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1. INLEIDING
In 2013 en het eerste half jaar 2014 is
het resultaat van de aanpak van de High
Impact Crimes (HIC) - overvallen,
straatroven en woninginbraken - binnen
de
regionale
eenheid
Den
Haag
behoorlijk positief. Om deze positieve
tendens vast te houden, krijgt de aanpak
van deze delicten ruime aandacht in het
nieuwe regionale beleidsplan voor 2015 2018 (RBP) van de politie eenheid Den
Haag. Het beleidsplan benoemt geweld
en HIC opnieuw als topprioriteit. De
mate van prioritering zal verder per
gemeente binnen de eenheid Den Haag
afzonderlijk worden bepaald en tot
uitdrukking moeten komen in de
ambities en doelstellingen in de komende
veiligheidsplannen.
De ruime aandacht voor de HIC delicten
voorkomt niet dat (jaarlijks) tijdens de
donkere dagenperiode (oktober t/m
maart) het aantal HIC delicten toch
toeneemt. Daarom is in 2010 in de regio
Haaglanden gestart met een Donkere
Dagenoffensief Overvallen (DDO). In de
afgelopen vier jaren is dit offensief
jaarlijks ingezet. Gelet op de goede
resultaten in de afgelopen jaren is het
voorstel om voor de komende donkere
dagen wederom een offensief in te
zetten. Niet alleen voor overvallen, maar
ook voor straatroof en woninginbraak.
Deze notitie is het plan van aanpak
(offensief) voor de komende donkere
dagenperiode tussen 1 oktober 2014 t/m
31 maart 2015. Het doel van het
offensief
is
het
tegengaan
van
overvallen,
straatroven
en
woninginbraken in de wintermaanden.
Door extra maatregelen, die onder meer
bestaan uit, verscherpt toezicht en
intensievere surveillance op bepaalde
tijdstippen
en
risicoplaatsen
waar
criminelen
vaker
toeslaan,
wordt
getracht het aantal HICdelicten te
beperken. Daarnaast wordt ondernemers
en burgers verteld wat zij kunnen doen
om te voorkomen dat ze slachtoffer
worden.
De notitie sluit aan op de hierna
vermelde beleidsplannen (hoofdstuk 1),
waarin hoofdlijnen, doelstellingen en
ambities
voor
HIC
delicten
zijn
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opgenomen. Hoofdstuk 2 bevat een
korte terugblik van de aanpak van
overvallen
en
straatroven
in
de
afgelopen vier jaar (2010 - 2014). Voor
een probleemgestuurde en gerichte
aanpak
van
overvallen
is
een
strategische probleemanalyse nodig. In
hoofdstuk 3 is de strategische analyse
van de politie eenheid Den Haag
integraal overgenomen. Hoofdstuk 4
gaat in op de ervaringen met het
donkere dagen offensief. De regionale en
Haagse
maatregelen
van
de
verschillende
(keten)partners
om
overvallen en straatroven te beperken
zijn
eveneens
in
hoofdstuk
4
opgenomen. De inzet en maatregelen
van de politie, het OM, de Reclassering
en het Veiligheidshuis gelden voor de
hele regio van de eenheid Den Haag.
Gemeenten uit de regio kunnen naast
hun lokale aanpak kiezen uit de
preventieve
maatregelen
zoals
beschreven in hoofdstuk 4. Dit zijn de
maatregelen zoals die in de gemeente
Den Haag zijn ingezet.
Veel gemeenten binnen de eenheid
hebben uiteraard een eigen op de lokale
situaties afgestemd pakket aan DDO
maatregelen.
Zo
koppelde
Leidschendam-Voorburg eerder dit jaar
de daling van het aantal woninginbraken
in de eerste 6 maanden van 2014 (een
afname van 30% ten opzichte van 2013)
aan de extra maatregelen genomen
tijdens de donkere dagen.
Ook in onder andere Zoetermeer,
Westland en Leiden wordt specifiek
aandacht gegeven aan het gegeven dat
tijdens de donkere dagen de kans op een
inbraak groter is. Zo staan in het Plan
van
aanpak
woninginbraken
van
Zoetermeer
ook
instrumenten
die
specifiek tijdens de donkere dagen
periode worden ingezet.
En in het district Alphen aan den RijnGouda is een districtelijk actieplan
gemaakt
waarin
staat
hoe
de
gemeenten,
politie,
OM,
woningbouwvereniging en
inwoners
woninginbraken
willen
tegengaan. Binnen het donkere dagen
offensief vormt dat plan met concrete
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maatregelen de basis om het aantal
woninginbraken
in het district terug te dringen.
1.1
Programma Gewelddadige
Vermogenscriminaliteit
In oktober 2009 stelt de Minister van
Veiligheid en Justitie (VenJ) de Taskforce
Overvallen in. Daarmee krijgt de aanpak
van overvallen landelijk een hoge
prioriteit. In 2011 heeft de Minister van
VenJ de landelijke prioriteiten voor de
politie vastgesteld voor de periode tot en
met 2014. Onder andere overvallen en
straatroof worden benoemd als delicten
met een hoge impact voor het
slachtoffer. Voor deze vormen van
gewelddadige
vermogenscriminaliteit
wordt vastgesteld dat zij de komende
jaren met voorrang moeten worden
aangepakt.
De landelijke aanpak en voortgang van
overvallen
en
straatroven
wordt
besproken in het periodiek overleg met
het
Ministerie
van
VenJ
en
vertegenwoordigers
van
de
G8
gemeenten (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Almere,
Tilburg en Breda). In dit overleg worden
ook de best practices op het gebied van
overvallen, straatroven en woninginbraken onderling gedeeld.
1.2
Regionaal Beleidsplan 2015 2018 Eenheid Den Haag
Op regionaal niveau wordt op grond van
de Politiewet (art. 39) per regionale
eenheid een beleidsplan vastgesteld. In
de regionale eenheid Den Haag heeft het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) in
juni 2014 ingestemd met het conceptbeleidsplan 2015 - 2018 "Samen werken
aan veiligheid en vertrouwen". Na
consultatie van
de gemeenteraden
binnen de eenheid Den Haag wordt in
november 2014 de vaststelling van dit
plan verwacht. In dit plan zijn de
gezamenlijke
prioriteiten
en
doelstellingen op het gebied van
(sociale) veiligheid beschreven. Vanuit
alle districtscolleges uit de regionale
eenheid Den Haag is bevestigd dat de
gezamenlijke
prioriteiten
uit
het
voorgaande plan nog steeds actueel zijn.
Dit betreft de aanpak van geweld,
woninginbraak, jeugd (criminaliteit en
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overlast) en ondermijning. Binnen de
regio wordt gestreefd naar een verdere
afname
of
stabilisatie
van
geweldsdelicten. Op basis van de
resultaten die de afgelopen jaren zijn
behaald (binnen het werkgebied van de
eenheid Den Haag) zijn de doelstellingen
en
aantallen
voor
overvallen
en
straatroven voor de regio in dit plan
opgenomen.
Voor de regio geldt dat voor overvallen
en straatroven in 2014 en 2015 wordt
vastgehouden aan de aantallen van 2013
(respectievelijk 140 en 813). Voor het
ophelderingspercentage wordt eveneens
het percentage van 2013 gehanteerd, te
weten 40% voor overvallen en 30 %
voor straatroven.
De gezamenlijke prioriteiten op regionaal
niveau zullen overigens niet in alle
gemeenten dezelfde mate van urgentie
krijgen. Concrete afspraken over de
aanpak van de regionale prioriteiten
krijgen op lokaal niveau - in de vorm van
maatwerk - gestalte in het veiligheidsplan, voor zover de problematiek lokaal
aan de orde is. Hieraan is ook de
verdeling van de politiesterkte binnen de
eenheid Den Haag gekoppeld.
1.3
Integrale veiligheidsplannen.
De lokale integrale veiligheidsplannen
zijn het kader voor de aanpak van onder
meer de HIC delicten. De burgemeesters
binnen de regio zijn afzonderlijk over de
aanpak verantwoording schuldig aan de
gemeenteraad.
1.4 Haags Veiligheidsplan 2015 2018.
De lokale Haagse doelstellingen op het
terrein
van
overvallen
uit
het
veiligheidsplan
2010
2014
zijn
ruimschoots
gehaald.
Het
aantal
overvallen in Den Haag is sinds 2010
sterk afgenomen. Het totaal aantal
overvallen is gedaald van 108 in 2010
naar 56 in 2013; een daling van maar
liefst 48%. Sinds 2013 lijkt de afname
van het aantal overvallen enigszins te
stabiliseren. In 2013 waren er 56
overvallen tegen 60 in 2012.
De doelstellingen op het delict straatroof
zijn eveneens ruimschoots gerealiseerd.
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Het aantal straatroven is in 2013 met
21% gedaald ten opzichte van 2012 (het
absolute aantal is 511, doelstelling was
549 in 2015).
Ook voor wat betreft het aantal
woninginbraken in Den Haag is eveneens
sprake van een scherpe daling. In 2013
werd er 3.245 keer ingebroken in Den
Haag. Dit betekent een daling van 16%
ten opzichte van 2012. Deze cijfers laten
zien dat de huidige aanpak werkt.
In het nieuwe Haagse Veiligheidsplan
worden
de
nieuwe
ambities
en
doelstellingen voor de aanpak van
overvallen,
straatroven
en
woninginbraken voor de komende jaren
opgenomen. De aanpak van de HIC
kenmerkt zich door een scherpe focus op
deze delicten, waarbij wordt ingezet op
het vergroten van heterdaadkracht,
slachtofferhulp, preventie, voorlichting
en een (repressieve) persoonsgerichte
aanpak. Deze werkwijze is effectief
gebleken,
getuige
de
behaalde
resultaten.

inbraken kan ook voor woninginbraken
de
tactische
afstemming met
de
ketenpartners plaatsvinden. Zodat de
aanpak van woninginbraken in het
Donkere Dagenoffensief (2015-2016)
ook kan worden opgenomen en een
integraal karakter krijgt. De driehoek zal
aan de hand van de gebiedsanalyses van
de politie de prioritering bepalen van de
gebieden met woninginbraken. Voor de
geprioriteerde gebieden geldt, dat onder
regie van de accounthouder OOV een
plan van aanpak wordt opgesteld en
uitgevoerd. Hierbij is een sleutelrol
weggelegd voor de preventie-adviseurs
van OOV. Zij hebben de afgelopen jaren
veel expertise opgebouwd als het gaat
om
organisatorischeen
fysieke
maatregelen aan woningen in de
omgeving. Ze adviseren bewoners en
geven training aan kwetsbare groepen.
Kortom Den Haag gaat voor wat betreft
de HIC delicten door op de ingeslagen
weg en zet waar nodig nog een tandje
bij.

