heet onder de voeten wordt verkast men weer naar een CtImInlIb3t’IJdInp

C,tmtittandere regio. Verder Is vooral de armoede en het gebrek aan perspectief in het
land van herkomst doorslaggevend om op het criminele pad te gaan in het ‘rijke’
Westen,
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is ook dat de detentieomstan
digheden in Nederland veelal niet als positief gezien worden, met andere
woorden: de Nederlandse cel wordt niet als een hotel beleerd, Bovendien vindt
men de straffen in Nederland te hoog.
Er leven in uw Kamer vragen over de stelling uit het rapport dat Oost-Europese
benden cle spullen uit inbraken, waarvan steeds Is gedacht dat zij ze mee naar het
buitenland namen, gewoon hIer op de zwarte markt verkopen. Allereerst wil ik
opmerken dat de markten waarover het hIer gaat niet zwart zijn In de zin van
illegaal. Bij de Beverwljkse Bazaar is sprake van vertlcaai toezicht: 014, polItie,
gemeente, de belastingdienst en andere handhavingsdiensten controleren deze
markt regelmatig en hanteren een Integrale aanpak. Daarnaast Is sprake van
horizontaal toezicht door de Baverwljkse Bazaar zelf. Als er voldoende concrete
aanwijzingen zijn, stellen OM en Politie strafrechtelijke onderzoeken In. DIt Is In
het verleden ook gebeurd en dit heeft tot veroordelingen geleid.

Weerbaarheid: stand van zaken
Er Is sinds mei 2D12 een integraal actieplan tegen mobiele bendes In uitvoering,
dat een groot aantal acties van publieke en private partners omvat en een
Integrale aanpak voorstaat met vele acties op het terrein van preventie, repressie
en tegenhouden alsmede de oprichting van een Gemeenschappelijke Informatie
Organisatie (Gb). Op het gebied van preventie zijn alle maatregelen inmiddels
uitgevoerd. Deels verliep dat via Liet Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven
(ACtB), waarover ik u conform mijn toezegging In het AD over woninglnbraken
van 12juni ii nader zou Informeren. Doel ven het Actieplan Is Nederland veiliger
te maken voor ondernemers en werknemers en zodoende een bijdrage te leveren
aan een velligere samenleving. in de afgelopen anderhalf jaar zijn belangrljicrn
resultaten geboekt, zowel gericht op de dsdergerlchte preventie als op de
voorkoming van slachtofferschap en gebledsgerlchte preventIe. Zo heb Ik op 4
juni 2013 de Veilig Ondernemen Scan gelanceerd, waarmee de ondernemer zelf
zijn rIsico kan bepalen voor verschillende typen delicten. Detailhandel Nederland
heeft in februari van dIt jaarde campagne ‘Uw kiezers, onze klanten’ gelanceerd.
gericht op de lokale politici waarin preventieve maatregelen zoals een verbod op
geprepareerde tassen in de APV gepropageerd worden. De op te richten
Gemeenschappelijke Informatie Organisatie (GiO) zal zich verder met preventie
bezighouden. Ook zijn er concrete hulpmiddelen voor het bedrijfsleven gemaakt
ter voorkomIng van acqulsltlerraude en cybercrïme. Verder noem Ik het Keurmerk
Veilig Ondernemen waarvan er van begin 2012 Lot en met 1 september 2013 15?
zijn uitgereikt. Nader onderzoek In aanvulling op dat van de Universiteit Utrecht
door het WDDC ten behoeve van tegenhouden van mobiele bendes moet helpen
het barrlèremodel tegen mobiel banditisrnc verder te versterken, te beginnen bij
moment van binnenkomst In Nederland, het vervoer, verblijf en modus operandi
tot aan de heling en de besteding van het criminele vermogen. Om heling verder
te bestrijden Is sInds 2012 het Dlgltaal Opkopersreglster (DOR en de aansluiting
op stopheling.nI In Apeldoorn met succes beproefd: er konden 44 verdachten
worden aangehouden en ,8 zaken opgelost. Het DOR wordt daarom verder
verbreid: inmiddels zijn er 44 gemeenten op aangesloten.
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Winkiketens en Iransportbedrijven beschikken vaak over Informatie over mobiele OIrrIora-Geri,rI
bendes, zoals beeldmateriaal, kentekens van voertuigen, namen en modi
operaridi. Sinds 2010 delen ze deze informatie met de Informatie Organisatie van ow s
de Landelijke Eenheid (voorheen Ipol). De politie analyseert en combineert dle Clmfr.ih.&ITid5