Bij de aanpak van woninginbraken ligt de
focus op de zogeheten ‘hotspots’, de
plaatsen waar sprake is van concentratie
van woninginbraken. De gemeente voert
de regie en coördineert vanuit deze rol
de
activiteiten
om
het
aantal
woninginbraken terug te dringen, onder
andere door stimulering van toepassing
van het Keurmerk Veilig Wonen en het
faciliteren
van
initiatieven
rond
burgerparticipatie. Verder wordt ingezet
op prestatieafspraken met corporaties
over preventieve maatregelen (KVW) en
stimuleert de gemeente bewoners en
ondernemers
om
zelf
preventieve
maatregelen te nemen. Daarnaast heeft
de
gemeente
een
voorwaardenscheppende rol, bijvoorbeeld bij de
inrichting van de openbare ruimte,
snoeien van bosjes en struiken en de
intensiteit van de straatverlichting.
De inzet voor de HIC delicten in 2014 en
2015 is om de bereikte niveaus voor
overvallen en straatroven vast te houden
en
de
dalende
trend
voor
woninginbraken zoveel mogelijk door te
zetten. Mede door het ketenoverleg
overvallen te verbreden met woning-
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2. AANPAK HIC 2009-2014
Focus op overvallen en straatroven
Als de minister van VenJ in oktober 2009
de Taskforce Overvallen instelt krijgt de
aanpak van overvallen en straatroven
landelijk
een
hoge
prioriteit.
De
Taskforce
Overvallen
stelt
een
Actieprogramma
Overvalcriminaliteit
Ketenaanpak op, in de vorm van 104
concrete maatregelen. Deze maatregelen
vormen een handvat voor gemeenten,
korps, OM en partners voor een
effectievere en efficiëntere bestrijding
van
overvalcriminaliteit.
Deze
maatregelen
vormen
samen
het
landelijke actieprogramma ‘Ketenaanpak
Overvalcriminaliteit’ van de minister van
VenJ.
De aanpak van overvallen vormt vanaf
2009 één van de prioriteiten van de
voormalige regiokorpsen Haaglanden en
Hollands-Midden. Met de komst van de
Nationale Politie per 1 januari 2013 zijn
beide korpsen opgegaan in de regionale
eenheid Den Haag. Voor de eenheid Den
Haag geldt eveneens dat de aanpak van
overvallen
in
2014-2015
een
‘gezamenlijke prioriteit’ is voor de politie,
het OM en alle gemeenten in de
eenheid.1
De eenheid Den Haag bestaat uit 32
gemeenten en bestrijkt de stad Den
Haag en het gebied van Noordwijk en
Leiden tot Alphen aan de Rijn, Gouda,
Delft, Naaldwijk en Zoetermeer. De
politie van de eenheid Den Haag is
georganiseerd in 29 basisteams en 7
districten (A t/m G).2
Sinds 2009 worden in beide voormalige
regiokorpsen overvallen probleemgericht
en integraal aangepakt. Een aanpak die
tot op heden samengaat met een daling
van het aantal overvallen in de eenheid
Den Haag. In 2009 worden in de eenheid
281 overvallen gepleegd. In 2010, 2011,
2012 en 2013 gaat het om
1

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen,
Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Eenheid Den
Haag.
2
Zie ook bijlage 1 voor de indeling in districten,
basisteams en gemeenten.
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respectievelijk 251, 211, 159 en 140
overvallen.
In de eerste zeven maanden van 2014
zijn in de eenheid Den Haag 61
overvallen gepleegd, terwijl in dezelfde
periode in 2013 het gaat om 89
overvallen. Kortom, een daling van ruim
31%.
Voor de Haagse driehoek is de aanpak
van overvallen en straatroven een topprioriteit in het veiligheidsplan 2010 2014. In 2010 wordt onder regie van de
gemeente Den Haag het ketenoverleg
overvallen ingesteld. Aan dit overleg
nemen deel de politie, het OM,
Reclassering
Nederland
(RN),
het
Veiligheidshuis Haaglanden (VHH) en de
gemeente Den Haag. Vanaf 2013 is ook
Bureau Jeugdzorg actief deelnemer aan
het overleg. Slachtofferhulp Nederland is
aangehaakt als agendalid. Aan de hand
van de eerder vermelde probleemanalyse van de politie wordt gezamenlijk
ingezet op onder meer slachtofferhulp,
preventie,
het
vergroten
van
de
heterdaadkracht, branchegerichte voorlichting en de zogenaamde persoonsgerichte
aanpak,
waarbij
bekende
plegers van overvallen of andere vormen
van gewelddadige vermogenscriminaliteit
nauwlettend in
de gaten
worden
gehouden. Deze gezamenlijke inzet heeft
succes. In 2013 telt Den Haag nog 56
overvallen. De doelstelling om het aantal
overvallen van 2011 (93) in 2015 met
10% te laten dalen is al ruimschoots
gehaald.
Om de positieve tendens te behouden
wordt jaarlijks tijdens de donkere
dagenperiode een extra impuls gegeven
aan de aanpak van overvallen en
straatroven. Vanaf 2010 wordt in
gezamenlijk overleg met de ketenpartners het Donkere Dagen Offensief
Overvallen opgesteld.
2.1

Donkere
Dagenoffensief
Overvallen (DDO)
Op basis van de statistieken blijkt al
jaren dat de overvalcriminaliteit in de
‘donkere’ maanden - oktober tot en met
maart - toeneemt (zie figuur 1 in
hoofdstuk 3). Als de dagen korter zijn en
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de nachten langer, maken de overvallers
gebruik van de omstandigheden om hun
slag te slaan. Het aantal overvallen
(straatroven en woninginbraken) in die
periode van het jaar is hoger dan in de
periode april-september.
De donkere dagen vormen tevens een
passend moment om jaarlijks de
maatregelen te beschouwen en de
driehoek
te
informeren
over
de
ontwikkelingen, vorderingen en de extra
inzet gedurende deze periode. Dit is ook
het moment voor het actualiseren van de
probleemanalyse, om maatwerk bij de
aanpak van overvallen en straatroven te
kunnen leveren. Sinds 2010 worden de
ervaringen van de afgelopen donkere
dagen perioden en de jaarlijkse analyses
gebruikt voor de komende afspraken en
maatregelen gedurende de komende
donkere dagen, maar ook voor de
periode
erna.
Hoewel
het
aantal
overvallen binnen de regionale eenheid
Den Haag sinds 2010 is afgenomen en
zich
nu,
ook
landelijk,
lijkt
te
stabiliseren, blijft het van belang om
tijdens de donkere dagen de aanpak
scherp te houden.
De gemeente Den Haag neemt jaarlijks
de trekkersrol bij het tot stand komen
van het DDO. Naast de regio aanpak
hebben de vier voorgaande nota’s dan
ook een Haagse tint. In deze vijfde nota
‘Donkere Dagenoffensief 2014-2015’ van
de Regionale eenheid Den Haag en de
Gemeente Den Haag (hierna: DDO 20142015) zijn succesvolle maatregelen uit
de voorgaande vier nota’s overgenomen.
Deze vijfde nota wordt afgestemd met
het regionaal en lokaal bestuur en vormt
de leidraad voor de aanpak van
overvallen tijdens de donkere dagen van
oktober 2014 tot april 2015 voor de
eenheid Den Haag.
2.2
Woninginbraken
De focus in de vier voorgaande DDO’s
lag vooral op de delicten overvallen en
straatroven. Begin 2013 geeft de
Minister van VenJ in zijn brief van 15
april aan de Tweede Kamer te kennen de
ambitie te hebben om het aantal
woninginbraken aanzienlijk te reduceren
en landelijk met 30 procent omlaag
brengen. De succesvolle aanpak van
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straatroof, geweld en overvallen moet
wel onverkort worden doorgezet.
De minister is in het landelijk overleg
met de Procureur Generaals en de
regioburgemeester er op gewezen dat
het terugdringen van woninginbraken
meer
vraagt
dan
uitsluitend
(de
repressieve
en
preventieve)
inspanningen van politie en gemeente.
Politie en gemeente zijn van oordeel dat
de medewerking van partijen zoals
corporaties, verzekeraars en burgers
dringend nodig is om verdere winst te
boeken.
De
minister
wordt
om
medewerking gevraagd voor verdergaande maatregelen, zoals het Keurmerk
Veilig Wonen verplicht te stellen bij
(ver)nieuwbouw van woningen, een
stimulerings- en/of beloningsbeleid in te
voeren en verzekeraars (al dan niet
langs wettelijke weg) te bewegen om
PKVW-maatregelen te stimuleren.
Najaarsoffensief Woninginbraken
Binnen de regio en in de gemeente Den
Haag heeft de aanpak van woninginbraken al jaren een zeer hoge
prioriteit. Gelet op de toezegging van de
minister aan de Kamer heeft in de
gemeente Den Haag in de afgelopen
donkere dagenperiode (oktober 2013 tot
april 2014), gelijktijdig met het donkere
dagen offensief overvallen, een ‘najaarsoffensief
woninginbraken’
ingezet.
Dankzij de financiering van verschillende
projecten door VenJ was deze extra inzet
op het terrein van woninginbraken
mogelijk. Hierdoor werd het mogelijk om
naast de aanpak in de Schilderswijk,
Transvaal en Bouwlust ook op andere
hot area’s fysieke maatregelen te
treffen. Maatregelen die zijn getroffen op
basis van de modus operandi en in
overleg met politie en corporaties. In
Laak, Morgenstond en Moerwijk zijn
onder andere anti-inbraak (en antiinklim) materialen op deuren, ramen en
balkons van corporatiewoningen en
woningen van particulieren geplaatst.
Verder zijn in hot area’s in Escamp extra
verlichtings-armaturen aangebracht en is
hekwerk geplaatst om inbreken te
bemoeilijken.
Gelet op de donkere dagen periode en de
positieve ervaringen met het offensief
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overvallen is de gemeente Den Haag
voorstander van één offensief voor
overvallen, straatroven en woninginbraken in 2015 – 2016.

3. STRATEGISCHE PROBLEEMANALYSE OVERVALLEN
Ten opzichte van 2009 is het aantal
overvallen in de eenheid Den Haag in
2013 gedaald met 50%. In 2010, 2011,
2012
en
2013
gaat
het
om
respectievelijk 251, 211, 159 en 140
overvallen. Al vele jaren worden tijdens
de donkere dagen, de maanden oktober
tot en met maart, relatief meer
overvallen gepleegd; een patroon dat elk
jaar weer terug komt.
Uit de cijfers blijkt inmiddels dat in de
afgelopen drie jaar de piek tijdens de
donkere dagen wel steeds minder wordt
in de eenheid Den Haag (zie ook figuur
1).
Werden
in
2011
en
2012
achtereenvolgens 66 en 60% van de

overvallen gepleegd tijdens de donkere
dagen, in 2013 gaat het om 54 %.
Geen effectevaluatie, wel volgen van de
ontwikkelingen.
Inmiddels is in de eenheid Den Haag vier
keer uitvoering gegeven aan het
“donkere dagen offensief”: 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.
Voor de politie en de ketenpartners is de
vraag wat de ontwikkeling is geweest
van het aantal en de aard van de
overvallen tijdens het laatste DDOoffensief in de periode oktober 2013 tot
en met maart 2014. Hiertoe zijn de
ontwikkelingen
met
betrekking
tot
overvallen in de eenheid Den Haag
tijdens de donkere dagen in kaart
gebracht. Er is geen sprake van een
effectevaluatie in termen van de vraag of
de verschillende maatregelen en/of de
DDO-offensieven hebben geleid tot de
beoogde
daling
van
het
aantal
overvallen.

Figuur 1:
Aandeel gepleegde overvallen tijdens de donkere dagen en buiten de donkere dagen in 2011, 2012
en 2013 (eenheid Den Haag)

66%
60%
54%
46%
40%
34%

2011

2012
donkere dagen

2013

buiten donkere dagen

Bron: Nationale politie, eenheid Den Haag
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Figuur 2:
Ontwikkeling overvallen tijdens de donkere dagen van 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014
(Gemeenten in de eenheid Den Haag).

48
40
34
26

25
16

15
12

10
6

Den Haag

Delft

8 7

7
4

Leiden

DD 2011/2012

8
5

3

5

Zoetermeer

Gouda

Overige
gemeenten

DD 2012/2013

DD 2013/2014

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

3.1 De donkere dagen van 2011/
2012, 2012/2013 en 2013/2014
Het aantal overvallen neemt tijdens de
vier “donkere dagen offensieven” af.
Vonden in de periode oktober-maart
2010/2011 nog 135 overvallen plaats,
tijdens
de
donkere
dagen
van
2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014
zijn achtereenvolgens 131, 78 en 70
overvallen gepleegd in de eenheid Den
Haag.
Terwijl het aantal overvallen in de
gemeente Den Haag tijdens de eerste 3
donkere
dagen
perioden
fors
is
afgenomen, blijkt uit figuur 2 dat tijdens
het laatste offensief meer overvallen zijn
gepleegd dan tijdens het offensief in het
jaar daarvoor. In de donkere dagen van
2012/2013 ging het nog om een daling
van 46% ten opzichte van dezelfde
periode in het voorafgaande jaar. Dit
jaar is er sprake geweest van een
stijging van 31% ten opzichte van
2012/2013 (van 26 naar 34 overvallen).
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In Gouda neemt het aantal overvallen
toe van 3 naar 5 in de afgelopen donkere
dagen periode. Uit de overige gegevens
blijkt verder dat in Alphen aan de Rijn
het aantal overvallen toeneemt van 0
naar 1, in Voorschoten van 0 naar 1, in
Kaag en Braassem van 1 naar 2, in
Waddinxveen
van 0 naar 2, in
Zoeterwoude
van
0
naar
1,
in
Leidschendam-Voorburg van 1 naar 2. In
de overige 21 gemeenten is het aantal
overvallen afgenomen.
Overigens dient de lezer te beseffen dat
het op gemeenteniveau vaak om
beperkte aantallen overvallen gaat.3
Relatief vinden meer overvallen plaats
tijdens de avond en de nachtelijke uren.
Tijdens de laatste twee donkere dagen
perioden (2012/2013 en 2013/2014)
3

Uitgaande van de donkere dagen 2013/2014
vinden er gemiddeld genomen 3,2 overvallen per
gemeente plaats in de periode oktober tot en met
maart.
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werden relatief meer overvallen in de
avonduren (tussen 18.00 en 24.00 uur)
en tijdens de nachtelijke uren (tussen
00.00 en 06.00) gepleegd dan in de
voorafgaande twee donkere dagen
perioden. Zo werden tijdens de donkere
dagen van 2012/2013 en 2013/2014
respectievelijk 65 en 67% van de
overvallen tijdens de avond en nacht
gepleegd. In donkere dagen perioden
van 2010/2011 en 2011/2012 gaat om
58 en 57%.
De lichte toename tijdens het donkere
dagen offensief van 2013/2014 ten
opzichte van het jaar daarvoor is toe te
schrijven aan twee patronen.
Ten eerste neemt het aantal overvallen
in de sector transport toe (zie ook
paragraaf 3.5). Het gaat hier onder meer
om
overvallen
op
geldwagens,
taxichauffeurs of maaltijdbezorgers. En
deze overvallen vinden hoofdzakelijk
plaats tijdens de avond en nachtelijke
uren: 89% in 2012/2013 en 94% in
2013/2014.
Ten tweede worden - ondanks een daling
in het aantal woningovervallen - tijdens
de laatste donkere dagen periode relatief
meer woningovervallen gepleegd tijdens
de avond en nacht, namelijk 68%.
Tijdens
de
donkere
dagen
van
2012/2013 wordt nog 58% van de
woningovervallen gepleegd in de avond
en nacht.
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3.2 De dynamiek op district- en
basisteamniveau
Op het niveau van districten en
basisteams kan er sprake zijn van (soms
sterk) wisselende aantallen op de korte
termijn. Hierbij dient beseft te worden
dat het gaat om kleine aantallen.
In vergelijking met de vorige donkere
dagen periodes zet de dalende trend zich
in vier districten voort (zie tabel 1). De
grootste dalingen zijn geregistreerd in de
districten E (van 19 naar 11) en F (van
11 naar 7). Vooral in Delft (van 10 naar
6), Westland (van 5 naar 2) en LeidenNoord (van 4 naar 1) zijn er minder
overvallen gepleegd. Daarnaast is het
aantal overvallen licht gedaald in de
districten D (van 9 naar 7) en G (van 13
naar 11).
Ten opzichte van de donkere dagen
2012/2013 is er sprake van een toename
van het aantal overvallen in districten A
(van 6 naar 8), B (van 9 naar 10) en C
(van 11 naar 16). Met betrekking tot
district A valt het op dat de helft van de
overvallen gepleegd is binnen basisteam
Jan Hendrikstraat. Echter het betreft hier
4 overvallen op prostituees die kort na
elkaar gepleegd zijn door dezelfde dader.
Deze overvaller is aangehouden. In
district C zijn de meeste overvallen
gepleegd in Laak. Het betreft 6
overvallen waarvan 4 woningovervallen.
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Tabel 1:
Aantal overvallen per district en basisteam (eenheid Den Haag) tijdens de donkere dagen
2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.