Gearaflwr5 C,IinlnaTi,&Iinformatie met andere politlete informatie. Mede dankzij deze eenpak Is al een
aantal actieve dadergroepen aangehouden. Da GlO zal voortaan deze inîormatie
op bruikbaarheld controleren alvorens deze niet de politie le delen maar ook
terugkoppeien aan bedrijven om ze te waarschuwen voor dreigingen zodat zij
voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Rap ressieve aondacht
De politie zal de Integrale aanpak van mobiel bandltlsrrie continueren en op
onderdelen intonelveren en blijven bijdragen aan een offensieve dadergerichte
strategie. Daartoe zal zij snel en odecuaat gegevens uitwisselen, zowel op
nationaal niveau als met buitenlandse politlediensten en Internationale
organisaties. Op basis van een real-time informatlebeeid zal de politie partners in
de aanpak ondersteunen bij het kiezen van effectieve interventies gericht op
dadergroepen, verbiijfplaatsen, veelg ebruikte routes, facilitators en hotspots in
het heilngcircuit. Daarnaast zal de politie opsporingsonderzoeken en handhavings
en cuntroleactles blijven uitvoeren gericht op het aanpakken en tegenhouden van
mobiele banditisme.
De politie-aanpak van mobiele bandieten bestaat uit 3 onderdelen:
a. Identificeren van mobiele bendes en versterken informatie gestuurde aanpak
door politie en partners. De politie verzamelt en anelyseeft Informatie van
verschillende partners binnen en buiten de politie, waaronder EUROPOL en de
G1D, en verstrekt vervolgens Concrete Informatie- en/of interventiaadviezen aan
de verschillende partners. De Intelligencevoorzienlng zal tevens het Europese
EMPACT-programma Organlsed Properly Crime ondersteunen, waaraan de
Nederlandse politie deelneemt,
b. Verstoren en frustreren van mobiele bendeS In Nederland, Daartoe zal de
politie een groot aantal substantitiie actIes in de sfeer van opsporing, handhaving
en controle uitvoeren, Deze versterkte aanpak zal zich richten op dadergroepen,
verbiljiptaatsen, bekende routes, het helingcircult en (acilltators. BIJ de reguliere
grootschalige verkeerscontroies blijft mobiel bandltlsme een vast aandachtpunt en
de technische signaleringsmogelijkheden van ItNPR en grensbewakingsystemen
zullen daarbij beter benut gaan worden.
c. Versterken ketenaanp&c mobiel banditisme: in 2014 zal de internationale
informatie-uitwisseling (24)7 vaststelling juiste Identiteit en antecedenteri binnen
wettelijke en organisatorische mogelijkheden) bij aangehouden vreemdelingen
verder gestroomlijnd worden. Daarnaast zal de politie landelijk cie dosslerepbouw
ten behoeve van adequate afdoening door OM, Rechterlijke Macht en tNO
optimaliseren. Bij het OM 15 een speciale officier van justitie hiermee belast, naast
de officieren van JustItie die belast zijn met reguliere onderzoeken naar mobiele
bendes.
Verdachten uit Oost-Europa zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (en
dle vermoedelijk lid zijn van een mobiele bende) worden zoveel mogelijk
vastgehouden zodat afdoening via snelrecht leidt tot 11k op stuk beleid. De
ketenaanpak wordt ook afgestemd met het ZSM-traject.

Roma
Misdrijven door Roma krijgen niet meer, maar ook niet minder aandacht. De door
een lid van uw Kamer gememoreenje 250 mIljoen euro schade voor burgers en
bedrijfsleven wordt niet veroorzaakt door Rome alleen maar door alle mobiele
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bendes teeamen. Samen met mijn ambtgenoot van SZW werk Ik in het kader van Oi,teroI’o,ni
het Programma aanpak uitbuiting (Roma-)kinderen samen met Nederlandse
gemeenten aan een Integrale aanpak gericht op kinderen (uit muitiprobleem- DJrhlRchund5an5
gezinnen met een Rome-achtergrond) die Ingezet worden voor het plegen van CIrn?flarILteshIJdI

(kleine) criminaliteit, De Kamer is per brief geïnformeerd over dit programma, C.ininolhcli

Inzicht in hoe ranlileciens iriernationaai opereren leidt tot een gerichte aanpak
voor cie ontmanteling van die infrastructuur. Daarnaast blijft de opvang van rZQ3
(kind)slaclitolfers, hun bescherming en de aanpak en bestraffing van daders van
belang.
Veel gemeenten hebben bedeiarlj al strafbaar gesteld In hun APV. Ik ben bezig
gedwongen bedeiarij op te nemen In het Wetboek van Strafrecht eis een vorm
van menserihandei. Er is daar Immers sprake van uitbuiting. Wanneer kinderen
worden gedwongen tot bedeiarij, maar ook tot zakkenrolierij, Inbraak of
winkeldiefstal zei dat een strafverzwarende omstandigheid zijns dus ook wanneer
liet siachtoi’fer zestien af zeventien jaar oud Is. De Eerste I<amer behandelt het
wetsuoorstei dit najaar.

Europese samen werking
In de samenwerking met DuItsland en België heeft let gezamenlijke Bureau voor
Eureglonaie Samenwerking een thematische werkgroep rondtrekkende
dadergroepen die zich bezighoudt met de bestrijding van grensoverschrijdende
woninglnbrakeri en car- en liomejackings. Dat is een afspraak dle ik met mijn
Duitse en Beigische coliega’s gemaakt heb. Die werkgroep zal begin 2014 versiag
uitbrengen over de resultaten hoe In 2014 verder gewerkt zal worden. Ik zal dit
najaar apart spreken met mijn Belgische collega van Birineniandse Zaken en
onder andere met haar bespreken toe wij onze samenwerking op dit punt verder
kunnen versterken.
Zowel Polen, Bulgarije, Ruemenib eis Litouwen beschikken over zgn Asst
Recovery Offices, zodat cntneming ten van criminele opbrengsten
vergemakkelijkt wordt. Met Polen en Roemenië hebben we ook al goede
operationele ervaringen. Alle landen zijn heel actief op dit punt en Wilien van ors
leren.
Van de Oost-Europese lidstaten hebben er reeds meerdere het kaderbeslult-Wets
gempiamenteerd. Ik heb mijn Bulgaarse en Roemeense coiiega’s en marge van
de )BZ-Raad van oktober aangesproken op het belang van deze afspraak om
Europese gedetineerden en dus ook leden van mobiele berides hun straf in eigen
land te laten ondergaan.
Per 1 januari 2014 geidt op grond van cle toetredingsverdragen vrij verkeer van
werknemers met Bulgarije en Roemenië. Ik verwacht riet dat dit grote en
negatieve gevolgen zal hebben voor de problematiek van het mobiele banditisme.
immers er Is al geruime tijd recht op Vrij reizen binnen de Europese Unie en dat i
alles wat mobiele berides nodig hebben.
In toenemende mate maken wij gebruik van het instrument ongevlenstverklaring.
In 2011 betrof dat 230 EO-burgers, In 20fl 330 en in de eerste helft van 2013
waren dat er al IBO. In 2012 hebben 220 ongewenstverklaarde EU-burger5
Nederland aantoonbaar verlaten. ECRIS, het Europees systeem van uitwisseling
van gegevens uit strafregisters, zal daarbij In toenemende mate helpen. Bij een
pilot dit jaar bleek dat in de helft van de gevailen reievante informatie werd
verkregen over gearresteerde EU-burgers. Een derde daarvan bieek een strafbiad
elders te hebben en dat was van nut om hogere straffen te kunnen eisen en hij
het ongewenst verklaren c.q. (negatief) beoordelen van het verzoek tot opheffen
van hun ongeweristverklaring. De meeste Europese lidstaten hebben ECR1S in de
praktijk geîmpiarnenteerd.
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De partners in de vreemdelirigenketen Investeren rar5 In de herkenning van Dlieclorai’Genn,eI
vreemdelingen in de strafrechtketen, zodat aansluitend op het straTrechteHjke Rplelep en

Pechbhnndhavinetraject criminele vreemdelingen waar mogeTiji uit Nederland kunnen worden Oltecue Rct ndhln5 tn
verwijderd, ciImIaebeitrIJdIng
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

OI,rt-OenraM

Minister RhLpleing
ReChtBndhovJna
OI,CCLIC RnchthandhavIn en
Crlmleallteitsbestdjdlng
Grgant5eerde Ctlrflln&UeIL
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fl t ta Rapport Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen (1
S, bedsadiscur

Conç

Detum
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an kwinie,),
4754i

OoanIernunirne
487535

pgde actie
Ter kennis neming

toelichting
Hierbij Informeer Ik u over het rapport Criminaliteit onder Midden- en Oost-
Europeanen van Politie en Wetenschap dat op 25 februari uit zal komen. Het
rapport gaat over aard en omvang van alle vormen van criminaliteit die deze
groepen in Nederland bedrijven, dus niet alleen gepleegd door mobiele bendes.
Het rapport borduurt voort op de bevindingen van Dina Siegei, wier rapport over
mobiel bandltismeu vorig jaar ontving, maar komt niet met afwijkende
bevindingen. Het citeert uw Ramerbrieven inzake mobiel banditisme uitgebreid.
Het rapport bevat geen aanbevelingen of operationele aanknopingspunten.

Een paar hoofdpunten;
- Van de 10,022 personen van Midden- en Oost-Europese herkomst die in

2012 verdacht zijn van een misdrijf Is 70% niet Ingeschreven In de GBA.
- Onder de ingezeten Midden- en Oost-Europeanen (de 30%) Is de

criniinallteitsgraad 2,0 procent. Dat ligt 0,8 procent hoger dan gemlddeid
onder alle Ingezetenen van Nederland. Deze groep wordt met name
verdacht van verkeers- (vooral rijden onder Invloed en verkeersboetes niet
betalen) en geweldsdelicten.

- Niet-ingezetenen (de 70%, slechts een kleIn deel hiervan woonde tijdelijk in
Nederland) worden vooral verdacht van geweldloze vermogensdelicten. In
het bijzonder gaat het dan om ‘eenvoudige diefstal’ en ‘overige
gekwalificeerde dIefstal’. De crimlnaliteitsgraad van deze groep Is moeilijk
te bepalen en kan volgens de onderzoekers liggen tussen 2,6 en 5,2%. Er is
een oververtegertwoordiging van antecedenten van deze categorIe In de

Paalna S van a



regio Amsterdam-Arnsteliand en van Slovenen, Utouwers en Roemenen DIrtrL•rI

(maar veel minder van Bulgaren en Polen).
• Ten opzichte van 2011 stabiliseert zich het aantal verdachten uit MOE- Oirtt R!chbhEd?iavJna