Basisteam
Jan Hendrikstraat
De Heemstraat
Hoefkade
District A
Overbosch
Loosduinen
Scheveningen
Segbroek
District B
Laak
Beresteinlaan
Zuiderpark
Leidschenveen-Ypenburg
District C
Zoetermeer
Leidschendam-Voorburg
Wassenaar
Pijnacker-Nootdorp
District D
Rijswijk
Westland
Delft
District E
Bollenstreek-Noord
Katwijk
Noordwijk
Leiden-Noord
Leiden-Zuid
Leiden-Midden
District F
Alphen aan de Rijn
Kaag en Braassem
Gouda
Waddinxveen-Zuidplas
Krimpenerwaard
District G

DDO 2011/2012
2
1
3
6
4
3
3
11
21
6
4
9
2
21
8
7
1
1
17
6
5
15
26
0
5
1
5
3
6
20
6
0
10
3
1
20

DDO 2012/2013
1
4
1
6
2
3
1
3
9
5
2
4
0
11
7
1
0
1
9
4
5
10
19
0
2
1
4
2
2
11
3
2
5
2
1
13

DDO 2013/2014
4
3
1
8
1
4
1
4
10
6
4
5
1
16
5
2
0
0
7
3
2
6
11
0
1
0
1
2
3
7
1
2
6
2
0
11

131

78

70

TOTAAL
Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

3.3 Concentratiegebieden
Overvallen komen relatief weinig voor in
vergelijking
met
veelvoorkomende
vermogensmisdrijven. Op basis van
weken of maanden zijn er bij overvallen
dan ook geen hot spots te constateren.
Nemen we een langere waarnemingsperiode dan zijn er wel bepaalde
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Concentratiegebieden
onderscheiden.

of

hot-areas

te

In figuur 3 wordt de spreiding van het
aantal overvallen in de eenheid Den
Haag weergegeven op basis van de
maanden oktober 2012 - maart 2013 en
de maanden oktober 2013 - maart 2014.
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Figuur 3:
Spreiding overvallen in de Eenheid Den Haag; periode 1: oktober 2012 – maart 2013
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Periode 2: oktober 2013 – maart 2014

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

In dit figuur (periode 2) is duidelijk de afname zichtbaar van het aantal overvallen tijdens
de donkere dagen van 2013-2014 ten opzichte van 2012-2013, vooral in districten E en
F. Daarnaast zien we in de laatste donkere dagen periode grotere concentratie van
overvallen in de districten C en A.
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3.4
De
winkelgebieden
in
de
gemeente Den Haag
In eerdere analyses is geconstateerd dat
overvallen
in
Den
Haag
vaak
plaatsvinden in een winkelgebied. Of dit
ook geldt voor de hele eenheid Den Haag
is niet onderzocht. Gegevens over
winkelgebieden in de gemeenten van het
voormalige regiokorps Hollands-Midden
zijn niet beschikbaar voor deze analyse.
De gemeente Den Haag heeft in 2010 en
2011 in overleg met politie en bedrijven
extra toezicht in de openbare ruimte
gefinancierd. Voor het donkere dagen
offensief 2012/2013 en 2013/2014 zijn
extra
geüniformeerde
particuliere
beveiligers (vliegende brigade) ingezet in
een publiek private samenwerkingsvorm
in de binnenstad en de winkelgebieden
(hot area’s).
Tijdens de donkere dagen in 2013/2014
is de vliegende brigade actief geweest in
vijf
gebieden
(die
in
totaal
16
winkelstraten / -gebieden omvatten). De
brigade bezoekt (regelmatig) op enig
moment gedurende ca. 60 minuten per
winkelgebied fysiek in het gebied
aanwezig; lopen hun ronde, spreken
bezoekers van het winkelgebied aan op
het voorkomen van kleine criminaliteit
en lopen regelmatig de winkels in. Op die
manier geven zij blijk van hun
aanwezigheid. De brigade is herkenbaar
en ‘dominant’ aanwezig in betreffende
winkelgebieden. De auto is ook voorzien
van stickers waaruit blijkt dat er sprake

was van extra toezicht. De auto wordt
geparkeerd op een zo opvallend mogelijk
plek in het winkelgebied. Groot voordeel
van de vliegende brigade is de
flexibiliteit om inzet te plegen in
gebieden die in principe niet zijn
gepland, maar die gezien het gegeven
dat er overvallen gepleegd werden, dan
direct aandacht behoeven.
We zijn nagegaan hoe de ontwikkeling is
geweest van het aantal overvallen in de
winkelgebieden in de gemeente Den
Haag. We gaan hierbij uit van alle vier
de donkere dagen offensieven. Uit tabel
2 blijkt dat in het algemeen in Den Haag
aanvankelijk zowel in de winkelgebieden
als in de niet-winkelgebieden het aantal
overvallen daalt. Tijdens de donkere
dagen van 2013/2014 neemt in de
gemeente Den Haag zowel in de
winkelgebieden
als
de
nietwinkelgebieden het aantal overvallen
weer toe. Het gaat om respectievelijk
een stijging van 5 en 3 overvallen. In
tabel 3 staan de winkelgebieden met in
totaal “twee of meer overvallen” tijdens
de donkere dagen van 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.
Rekening houdend met de uitkomsten
van eerdere analyses geldt dat in het
centrum van Den Haag in de donkere
dagen perioden van 2011/2012 en
2012/2013
weinig
overvallen
zijn
gepleegd. Wel geldt dat tijdens de
laatste periode 2013/2014 er sprake is
van een toename van 2 naar 4
overvallen.

Tabel 2:
Ontwikkeling overvallen in winkel- en niet-winkelgebieden tijdens de donkere dagen van
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 in de gemeente Den Haag.

Den Haag

DD 2010/2011
DD 2011/2012
DD 2012/2013
DD 2013/2014

Geen winkelgebied
39
29
20
23

Winkelgebied
25
19
6
11

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag
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Tabel 3:
Aantal overvallen in winkelgebieden van de gemeente Den Haag met “in totaal 2 of meer
overvallen” tijdens de donkere dagen van 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.
DH Centrum Den Haag
DH Apeldoornselaan/Dierenselaan
DH Theresiastraat
DH Zeeheldenkwartier
DH Loosduinse Hoofdstraat
DH W eimarstraat
DH Kleine Loo
DH Hobbemastraat
DH Heeswijkplein
DH Paul Krugerlaan
DH Goeverneurlaan
DH Valkenbosplein
totaal

DD 2010/2011
9
1
3
1
1
1
0
1
1
1
2
0

DD 2011/2012
1
1
0
2
1
0
2
1
1
0
1
2

DD 2012/2013
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

DD 2013/2014
4
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

21

12

5

7

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

3.5 Doelwitten
In tabel 4 vermelden we de objecten die
zijn overvallen tijdens de donkere dagen.
De eerder geconstateerde algemene
afname van het aantal overvallen in de
donkere dagen van 2013/2014 zien we in meer of mindere mate - terugkomen
bij
woningen, horeca
en
overige
objecten. Er vinden vooral minder
overvallen plaats op woningen (van 36
naar 25). Ten opzichte van de vorige
donkere dagen periode is er een daling
waar te nemen op zowel particuliere als
beroepsmatig in gebruik zijnde

woningovervallen. Het aantal overvallen
op de woningen van bejaarden/55+
personen is stabiel gebleven (zie tabel
5). De sector transport (onder meer
bedrijfsmatig waardevervoer) laat de
grootste
stijging
van
het
aantal
overvallen zien (van 10 naar 16). De
helft hiervan betreft overvallen op de
maaltijdbezorgers (vooral in Den Haag,
Delft en Gouda). Net als in de vorige
donkere dagen periode worden de
pizzakoeriers het vaakst overvallen. Tot
slot is het aantal overvallen op winkels
en benzinestations zeer gering gestegen.

Tabel 4:
De overvallen objecten tijdens de donkere dagen van 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.

object
bank postkantoor
benzinestation
detailhandel
horeca
transport
woning
overig
TOTAAL

2011/2012
1
2
40
17
16
44
11

2012/2013
0
1
16
8
10
36
7

2013/2014
0
2
17
6
16
25
4

131

78

70

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag
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Tabel 5:
De overvallen op woningen tijdens de donkere dagen van 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014.

soort woning
beroepsmatige woning
privéwoning (excl. bejaarden/55+)
bejaarden/55+ privéwoning

2011/2012
9
24
11

2012/2013
18
12
6

2013/2014
12
7
6

44

36

25

TOTAAL
Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

3.6 Overvallen en opsporing
De Taskforce Overvallen heeft zichzelf
onder andere als doel gesteld om in
2014
het
oplossingspercentage
overvalcriminaliteit te laten stijgen naar
40 procent. Het opsporen en aanhouden
van de verdachten tijdens de donkere
dagen
beïnvloedt
uiteindelijk
de
oplossingscijfers in twee kalenderjaren.
Oplossingspercentage
Een
overval
wordt
als
opgelost
beschouwd indien er één of meerdere
verdachte(n) zijn aangehouden en de
verwachting gerechtvaardigd is dat het
proces verbaal wordt ingezonden naar
het OM. We zien in tabel 6 dat het
oplossingspercentage in vergelijking met
de donkere dagen van 2012/2013 is

gestegen. Van de 70 overvallen gepleegd
tijdens de donkere dagen 2013/2014 zijn
er tot nu toe 23 opgelost. In bijna een
derde (7) van de opgeloste zaken zijn de
daders op heterdaad aangehouden. In
tabel 7 zien we de aantallen van de
opgeloste overvallen per object.
De meeste opgeloste zaken vallen in de
categorie detailhandel en woning. Verder
is het opmerkelijk dat er geen enkele
transportoverval tot nu toe opgelost is.
Een zorgelijke ontwikkeling, gezien het
feit dat de sector transport in de donkere
dagen 2013/2014 de grootste stijging
van het aantal overvallen laat zien.

Tabel 6:
(Voorlopig) ophelderingspercentage overvallen tijden de donkere dagen 2011/2012, 2012/2013 en
2013/2014 (eenheid Den Haag).