CrIEnaIIIIbctdj5n9landen in 2012, Gora,,Lurd CrrnnaIIt
- De onderzoekers stellen dat er grote verschillen zijn tussen mobiele bendes

en dat ze lang niet altijd voor een opdrachtgever werken, en ook niet altijd DIum

slechts voor korte tijd In West-Europa verblijven. 25 !gbr,arI 20 14

Ons l4ennrk

Een (actieve) beieldsreactle Is hij dit soort rapporten niet nodig. Een eventuele
(passieve) woordvoeringsiijn zou zijn: Het rapport bevestigt het beeld dat we
hadden en bevat geen schokkende nieuwe dingen, we gaan dus, wat mobiele
bendes betrett, door op de ingeslagen weg met eei stevige aanpak zoals verwoord
In de laatste brief aan da Kamer Inzake mobIel banditisme ( okt 2013).

Pagina Z’aii 2



fl?2ic1

M
inisterie

van
V

eiligheid
en

Justitie

D
Itc

to
rn

.G
n
ra

,I
M

inister
c
h

k
p

1
Ïn

s
R

c
n
d
h
a
Y

in
a

D
r*c.5e

R
c
h

d
h

,v
In

n
c
r
a
I
t
r
t
J
d
I
n

5G
a
ra

n
tu

e
rd

C
rIn,Ifl&

flIC

T
u
rfm

rk
t

147
S

l1
O

P
D

n
P

stb
u

1
tD

D
1

Z
500E

H
D

n
H

ia
w

v
w

.r1
Jerh

f1
d
.n

/v
fn

J

n cta
vragenuur

PV
V

O
ost-E

uropese
bendes

ar
b4Idzadw

1aL
,r

—
j

d
t

D
1
u
m

2
3

ju
n

2
O

L
4

O
n
i

k
a
n
m

e
rk

532107

D
a
iIIrn

tjrrrm
e
r

532505

C
anciplU

nt
(
*
‘
p
)

A
anleiding:

M
ondelinge

vraag
van

het
td

H
ELD

ER
(PV

V
)

aan
de

m
inister

van
V

efligheid
en

Justitie
over

het
bericht

O
ost-E

uropese
crim

inelen
overspoelen

N
ederland’

(R
ti

nieuw
s,nl

19juni
2014)

ti
w

ordt
begeleid

door
(D

R
C

).

M
ocielilke

vragen:
B

ent
u

het
m

et
m

e
eens

dat
het

g
aat

om
ongekende

golf
van

O
osteuropese

crim
inaliteit?

•
H

eeft
u

concrete
cijfers

van
delicten

en
aanhoudingen?

*
O

m
w

at
voor

m
isdrijven

gaat
het?

H
oeveel

van
die

m
ensen

zijn
gesignaleerd

en
onttrekken

zich
aan

hun
5traf7

*
W

at
g

aat
u

eraan
doen

om
dit

te
stoppen?

•
B

ent
u

bereid
om

w
ettelijk

te
regelen

dat
zw

aarder
gestraft

kan
w

orden
indien

een
delict

gepleegd
w

ordt
in

groepsverband?
H

oe
voorkom

t
u

dat
deze

crim
inelen

m
akkelijk

verdw
ijnen

en
hun

straf
ontlopen?

T
oelIchtini

D
e

Inform
atie

uit
het

rtl-artikel
Is

afkom
stig

van
een

W
O

B
-verzoek.

Er
w

ordt
In

het
artikel

gesproken
over

een
ongekende

golf
van

crim
inaliteit,

die
vooral

tot
uiting

kom
t

in
toegenom

en
w

inkel-
en

autodiefstallen.
D

e
cijfers

van
de

geregistreerde
crim

inaliteit
bevestigen

dit
beeld

niet.
W

el
is

er
sprake

vers
prore5sionaliserlng

van
m

.n.
autodiefstallen:

de
voertuigen

kunnen
steeds

m
inder

m
akkelijk

teruggevonden
w

orden
hetgeen

erop
w

ijst
dat

ze
(op

bestelling)
naar

Pagina
S

V
an

2



het buitenland verdwenen zijn. Het Is dus mogelijk dat Oost-Europese bendes een DIrecIornt-Qeneil
relatief groeiend aandeel van date vormen van crimInalIteit voor hun rekening
nemen zonder dat het totaal aantal delIcten 5tijgt. DIreue flechuhrnflnvin en

CfImeI1ibsrijdira

In 2012 zijn bIjna 5000 personen (in 20i0 bijna 4300) Oost-Europese personen
GcotqarsrdeCrimInaIct

dle niet In Nederland woonachtig zijn, aangehouden op het verdenking van het
plegen van vermogensdellcten. Een groot deel van hen maakt deel uit van 23jun2fl4
mobiele bendes, Het algemene beeld is dat er sprake Is van een toename van On kennw,k
dIverse vormen van vermogensdeilctan door Oost-Europese bendos, waaronder
(woning)inbraken, voartuigcrimineilteit en winkeldIefstallen,
Er Is sInds mei 2012 een Integraal actieplan tegen mobiele bendes in uitvoering,
dat een groot aantal acties van publIeke en private partners omvat en een
integrale aanpak voorstaat met vele actIes op het terrein van preventie, repressie
en tegenhouden alsmede de oprichting van con Gemeenschappelijke Informatie
Organisatie (GIO) begin dit jaar.
Een pilot voor cie Z5M-aanpak van mobIei banditisme Is in voorbereiding.