DDO Eenheid Den Haag
aantal overvallen
opgelost
OPL%

2011/2012
131
46
35%

2012/2013
78
22
28%

2013/2014
70
23
33%

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

Tabel 7:
Opgehelderde overvallen naar type tijdens de donkere dagen van 2012/2013 (eenheid Den Haag).

opgelost
bank postkantoor
benzinestation
detailhandel
horeca
transport
woning
overig

2011/2012
0
2
23
2
4
13
2

2012/2013
0
1
5
3
3
8
2

2013/2014
0
1
7
4
0
7
4

46

22

23

TOTAAL
Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag
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3.7
De aangehouden verdachten
Behalve naar opgehelderde overvallen
hebben we ook gekeken naar het aantal
en de kenmerken van de aangehouden
verdachten.
Volgens de aangiften zouden in de
donkere dagen 2013/2014 in de eenheid
143 daders betrokken zijn geweest bij 70
overvallen. Van deze groep zijn er 39
personen
aangehouden
(34
in
2012/2013) in verband met 23 opgeloste
overvallen (22 in 2012/2013). Een
verdachte is aangehouden voor het
plegen
van
2
overvallen
in
de
bovengenoemde periode. Een andere
verdachte heeft in totaal 4 prostituees
overvallen. Binnen de groep verdachten
zijn twee personen die lid zijn van een
overlastgevende jeugdgroep. Geen van
de verdachten is bestempeld als lid van
een criminele jeugdgroep.
Geslacht en leeftijd

Tussen de aangehouden verdachten
bevinden zich slechts 3 vrouwen. Twee
van deze vrouwen zijn 51 en 57 jaar oud
en
ze
zijn
daarmee
de
oudste
verdachten. Samen met nog een
mannelijke verdachte hebben ze een
woningoverval
gepleegd.
De
twee
jongste verdachten zijn 15 en 16 jaar
oud.
In vergelijking met de vorige donkere
dagen periode is de leeftijd van de
verdachten meer evenredig verdeeld. In
2012/2013 valt bijna de helft van de
personen in de leeftijdscategorie 18-24
jaar (15). Tijdens de donkere dagen
2013/2014 is ruim de helft van de
personen in de leeftijd tussen 18 en 34
(23). Daarnaast tellen we ook dubbel
zoveel minderjarige verdachten als in
2012/2013. Het zijn 8 personen van wie
6 in de leeftijd van 17 jaar. Deze jonge
verdachten hebben vooral winkel- of
woningovervallen gepleegd.

Figuur 4:
Leeftijdsverdeling van de verdachten van overvallen tijdens de donkere dagen 2012/2013 en
2013/2014 (eenheid Den Haag).
15

11

2012/2013

11

2013/2014

8
7
5
4

12-17

4

18-24

25-34

35-44

4

4

45+

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag
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Land van herkomst en woonplaats
In vergelijking met de vorige donkere
dagen periode is het aantal autochtone
aangehouden verdachten gedaald. In
deze groep bevinden zich 5 personen die
aangehouden zijn voor dezelfde overval
op een HEMA winkel in Den Haag. In
2013/2014 zien we meer verdachten van
Antilliaanse en Marokkaanse afkomst dan
in
2012/2013.
De
Antilliaanse
verdachten hebben vooral woningovervallen gepleegd. Verder is het land
van herkomst van een grote groep

personen
vrij
divers.
De
meeste
verdachten wonen binnen de eenheid,
vooral in Den Haag. Ten opzichte van de
vorige donkere dagen periode is het
aantal verdachten met een adres in Den
Haag ruim drie keer zo groot geworden
(van 5 naar 16). Er zijn 5 verdachten die
buiten de eenheid wonen en evenveel
personen die geen vaste woon- of
verblijfplaats
hebben.
De
meeste
verdachten wonen binnen de eenheid,
vooral in Den Haag.

Figuur 5:
Land van herkomst van de verdachten van overvallen tijdens de donkere dagen 2012/2013 en
2013/2014 (eenheid Den Haag).

14
12
2012/2013
10

2013/2014

9
8
6
5
4
3
2

Nederland

Marokko

Suriname

Antillen

overige

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag
Figuur 6:
Afstand pleegplaats overval – woonplaats verdachte in de donkere dagen 2013/2014.
21

0-5 km

7

7

5-10 km

>10 km

Bron: Nationale Politie, eenheid Den Haag

Afstand tot pleegplaats
Het grootste aantal delicten is gepleegd
binnen 5 km van de eigen woning. Er
kan dan ook gesproken worden van
relatief veel lokale daders die zijn
aangehouden. In 8 gevallen vond het
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misdrijf plaats op korte loopafstand van
de woonplaats van de verdachte (minder
dan 1 km). De kortst gereisde afstand is
4 meter. Het betreft een woningoverval
waarbij de verdachte in hetzelfde
appartementen-complex woonde als het
slachtoffer. In 7 zaken hebben de
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verdachten wat verder dan 10 km
gereisd om een overval te plegen. De
maximale gereisde afstand is 67 km.
3.8
Conclusies
 Tijdens het vierde donkere dagen
offensief is het aantal overvallen
opnieuw doch beperkt gedaald. In
het laatste donkere dagen offensief
zijn in de eenheid Den Haag 70
overvallen
gepleegd,
terwijl
in
dezelfde periode in het jaar daarvoor
het gaat om 78 overvallen. Niettemin
stijgt in de gemeente Den Haag het
aantal overvallen van 26 naar 34.
 Tijdens de afgelopen drie jaar neemt
het verschil tussen het aantal
gepleegde overvallen tijdens de
donkere dagen en niet-donkere
dagen af. Een uitkomst die duidt op
een positief effect van de donkere
dagen offensieven.
 De grootste daling tijdens de donkere
dagen
van
2013/2014
is
geregistreerd in de districten E
(Westland-Delft) en F (Leiden Bollenstreek) en de grootste toename
in district C (Den Haag Zuid).
 Er zijn minder overvallen gepleegd op
woningen,
horeca
en
overige
objecten. In vergelijking met de
vorige donkere dagen periode vinden
vooral
minder
woningovervallen
plaats. Het aantal overvallen op de
woningen van bejaarde personen is
stabiel gebleven.
 De grootste stijging vindt plaats bij
transport
(onder
andere
bedrijfsmatig waardevervoer). Vooral
de maaltijdbezorgers worden vaak
overvallen.
 Ten opzichte van 2012/2013 is het
oplossingspercentage gestegen met
5%. De meeste opgeloste zaken
vallen in de categorie detailhandel en
woning.

DDO 2014 - 2015

 De recente stijging van het aantal
transportovervallen
(vooral
de
overvallen op de maaltijdbezorgers)
in combinatie met de constatering
dat geen van deze zaken tot nu toe is
opgelost, is een punt van aandacht.
Er zal meer geïnvesteerd moeten
worden, zowel vanuit de politie als
door externe partners, als het gaat
om het nemen van preventieve
maatregelen
en
technische
toepassingen om de overvallen op
bezorgers
te
laten
afnemen.
Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld het
beperken van het cashverkeer bij het
leveren van maaltijden.
 Het aantal aangehouden verdachten
is licht gestegen (van 34 naar 39).
De meeste verdachten zijn van het
mannelijke geslacht. Ruim de helft
van de personen is tussen 18 en 34
jaar oud.
 We
tellen
twee
keer
zoveel
minderjarige
verdachten
als
in
2012/2013. Het zijn vooral 17jarigen die een winkel- of een
woningoverval hebben gepleegd.
 Ten opzichte van de vorige donkere
dagen
periode
is
het
aantal
autochtone verdachten gedaald. Er
zijn meer verdachten van Antilliaanse
en
Marokkaanse
afkomst.
De
Antilliaanse
verdachten
hebben
vooral woningovervallen gepleegd.
 De meeste verdachten zijn “lokaal”
en wonen binnen de eenheid, vaak in
Den Haag. Het aantal verdachten
met een adres in Den Haag is ruim
drie keer zo groot geworden.
 Het grootste aantal delicten is
gepleegd binnen 5 km van de eigen
woning.
 Tot slot is geen van de verdachten
bestempeld als lid van een criminele
jeugdgroep. Wel zijn er tussen de
verdachten twee personen die lid zijn
van een overlastgevende jeugdgroep.
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4. VIJFDE DONKERE DAGEN
OFFENSIEF
Duidelijk is dat er met betrekking tot de
donkere dagen in de afgelopen vier jaren
een daling van overvallen en straatroven
binnen de regionale eenheid Den Haag
heeft plaatsgehad. De conclusie van de
laatste update van de strategische
probleemanalyse is dat, dankzij het
offensief het aantal overvallen in de
donkere dagen periode 2013-2014
opnieuw - weliswaar beperkt - is gedaald
(van
78
naar
70)
en
het
oplossingspercentage licht is gestegen.
De analyse en resultaten zijn voldoende
om in oktober 2014 opnieuw een
donkere dagen offensief te starten en
door te gaan op de ingeslagen weg.
Verder te investeren in de samenwerking
met andere relevante partners, zoals
ondernemers,
brancheen
woningbouworganisaties
en
het
Regionaal
Platform
Criminaliteitsbeheersing (RPC).
De doelstelling voor de komende
donkere dagenperiode is om de dalende
trend vast te houden. Daar waar sprake
is van een lokale probleem-concentratie
vraagt dat om regie van de gemeente
(zoals in Den Haag). Het OM heeft de
regie op en het gezag over de
opsporingsonderzoeken en de vervolging
van
verdachten.
De
strategische
probleemanalyse overvallen 2010, de
updates in 2011 t/m 2014 en het actuele
informatiebeeld van politie eenheid Den
Haag vormen de belangrijkste basis voor
de uitvoering van een probleemgerichte
aanpak en de uitvoering van de
(maatwerk) maatregelen.
In Den Haag is de regie neergelegd bij
het ketenoverleg. Het ketenoverleg en
het
specifieke
donkere
dagen
programma heeft bijgedragen aan de
positieve resultaten in de afgelopen vier
jaar en een betere coördinatie en
informatie uitwisseling voor wat betreft
overvallen en straatroven. Hierdoor kon
het Haagse actieprogramma 2010-2011,
2011-2012,
2012-2013,
2013-2014
worden uitgevoerd en voor 2014-2015
verder worden ontwikkeld.
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Mede hierdoor loopt Den Haag op met
het landelijke actieprogramma van de
minister van VenJ.
Verder is bij de regie van belang om de
samenhang
met
de
aanpak
van
overlappende
en
andere
relevante
thema’s,
zoals
woninginbraken,
jeugdcriminaliteit en veilig ondernemen
te versterken. Maatregelen in relatie tot
deze thema’s zijn in dit donkere dagen
offensief opgenomen.
Afspraken en maatregelen Donkere
Dagenoffensief 2014 - 2015
Vanwege de successen van de afgelopen
DDO’s zet het DDO 2014-2015 wederom
in op preventieve en repressieve
maatregelen. De maatregelen voor wat
betreft overvallen wijken beperkt af van
de maatregelen in het DDO 2013-2014.
De inzet is gericht op de aanpak van
overvallers,
straatrovers
en
woninginbrekers,
hot-area’s
en
branches en soorten overvallen op basis
van de probleemanalyses en het actuele
beeld. Er wordt gewerkt op basis van
maatwerk
en
probleemgerichte
interventie-strategieën.
Onderdeel
daarvan is de persoonsgerichte aanpak
van
daders
van
gewelddadige
vermogenscriminaliteit. Overvallen en
woninginbraken
worden
continue
geanalyseerd.
Bovendien
wordt
nagegaan of daders overvallen en
woninginbraken en daarmee rechercheonderzoeken
eventueel
gekoppeld
kunnen worden.
Hieronder
worden
de belangrijkste
maatregelen van de gemeente Den
Haag, de politie eenheid Den Haag, de
RN/VVH en het OM parket Den Haag
weergegeven.