U heeft op I oktober Ji. een briel aan de i(amer gestuurd over de aanpak van
mobiele bendes uit Oost-Europa, Dle aanpak Is nog steeds van toepassing. Enkele
hoofdpunten eruit zijn verwoord in de spreektekst,
Op 27 november vond daarover een AO plaats, gevolgd door een VAO op verzoek
van mevr Helder (12 dec) waarin zij een motie Indiende over zwaardere straffen
indien een misdrijf In groepsverband wordt gepleegd. U vond wetgeving op dit
punt onnodIg. De motie Is afgewezen. MogelIjk zal ze cle vraag Opnieuw stellen.
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Aan: Sander Gaasla en Jan-Willem Schaper (ter input)

Onderwerp: Combi-MT 10 september a.s.
Agendapunt Actualiteiten: mobiel banditisme

beleidmcdewerker
Dossierhouder en
functie:
Telefoonnummer:

13

B

Op IS september2013 zal het onderzoek van Dina Siegel (Willem Pompe Instituut) naar
rondtrekkende Centraal- en Oosteuropesc bendes openbaar worden. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap. De samenvatting van het onderzoek is
aangehecht.



Toelichting

@ (r•L.Iri)

In februari 2012 is er tussen de Minister van V&J en de detailhandel een Convenant
gesloten over Rondtrekkende dadergroepen (gericht op nationale en internationale
dadergroepen) waarover de Kamer op 26 maart 2012 is geïnformeerd. Vervolgens
heeft het NPC in juli 2012 een Integrale aanpak mobiel banditisme 2012 opgesteld.

Voor dc politie zijnde volgende grote lijnen aan te geven.

- Publieklprivate samenwerking om beeldmateriaal en overige info over
rondtrekkende dadergroepen bijeen te brengen tbv opsporingsdoeleinden en
preventie,

- Vergroten slagkracht politie (opsporing, handhaving, controle)
- Ynternationale sarncnwerldng: Intensievere uitwisseling met Europol, jits +

deelname Europese projecten

B

R3B

( 4

b. Inhoudelijke Icnelpuntcn mobiel banditisme:

Gigna1eerde risico’s



Tevens toegezegd dat er voor 15/9/2013 een ‘werkinstructie’ opgesteld zodat vast
staat wat de werkwijze van een gewone diender moet zijn die een mogelijke

______

Europese veelpieger (nav probleem ‘Roemeense’ zakkenroller) te maken krijg !fzJ

c. Identificeren van rondreizende dadergroepen, hun vcrblij fp] aatsen,
veelgebruikte routes, en facilitators en het Banreiken van concrete
interventiendviezen aan partners binnen en buiten de politie, e.e.a met hulp
van buitenlandse collega’s uit herkomstianden

d. Het in integraal verband of manodisciplinair uitvoeren van betekenisvolle
intcrventies, in afstemming op prioriteiten (lokaal) bevoegd gezag.

Concreet is toegezegd dat dit jaar binnen de InteHigenee-organisatic een voorziening
inrichten met een focus op Mobiel Banditisme, Door hierbinnen nationale en
internationale informatie te bundelen zullen dadergroepan en sleuteiplaatsan
geidentificccrd worden en zullen voorstellen voor interventies aangedragen worden
voor partners binnen en buiten de politie. Hieraan wordt ook gekoppeld de
ondersteuning van het EMPACT programma Organised Property Crirne, waarin de
(versterkte) Europese samenwerking en informatie-uitwisseling op deze doelgroep
vorm krijgt.

In Europa wordt de volgende definitie gehanteerd.
‘Een mobiele (rondtrekkende) dadergroep Is een vereniging van daders die zich stelselmatig
verrijken door middel van vermogenscrirninaliteir offraude (met name winkel- en
ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting skimming en zakkenrollerij).
binnen een breed gebied waarin ze aclivicelten uitvoeren en dle 1nIernationa1 actiefzijn
Dina Siegel voegt er in haar rapport nog twee feiten aan toe; autodiefstal cri diefstal uit
auto’s.

P*L3

Advies’. bepalen wat lijn wordt mbt GIO —NP

ii en iii) DeNP heeft het volgende toegezegd:

n. Samen met partners ontwikkelen van een barrièrcmodcl

b. Stroomlijnen (en borgen?) proces internationale uitwisseling binnen NP om
Europese veelpiegers (identiteit en antecedenten) Ie identificeren.