4.1

Gemeente Den Haag

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
 In de KVO-gebieden en Bedrijven
Investering Zones is structureel
aandacht
voor
preventieve
maatregelen tegen overvallen en de
mogelijkheid om met gebruikmaking
van subsidieregelingen (waaronder
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de VKB-regeling) de veiligheid in
ondernemingen te vergroten.
Waar wenselijk en noodzakelijk worden
presentaties en trainingen verzorgd op
Algemene
ledenen
bestuursvergaderingen.
Overvaltrainingen
 In winkelgebieden kunnen overvaltrainingen worden georganiseerd. In
de afgelopen jaren zijn in Den Haag
ruim
vijftig
overvaltrainingen
georganiseerd. De trainingen worden
aangeboden in de nieuwe KVOgebieden, hotspots en gebieden waar
een winkeloverval heeft plaatsgevonden.
In de meeste winkelgebieden is een
training gehouden dan wel aangeboden.
Het totaal aantal overvallen (en) op
winkels is de afgelopen jaren sterk
afgenomen
en
daarmee
ook
de
belangstelling voor deelname aan de
overvaltrainingen.
Overleg met risicogroepen
 De gemeente Den Haag neemt
samen met de politie en het OM het
initiatief
voor
gesprekken
met
potentiele slachtoffergroepen om de
gevaren
voor
overvallen
en
maatregelen
om
overvallen
te
voorkomen onder de aandacht te
brengen.
Senioren zijn een kwetsbare groep die
blijvende
aandacht
krijgen.
Zie
maatregelen
‘overvallen
op
woningen/woning inbraak’). Gezien de
ontwikkeling in de sector transport zal
deze
risicogroep
eveneens
extra
aandacht dienen te krijgen.
Afroomkluis en camerasysteem
 De afroomkluis is gratis verstrekt in
de Haagse winkelgebieden en wordt
na een overval aan het slachtoffer
(winkelier) en de winkeliers in de
directe omgeving aangeboden.
Ruim 1800 ondernemers zijn in het bezit
van een (gratis) afroomkluis. Bij het
plaatsen van de kluis wordt aandacht
gevraagd voor de VKB subsidieregeling,
overvaltrainingen en het pinnen.
‘Camera de baas’
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 In het DDO 2014 - 2015 wordt een
nieuwe ronde langs de winkelcentra
gedaan met het project
Afhankelijk van het verkrijgen van
een subsidie voor dit cameraproject
bezoeken
preventiemedewerkers
(opnieuw) de ondernemers in de
Haagse winkelcentra. Bij het bezoek
wordt aandacht besteed aan de
opstelling van de camera (soort
camera, aanwezigheid cameraplan),
het onderhoud (schoonhouden van
de lens, onderhoudscontract), opslag
van
beelden
(video
/harddisk,
capaciteit, kwaliteit).
Gelijktijdig wordt (opnieuw) aandacht
besteed aan de (gratis) afroomkluis,
deelname aan (gratis) overvaltrainingen
(in samenwerking met CCV) en de
geldstromen in het bedrijf.
Nazorg op maat
 Bezoek door gemeenteambtenaren
aan de ondernemer of bewoner die
slachtoffer is geweest van een
overval.
Namens de burgemeester wordt in
principe ieder slachtoffer van een overval
in Den Haag bezocht. Zoveel als mogelijk
wordt nazorg op maat geleverd en er is
aandacht voor subsidiemogelijkheden.
Dit geschiedt in overleg met de politie en
in nauw overleg met Slachtofferhulp
Nederland.
Preventie op maat
 Het Preventie Overvallen Team (POT)
bezoekt na een overval op een
onderneming het slachtoffer en de
naastgelegen ondernemers. Aan de
hand van de modus operandi worden
betrokkenen geïnformeerd over de
specifieke preventie mogelijkheden.
Na een overval zijn ondernemers in de
omgeving het meest gevoelig zijn voor
preventietips. De kans dat zij daadwerkelijk ook zelf iets ondernemen is
dan vele malen groter.
Preventiechecklist
 Bij het bezoek van het POT aan het
slachtoffer en naaste ondernemers
wordt
tevens
een
checklist
achtergelaten.
In deze lijst staan diverse preventieve
maatregelen zoals, afromen van kasgeld
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en buitbeperking, sleutel-beheer, hoe om
te gaan met het openen en afsluiten van
de
onderneming,
bouwkundige
voorzieningen, inrichting van de winkel
en de mogelijkheid om technische
maatregelen te treffen (kluis met
tijdvertraging, overvalknoppen, cameratoezicht, mistgeneratoren) etc.
Overvallen op woningen/woninginbraak
 Landelijk verschuift de aandacht van
overvallen naar woningovervallen (en
woninginbraken).
Ook
uit
de
politieanalyse van blijkt dat, het
aantal
woningovervallen
een
belangrijk aandeel vormt van het
totaal aantal overvallen.
Vanuit het landelijke actieprogramma is
grote belangstelling voor de Haagse
ontwikkeling van preventie op het gebied
van woningovervallen, -inbraken en
babbeltrucs.
De
voorlichtingssessies
m.b.t. het weerbaarder maken van
(potentiële)
slachtoffers
en
het
onaantrekkelijk maken van het doelwit
worden voortgezet. De focus voor
2014/2015 ligt evenals in de afgelopen 2
jaar op de oudere bewoner. Via diverse
directies van ouderen- en zorgcentra,
bewoners- en ouderenorganisaties zoals
de ANBO worden voorlichtingssessies en
trainingen
(‘train
de
trainer’)
georganiseerd.
Buurt Interventie Teams (Bits)
 Wijkbewoners
die
georganiseerd
worden ingezet om medebewoners te
wijzen op de gevaren voor overvallen
en inbraken. Tevens wijzen zij op
gevaren zoals babbeltrucs. Bij het
bezoek wordt tevens gelet op hangen sluitwerk, verlichting van tuinen
en inklimmogelijkheden etc.
Sinds 2010 worden Bits opgeleid op het
gebied van preventie en in verschillende
wijken ingezet. Een tijdschakelklok wordt
bij ieder bezoek achtergelaten. Als de
bewoner meewerkt, is de gemeente
bereid om een gratis deurspion en/of een
kierstandhouder te laten aanbrengen.
Hiervoor worden medewerkers van de
Haeghegroep
ingezet.
Bits
worden
getraind en in verschillende hotspot
gebieden ingezet.
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Extra aandacht en toezicht in de publieke
ruimte voor het verhogen van de
veiligheid
 Extra toezicht in de openbare ruimte
in de winkelgebieden (hot area’s)
door
een
flex
beveiligingsteam
(vliegende brigade). De vliegende
brigade is actief in vijf gebieden die
in totaal 16 winkelstraten / -gebieden
omvatten.
Het aantal overvallen in de Haagse
binnenstad en de hot area’s is daardoor
de afgelopen jaren sterk afgenomen. Op
stadsdeelniveau
werken
politie
en
buitengewoon
opsporingsambtenaren
samen in de hot area’s en op hottimes.
Dit levert extra ogen en oren op en kan
bovendien preventief werken.
Pro-actie bij nieuwe- en innovatieve
ontwikkelingen
 Nieuween
innovatieve
ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd en bij risicogroepen specifiek
onder de aandacht gebracht.
In het DDO 2013-2014 is onder meer
extra
aandacht
gevraagd
voor
ontwikkelingen als de Local Intelligent
Network
Connected
Safe
en
de
verruiming van de VKB-regeling. Spijtig
genoeg is de LINC Safe bij ondernemers
niet aangeslagen.
4.2
Politie eenheid Den Haag
Regionaal en binnen de basisteams van
de politie heeft, zoals gezegd, het
voorkomen van overvallen en het op- en
aanpakken van (potentiële) daders een
topprioriteit. Er is zichtbare en nietzichtbare politie op tijden en plaatsen die
er toe doen. Vanuit het actuele beeld is
inzichtelijk per gebied welke targets en
locaties hiervoor in aanmerking komen,
op welke tijdstippen en wie de potentiële
overvallers zijn.
Het
regionaal
overvallenteam,
het
zogenaamde Twisterteam, blijft actief en
jaarlijks wordt door de Analyse &
Research (A&R) en Bureau Regionale
Informatie (BRI) van de eenheid Den
Haag de ‘strategische probleemanalyse
overvallen’
geactualiseerd.
Binnen
Bureau Regionale Informatie (BRI)
coördineert de regionale coördinator
overvallen de informatie rondom het
thema. De aanpak van overvallen en
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overvallers
heeft
ook
binnen
de
toekomstige politiedistricten - met de
aanpak
van
woninginbraken
en
straatroven - de hoogste prioriteit.
Verder zet de politie in op onder andere:
High Impact Crimeteam
 Het Twisterteam richt zich op de
repressieve
aanpak
van
(gekwalificeerde)
overvallen
en
ondersteunt de aanpak bij de
wijkbureaus. Bij een overval komt
het centrale overvallenteam “Twister”
met een piketeenheid ter plaatse op
elke plaats delict en brengt de
specifieke expertise in.
De inzet van het Twister is mede om het
oplossingspercentage te verhogen. Bij de
inrichting van de politie eenheid Den
Haag is met nadruk geïnvesteerd in de
aanpak van high impact crime. Dit komt
tot uitdrukking in de organisatie van de
districten en in de organisatie van
tactische informatie- en opsporingscapaciteit op eenheidsniveau.
Persoonsgerichte aanpak
 Alle overvallers uit de eenheid Den
Haag worden aangeboden aan de
Veiligheidshuizen in de regio.
Alle
overvallen
worden
continue
gemonitord en overvallers worden door
BRI en de wijkbureaus aangeboden aan
de weegploeg van het Veiligheidshuis.
De
weegploeg
bepaalt
of
een
overvaller/straatrover in het huis wordt
besproken dan wel aan een partner
wordt toegewezen.
Criminele jeugdgroepen
 De
aanpak
van
criminele
jeugdgroepen
is
één
van
de
prioriteiten van de Nationale Politie.
Deze aanpak vindt plaats op het niveau
van het team of het wijkbureau en onder
regie van de gemeente. Hierbij vindt een
gecombineerde
inzet
plaats
van
opsporing,
handhaving,
toezicht,
samenwerking
met
gemeenten
en
Veiligheidshuizen.
Heterdaad
 Politiemensen aan de teams en
wijkbureaus
worden
informatiegestuurd
ingezet.
Vanuit
de
meldkamer vindt zeer strakke sturing
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op de operationele inzet op straat
plaats.
Hierbij wordt samengewerkt met de
landelijke eenheid (inzet helikopter) en
de regionale meldkamer. De politie zoekt
hierbij ook actief de samenwerking met
externe partners. De burgers worden
steeds
meer
betrokken
bij
het
voorkomen/bestrijden van overvallen en
het opsporen van overvallers, door de
inzet van onder meer Burgernet, SMS
Alert,
buurtonderzoeken,
getuigen
oproepen, het vertonen beelden van
overvallers op tv, internet en billboards
en de tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Ook
winkeliers,
andere
ondernemers,
bezorgdiensten, parkeercontroleurs en
andere toezichthouders in vooral de
concentratiegebieden, wordt gevraagd
extra alert te zijn op verdachte situaties
en deze direct aan de politie te melden.
Optimaliseren interne processen
 Ondersteuning vanuit de meldkamer
bij de operationele inzet.
Sinds begin 2013 is aan de nieuwe
meldkamer van de politie eenheid Den
Haag het real time intelligence center in
werking gesteld. Dit heeft al meerdere
keren
geleid
tot
succesvolle
ondersteuning van operationele inzetten.
De investering in de optimalisatie van de
interne politieprocessen heeft ertoe
geleid dat de aanpak van overvallen,
variërend van de operationele inzet na
een overvalmelding tot en met de nazorg
ten behoeve van slachtoffers vrijwel
geen verbetermogelijkheden meer kent.