L3

c. Definitie

1



Vanuh het bedrijfsleven en ook n het Convenant dat de Minister heeft gesloten wordt geen
onderscheid gemaakt tussen rondtrekkende dadergroepen die nationaal en die internationaal
actief zijn.
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Aan: Jan-Willem Schaper (ter input)

Onderwerp: Mobiel banditisme

Naam c4 -(met inputt.)tav Internationale gedeelte)
Do5sierhouder en
functie:
Telefoonnummer:

Aanleiding/Bespreekpunt/Advies:

1. Terugblik op de afspraken dle gemaakt 7Jln op 27 ptember
e. wekelijkse actie en maandelijks een grote actie van de politie tegen mobiel banditisme,
b, publiciteit, woordvoerlng telkens door één persoon, laten zien dat we er met man en macht moe
bezig zijn
t. duidelijke cobrdinatie bij Veni

2. Wat doen OM en politie concreet Internationaal en Wat zijn de plannen?
a. Empact
b. Europol
c. rechtshulp, evt knelpunten: oa structuur NP
d. samenwerking met buurlanden Frankrijk en 8elgl look Ivm overleg in feb)
e. samenwerking met bronlanden

3. iJe Minister zou moReilik ook nog Iets kunnen zeggen/vragen over
a.GlO
b. diefstal bij een juwelier n.a,v. berichtgeving in De Telegraaf
c. Pooise veelpieger In Almelo.

1
L
substant,Je acties.

In de brief aan TK staat wekelijks en maandelijks grote actie en dat NP een
substantieei aantal grote acties zal gaan verrichten miv 2014. NP is gevraagd om aan te geven

r. g•6

ANNOTTiE OVERLEG ARIE 1JZERMAN

Toelichting (In aanvulling op de nota van LJGRR):

1) Terugblik afspraken

a) Wekeiljkse en maandelijkse een grote actie

,Tat half januari zijn er.diverse acties mobiel banditisme (bijna elke week muv dec). Daarnaast is nu
al bekend dat regio Oosi In 2014 maandelijks controleacties gaat uitvoeren.

A



de concrete resultaten zijn van het laatste anderhalf jaar + wat is gedaan nav publiek! private
samenwerking.

b) Communicatiestrategie

Woordvoering NP, OM en V&J (Job van den Sande) mee bezig.
Minister is al uitgenodigd om bil een van de poiitieactles aanwezig te zijn. Zie actie Bergen op
Zoom met grote rol Heeres in NOS/Journaal. Talking head mobiel banditisme NP Is Frans
Heeres, Zaterdag stonden er diverse stukken In de krant over deze actiedagen In Bergen op Zoom.
Opgevraagd bij NP wat resultaten zijn,

Discussie over vreemdelingrechtelijke mogelijkheden gaat volgens bij
Begrotlngsbehandeilngen door WO. Raad van State heeft uitspraak gedaan in juni2013 die een
beperking van de mogelijkheden van ongewenstverkiaring van EU-burgers inhouden. TK wordt
hierover morgen voor het eerst met de brieF van de Pooise veeipieger en politie Aimeio over
geïnformeerd. In de ketenaanpak mobiel banditisme wordt gekeken of het dossier van de NP nog
verder kan worden verbeterd tbv de vreemdelingrechtelijke aanpak.

2) Internationale samenwerking

o) Activiteiten NL In kader von EMPACT

Sinds 201]. is binnen de EU gestart met de Eti beieidscyclus voor de aanpak van georganiseerde
criminaliteit. in dit kader zijn EMPACT projecten ingericht (European Multidiscipiirrairy Platform
Against Crime Threat) waarbij EU lidstaten samenwerken om de criminaliteit aan te pakken, De
projecten hebben een hoog operationeel karakter1waarbij doelstellingen zijn beschreven ineen
Operationeel Aktie Plan (OAP).

De prioriteiten voor EMPACT en de DAPs worden vastgesteld door de JBZ-Raad.

Op dt moment zijn erg EMPACT projecten binnen de EU, vanaf 2014 zijn dat er 9. Een van de
huidige projecten dle ook de komende (aren wordt voortgezet Is ørgenised Prc’L’ertv Crlme 1w
Mpbile Qrganised Cr4ne Grpvos, ofwel da aanpak van mobiele criminele groepen.

Aan het EMPACT project mobiele criminele groepen doen 18 EIJ iidstaten mee, waaronder
tjtcuwen, Bulgarije en Roemenie en onze omliggende landen (België en Duitsland). België leidt het
project, samen met Frankrijk. informatie wordt uitgewisseld via Europol en er worden gezamenlijke
acties en onderzoeken gestart.

Voordeel van het project is dat door het verzamelen en analyseren van de Informatie bij Europoi
meer Inzicht wordt gekregen in de mobiele criminele groepen, wat de aanpak effectiever maakt.

A
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NL Is binnen EMPACT trekker van een Europees p1cl woninginbraken dat In 2014 gaat starten en
waarbij Bei&e, NL ondersteunt.Dit Is een verzoek tot EU subsidie bij ISEC.

Beoogde deelactMteit 1 houdt In dat er kennis wordt uItgewisseld over daders van
woninginbraken en hun mobiliteit waarbij er een Europees congres wordt georganIseerd
met experts op dit thema bij Eurapol.
Beoogde deelactiviteit 2 houdt In dat er 2 operationele onderzoeken worden gedraaid
tussen 2 of meer lidstaten die slachtotfer zijn van mobiele wonlnginbrekers.

NL heeft bInnen EMPACT een Europese opleiding linancleci rechercheren/a[pakken ontwikkeld,
onder5teund door CEPOL waar meer dan 20 EU lidstaten aan hebben deelgenomen In (Politie en
Politicacadamle). 3ezlen de positieve ervaringen, bestaat de mogeiijkhald dat deze gecontlnueerd
ai worden.

Door het Operationeel Actie Plan van EMPACT hebbende deelnemende landen
gerneenschappelke acties vastgesteld. Nederland heeft samen met een aantal landen besloten om
dle samenwerkIng bliateraal te versterken.

Voorbeelden daarvan zijnde samenwerking niet Litouwen, Roemenle en Bulgarije waarbIj
een Intensieve uitwisseling van informatie over criminele netwerken. Maar ook de samenwerking
met Duitsland en Be)gi.

Nederland heeft met Iitouwen enkele malen samengewerkt om bewijs te vergaren tegen
crIminele organIsaties dle In NL actIef waren. Hierbij Is beter zicht gekregen op hun activiteiten en
werd bewijs vergaart tegen de oranI5atoren. Da samenwerking wordt ook met Bulgarije en

A

b) Bilaterale afspraken binnen EMPACT Ier versterking van de aanpak
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• in krant stond zeer kritisch stuk (in kader Italiaanse maffia) over terugtrekken Ios en de
vraag of Europol wel kan waarmaken dat zij dle rol gaan overnemen, aangezien het vaak
gaat om persoonlijke contacten etc.

cl) Structuur £‘JP internationale rechtshulp

5

Roem enie opgestart.

Ook kan via Europol worden nagegaan ei er tegen die persoon In andere landen onderzoeken
lopen. Deze uitwisseling van informatie Is van belang voor de vervolging van personen en hoogte
van de

T’

Bij de omvorming naar 10 + 1 eenheden, krIjgt elke eenheid een eigen IRC. Er zijn op dit moment
welk 6 regionale IRC’s dle een landelijke dekking hebben. De werkwijze van de IRC’s verschilt
onderling sterk. Het is de bedoeling dat er bovendien geiabelde capaciteit komt voor een deel van
de rechtshulp (verplichting tot uitvoeren). Naast het IRC komt er per eenheid een rechtshulpteam.
De wens vanuit het OM is om het IRC en het team sterk verbonden met elkaar te laten zijn c.q.
samen een geheel te laten vormen.
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In december moet 610 starten. 06)5 gaat oprichting regelen (heb vanmiddag overleg). Detailhandel
Nederland heeft toegezegd mee te doen. NP zal helpen bij de opstart en per 1/1/14 zei
samenwerking via inteliigencevoorzienlng mobiei benditlsme worden geborgd. Via NP gaan weer
interventieadvtezen naar 610. Na pilot zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij kernvraag Is: wat is
het succes van 610: a) de meerwaarde voor politie/justitie én b) de meerwaarde voor de
winkelketens

Standpunt NP inzake Gb

Algemeen NP wil zeer constructief met GIO gaan samenwerking en ziet Gb als mogelijkheid om
privoat-publieke samenwerking in de toekomst vorm te gaan geven.Onderstaande zijn stflkte

1. Ven) Is trekker van het dossier
2. 6)0 wordt door private partijen opgericht en Ingericht in afstemming met de relevante

partijen binnen de overheid (Ven), Politie en OM)
3. Politie draagt financieel niet bij aan 610
, 610 genereert en analyseert informatie van aangesloten private partijen en geeft de

uitkomsten terug aan de deelnemende private partners in de vorm van adviezen,
signaleringen, trends etc.

5. De politie ziet GID als een waardevolle producent en leverancier van ook voor de politie
bruikbare Informatie

6. Er zal een nauwe en goede werkrelatie worden gelegd tussen het 610 en de op te richten
intelligence voorzIening MB, oa tot uiting komend Ineen specificatie van de aard, vorm en
inhoud van de door het 610 aan te leveren Informatie

7. De politie zei In de aanvangsperlode 610 met advies terzake analyse-activiteiten bijstaan
8. De inteiligencevoorzlenlng MB zal bij de uit te voeren analyses en bij het opstellen van

interventies oa gebruik maken van de aangeieverde informatie uit het 610
9. De Iriteiligencevoorzlerilng MB zal -In voorkomende gevallen- aan 610 signalen teruggeven

ten behoeve van preventie en voorzorg
10. Er wordt vanuit de politie geen politie-informatie aan het 610 geleverd.

oftewel geen privacygevoeilge Info (WPG), maar wei buy, modu5 operandi,
11. De Intelligencevoorziening M8 zal lnterventieadvlezen opstellen voor partijen binnen en

buiten de overheid die zich oa uitstrekken op het terrein van (georganiseerde)
winkeldiefstal. Aldus kan de aangeleverde informatie door het 610 rendement geven in de
aanpak van dit delict

12. Er worden geen prestatiegaranties door de politie gegeven ten aanzien de opvolging nav
door 610 aangedragen informatie

4) Diefstal bIJ juwelier (Telegraaf: politie doet allen wat eis je de media inschakelt).