4.3
Openbaar Ministerie
Medio 2011 is Parket Den Haag gestart
met de JVWO-aanpak (jeugdgroepen,
veelplegers,
woninginbraken
en
overvallen).
Dit
betekende
een
intensivering en keten brede aanpak van
de genoemde onderwerpen. In de
afgelopen jaren is deze overkoepelende
aanpak voor de ‘high impact crime’
thema’s
succesvol
gebleken
en
voortgezet. De aanpak van overvallen en
woninginbraak heeft hoge prioriteit voor
parket Den Haag. Binnen het parket
geldt een aantal standaard afspraken die
worden nageleefd bij overvalzaken en
woninginbraken (denk aan het betrekken
van de maatschappelijke context, een
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stevige strafeis en afpakken van
vermogen). De onderwerpen hebben
aankomend jaar, evenals de afgelopen
jaren, veel aandacht vanuit het OM. Daar
waar mogelijk worden concrete zaken
benut om stakeholders te informeren
over preventie (met gemeente en politie)
en de aanpak van overvallen en
woninginbraken. Vanuit het parket wordt
ook in de komende donkere dagen en
2015 onverminderd sterk ingezet op de
aanpak van overvallen.
Inzet overvallenofficier bij het pakket
Den Haag
 Een
officier
die
zowel
de
beleidsmatige
aspecten
van
de
portefeuille
overvallen
beheert.
(Twisterteam).
Afhandeling Zaken
 Binnen het parket wordt gewerkt met
een overvallen-factsheet waarop een
aantal standaard afspraken zijn
vastgelegd voor de afhandeling van
overvalzaken.
Belangrijke afspraken zijn hierbij, dat:
- in beginsel iedere aangehouden
overvaller wordt voorgeleid aan de
rechter-commissaris;
bij iedere verdachte (ook
de
ontkennende!)
een
reclasseringsrapportage wordt aangevraagd om een
goed
afgestemde
persoonsgerichte
aanpak te realiseren;
- een stevig aangezette adequate eis
wordt
geformuleerd
conform
de
landelijke richtlijn voor strafvordering
overvallen op woningen en bedrijven;
- de maatschappelijke context van het
strafbare feit (grote impact slachtoffer(s)
en maatschappij) en achtergrond van de
verdachte in de afhandeling van zaken
naar zitting en in de eis van de officier
van justitie worden meegenomen;
- er is extra aandacht voor het afpakken
van crimineel vermogen.
Slachtoffers
 De aandacht voor slachtoffers in het
algemeen en overvalzaken - in het
bijzonder - wordt onverminderd
voortgezet.
Dit betekent dat:
- bij overvallen standaard een gesprek
met de officier van justitie wordt
aangeboden aan slachtoffers;
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- bij ernstige woningenovervallen in
zeer vroeg stadium de mogelijkheid
een
zaaks
coördinator
van
slachtofferloket wordt meegenomen;
- er extra aandacht is voor
schadevergoedingsvordering
van
slachtoffer.

een
van
het
de
het

Opsporing en informatie
 Het
parket
is
(o.a.
de
overvallenofficier) nauw betrokken bij
de
aanscherping
van
de
opsporingsmethodieken die worden
ingezet bij een overval.
Communicatie
 Er zal veel media-aandacht worden
gegenereerd voor de overvalzaken
die op zitting worden aangebracht.
Het OM kiest opnieuw voor actieve
doelgerichte
communicatie
en
bijeenkomsten met stakeholders. Het
parket
vraagt
met
dit
soort
bijeenkomsten aandacht vragen voor de
integrale aanpak, de strafrechtelijke
afhandeling
en
vanuit
preventie
perspectief voorlichting geven (met
partners). Samen met gemeente en
andere partners zal het parket bekijken
welke doelgroepen/stakeholders (bijv.
senioren) zich lenen voor gerichte inzet
van communicatie in het kader van
voorlichting
over
de
aanpak
en
preventiemogelijkheden.
Tijdens
de
bijeenkomsten krijgen zij uitleg over de
aanpak van overvallen en over wat op
zitting allemaal zal gaan gebeuren.
Overzicht overvalzaken
 Het Parket Den Haag zorgt elk jaar
voor een overzicht van het aantal
overvalzaken dat is ingestroomd en
de wijze waarop deze zaken zijn
afgedaan.
Dit biedt een totaal overzicht van de
strafrechtelijke
afdoening
van
overvallen.
Versnelling doorlooptijd HICzaken
 het parket en de rechtbank hebben
een pilot met het ressortparket Den
Haag en het Hof om de afdoening
van een aantal geselecteerde ‘high
impact crime’ zaken sneller af te
doen in de gehele strafrechtsketen
(zogenaamde ‘fast lanes’).
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4.4
Reclassering
Nederland/
Veiligheidshuis Haaglanden
In de tweede helft van 2013 is in het
Veiligheidshuis door de Politie, OM, VHH
en RN een verdiepende analyse gemaakt
van de aangehouden verdachten uit de
probleemanalyse. De verdieping richtte
zich vooral op de criminogene factoren
delict
geschiedenis/type,
eerder
gepleegde
delicten,
aantal
veroordelingen,
middelengebruik,
financiën, huisvesting (bij ouders dan
wel alleenstaand) en IQ. Uit de analyse
bleek dat vrijwel alle profielen klopten.
Dit deed de vraag oproepen of de
profilering eerder in het proces te
gebruiken is om bijvoorbeeld een
interventierichting
te
bepalen.
Het
uitgangspunt hierbij is om een integraal
beeld te hebben bij aanvang van het
hele ketenproces. Uit de procesevaluatie
vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam
blijkt dat er niet tot nauwelijks door de
RN gebruik werd gemaakt van de
profielen om te komen tot het
reclasseringsadvies. De redenen zijn
divers: de profielen komen te laat
binnen, het is te summier, onvoldoende
tijd om zich te verdiepen in de casus van
te
voren,
etc.
Ook
geven
de
reclasseringswerkers aan het ook niet te
missen. De meerwaarde is momenteel
dus erg beperkt en de investering van
politie en anderen is groot. Nu er
nauwelijks meerwaarde uit de profilering
blijkt te worden gehaald is besloten om
de profilering in de komende analyse te
laten vervallen, maar de probleemanalyse
meer
multi-disciplinair
te
voeden.
Risicoanalyse
 Van iedere aangehouden/vervolgde
overvaller
wordt
een
advies
aangevraagd en opgemaakt inclusief
specifiek plan van aanpak.
Het
uitgangspunt
is
dat
het
reclasseringsadvies en de strafvordering
zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