B“: Erwas voortdurend contact niet

5
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S) Poolse veelpeger In Alnielci (filmpje Facebook over op treIn zetten)

Kern:

6



ANNOTATIE DIRECTEURENOVERLEG TAAKIJiTVOERING

Aan: Jan-Willem Schaper (Ier iriput)

Onderwerp: Mobiel banditisme

-

Dossierhouder en
functie:

iq

Telefoonnummer: (:‘ ‘

ARnleidinpreckpuntIAdvies:

Nov het verschijnen van het rapport von Dina Siegel over mobiel handitisme op 18/9/13
neemt de politieke druk op het onderwerp toe.

Advics:ZZ

Toelichtin
t. ook al bezig met opstellen protocol/werkinstructie
mobiel bariditisme.



Mln!stere van VeHighe!d en JustWe

AEwezig:

Ver)ag ictenaanpak mobiel handitisme 24 januari 2013

j)(Iandelijk
projectielderil.. :ondersteunln9
landeIIjl ovj mb),E ce cv) ii-’

[Iandelijk IPOL-ovi).L.....,
(DGRR, cobrdinatormbV&J)
programma Aan akuitbulting(Rama) klnderen),
(DGVZJ,( i(DGPOL).

N_ JkorpssiarNP, mb),14.— 1
(OGPOL, ICA)

Dlrectoraat.Genciraal
Politie

Coersoen

Datum
5 februari 2014

1. Actualltelton

Toename nutodlcfsaI

Opvallend is dat de auto’s niet worden teruggevonden en dathet gaat om een bepaalde soort
auto’s.

internationale rechtshulo

NP gestart met een pilot om internationale lnfor-matleultwlsseilng te verbeteren. Er wordt
daarbij gestart met vierlanden.

Deel nern e r5:
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Is in ontwikkeling.

2, Terugkoppeling uctiepunton overleg 13 november 2013

C:4

Overleg IND — NP: hee[tplaatagevonden

DAl’ Ernpact: is toegestuurd door Europol.

3. Keteneanpa)

eflnItie mobiel bandltfsm

Europese definitie mobiel banditisine:
4 mobile (Itinerant) criminal jjroup (San nssoclotlon ofvffender who systematically acquire
wealth throtgh (heft afproperiy orfraud, iwvin.g c wide rarin, area ofoperatlans and are
intern ationafly active.”

H.g. cheji residential and non-retidentiol burgiarles, or,qanlsed shopIfring, pîck•packetlng.
corgo thefcs metol theJts. theJts cmi constructian sites andArMfrnud (sidrnmIn,j.

(Raad van de Europe5e Unie, Snove,nber2OlO).

M.a.w.:
• Georganiseerd verband
• Stelselmatig verrlJken
- Internationaal opererend
- Vermogensdellcten
- Fraude

Doel van de aanpak van mobiel band[dsme

Nederland onaantrekkelijk maken voor mobiele bandieten door

- Vaststellen dat het gaat om mobiele bandleten zodatzij de straf lol)gen dle zij
verdienen dle dle rekening met evt recidive elders;

- Ontnemlng

D ireclora a 1-0 ene raal
Politie

Dat,i rn
5 februari 2013

15

Barrièramodel

IntlilarnçPynoçriinifl mh hjj Nl’
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- Preventie (cvi verhalen van &chade Dlrectoraat-Generaal
- Mobiele bandieten en facliltators tegenhouden c.q. barrières opwerpen.

Doel van kenaanpakmbiel banditisme
Datum

Knelpunten in de aanpak signaleren en komen tot verbeteringen door Iedere ketenpariner; 5 februari 2013

i(nelpunten signaleren in de samenwerking tussen ketenpariners en komen tot
verbeteringen;

Knelpunten in cle processen signaleren en komen tot verbeteringen.

mvang ketenaartpak mobiel handitisme

Een ieder (Nederlanders en vreemdelingen) die mobiele bandlet Is en derhalve
grensoverseh rijdend actief is [woderkerighoidsbeginsel). Er kan overigens wei gekozen
worden om bijvoorbeeld bij de intelllgencevoorzlenlng om eerst te focussen op
dadcrgrocpen uitde beiangrljksteherkomstlanden.

Dit omvat aangehouden verdachten, maar ook verkrijgen goed infor—”

‘“.

JA
Handreiking (stappenplan) dle organisaties kunnen gebruiken om hun aanpak ie verbeteren

Verbetering processen: VP wil bljv. niet pas bij onherroepelijke veroordeling worden
Unie (Dok vreemdelingeni), maar veel eerder

3. Geleverde Input NP, OM, IND en V&j op ketenaanpak

Moet verder worden uitgewerkt. Grote lijnen akkoord, wel aantal aanvullingen. Zie
ettiepuntenlijst. V&j zal met elke organisatie apart een vervoigafspraak plannen en daarna
wordt er weer een gezamenlijke vervolgarspraak gepland.

4. Actiepunten

.—

.
5

Producten keténaanpak
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DIrectoraat-Eiioraa
Pa1fte

Datum
S februari 201.3
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