In het advies krijgt het verscherpte
toezicht4 vorm, dat betekent dat er
bijzondere
voorwaarden
worden
geadviseerd
die
passen
bij
deze
intensieve vorm van toezicht. Denk
hierbij aan een locatiegebod of –verbod
met elektronische controle (EC) en een
verplichte dagbesteding (school, werk,
behandeling).
Binnen beginnen/afspraken gevangeniswezen
 Al ruim voor de daadwerkelijke
datum
van
detentietrajecten
(Penitentiair
Programma
of
Voorwaardelijke
Invrijheidsstelling)
wordt er afgestemd tussen RN en het
Gevangeniswezen over de in te
zetten route/inhoudelijk programma.
Regionaal plaatsen (Zoetermeer of
Rijnmond) van overvallers is hierin
het uitgangspunt.
Het handelingskader overvallers is zo
goed als gereed. Landelijk vinden hier
overleggen over plaats tussen de
betrokken ketenpartners en ministerie
van V&J.
Het kader moet o.a. bewerkstelligen dat:
- het overvallerbeleid van de reclassering
zoveel mogelijk aansluit op de regionale
ontwikkelingen in de gemeenten, die
gericht zijn op de bestrijding van High
Impact Crime delicten en/of de aanpak
van de overvallersproblematiek. Tevens
de lokale verschillen overbrugt doch
tegelijkertijd (door) ontwikkeld wordt
met behoud van de regionale ’couleur
locale’.
- door goede werkafspraken met het
gevangeniswezen er meer overvallers
met elektronische controle op verlof
gaan.
- DJI zal regelen dat de afgestrafte
overvallers die buiten de regio zijn
gedetineerd, uiterlijk drie maanden
voordat
zij
in
de
samenleving
terugkeren, overgeplaatst worden naar
één van de Pi’s die in de regio ligt of kort
daarbij
4

De ‘HIC-Ketenaanpak Overvallers’ is een
landelijke aanpak van het Ministerie van
V&J/Programma Gewelddadige
Vermogenscriminaliteit. De reclassering heeft met
dit programma afgesproken een intensieve invulling
te geven aan toezicht op overvallers.
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Integrale aanpak Veiligheidshuis
 Indien vanuit risico/ professioneel
oordeel de noodzaak bestaat voor
een
integrale
aanpak
worden
overvallers binnen het Veiligheidshuis
vanuit het weegoverleg in een
focusoverleg besproken (
Met
de
partners
binnen
het
Veiligheidshuis
zijn
procesafspraken
rondom overvallers verfijnd. Iedere
overvaller
wordt
aangemeld
en
‘gewogen’ in het Veiligheidshuis. Binnen
een week na aanmelding wordt de
overvaller
besproken
op
het
weegoverleg.
..
Vanuit
het
verbetertraject is onder andere een
nieuw weegformat ontwikkeld specifiek
voor overvallers, hierdoor wordt het
eenvoudiger
gericht
informatie
te
verzamelen en te delen. Overvallers
worden
vanaf
het
moment
van
aanmelding tot vrijlating door het
Veiligheidshuis gemonitord. Indien de
ketenpartners dit noodzakelijk achten
kan te allen tijde een melding worden
gedaan bij het Veiligheidshuis en worden
besloten
tot
bespreking
in
een
focusoverleg.
Verbreding qua partners
 Bureau Jeugdzorg (BJZ) is sinds 2014
aangesloten en RN heeft het initiatief
genomen voor een gesprek met de
andere
twee
reclasseringsorganisaties (LdH en Palier) met als
doel een eenduidige werkwijze voor
de doelgroep overvallers.
Gesprekken zijn gaande en voor het eind
van 2014 is hier duidelijkheid over.
Specifiek forensisch (zorg) aanbod
 Specifiek (zorg)aanbod voor een
gering aantal overvallers.
Bij het Palmhuis zijn de reclasseringswerkers
van
oordeel
dat
deze
zorgverlener toch niet zo goed uit de
voeten kon met deze doelgroep (te
zwaar). Er zijn positieve geluiden over
het aanbod TopZorg van De Waag maar
het gaat hier nog maar over een te
gering aantal cliënten om hier een
stevige conclusie aan te verbinden.
Inzet leefgebieden
 Huisvesting (gemeentelijk overzicht
bestaand
aanbod),
schuldhulp-

DDO 2014 - 2015

verlening (Den Haag op Maat),
dagbesteding/scholing
(samenwerkingsovereenkomst
ROC
Mondriaan).
Met het Bureau Nazorg wordt gewerkt
aan
het
verbeteren
van
de
schuldhulpverlening
(wachtrij,
pas
starten na detentie) en de zogenoemde
zoektermijn voor jongvolwassenen die
een uitkering aanvragen (eerste vier
weken).
Nazorg
 Bij het ontbreken van een justitiële
titel bestaat de mogelijkheid om
overvaller in een vrijwillig PGA-traject
door de RN laten begeleiden.
Dit loopt dan via het weegoverleg maar
is tot op heden nog niet aan de orde
geweest. Het uitgangspunt is ook om
overvallers in een toezicht te begeleiden.
Intensief toezicht
 Inzet enkelband/GPS en versterken
gezamenlijk toezicht met politie.
Alle door het Veiligheidshuis gewogen
overvallers worden opgenomen in het
Amazone-systeem van de politie zodat er
bij mutaties/meldingen /aanhoudingen
direct een signaal gaat naar de
desbetreffende
reclasseringswerker.
Verder vindt er, in navolging van de
formele samenwerkingsafspraken tussen
politie en 3RO voor de doelgroep
zedendaders
en
TBS/PIJ-gestelden,
overleg plaats om dit convenant uit te
breiden naar de plegers van High Impact
Crime. Op deze manier zijn een
driegesprek bij de start van het Toezicht,
afspraken over de controle op de vrijheid
beperkende
voorwaarden
en
het
wederzijds informeren bij ontwikkelingen
goed geborgd.

4.4
Offensief woninginbraken
Ook voor woninginbraken geldt een
integrale aanpak en extra waakzaamheid
tijdens de donkere dagen periode. Na
een succesvolle aanpak van overvallen
en straatroven ligt in de komende
donkere dagen de focus ook op
woninginbraken. De politie en gemeente
zijn samen actief op het terrein van
woninginbraken
en
betrekken
de
ketenpartners bij de aanpak van
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woninginbraken. Evenals bij overvallen
en straatroven wordt gekeken naar een
verbreding van de aanpak waarbij
aandacht is voor zowel proactie en
preventie als repressie en nazorg. Ook
hier is inzet op toezicht en handhaving,
vergroting
heterdaadkracht
en
de
strafrechtelijke
vervolging
van
verdachten nodig en investeren op
bewustwording en burgerparticipatie.
De burgers en corporaties hebben een
eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld
voor het zorgvuldig afsluiten van de
woning en het nemen van maatregelen
om de kans op inbraken te verkleinen.
Daarnaast kunnen zij door alert te zijn
op hun (woon)omgeving, relevante
signalen
doorspelen
aan
de
verantwoordelijke instanties en zo de
heterdaadkracht
van
de
politie
versterken. Afhankelijk van de lokale
omstandigheden
wordt
een
lokale
integrale aanpak conform ‘the Best of
Three Worlds’ gehanteerd, op grond van
gedegen
probleem
en
informatieanalyses. De focus van het preventieve
en
repressieve
deel
van
de
(probleemgerichte) aanpak ligt op de
zogeheten hotspots, hotshots en hot
victims. Lokaal en districtelijk zijn al
diverse plannen en toolkits ontwikkeld
om het aantal woninginbraken terug te
dringen.
In de komende donkere dagen periode
kan afhankelijk van de lokale situatie het
volgende pallet aan maatregelen worden
ingezet:
Voorlichting (hot spots en hot victims)
 Alert maken bewoners via:
- sociale
media,
Burgernet
en
campagnes specifiek gericht op de
donkere dagen;
- specifieke- of vrijblijvende preventieadviezen, nieuwsbrieven en folders of
via internet;
- voorlichtingsbijeenkomsten en -acties
in gebieden met veel woninginbraken;
- inzet van matrixborden;
- extra aandacht voor kwetsbare- of
specifieke groepen
senioren
en
studenten (hot victims).
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Inbraak werende maatregelen (hot
spots)
 Gemeente stimuleert Keurmerk Veilig
Wonen.
Onderzoek toont aan dat de kans op
inbraak in een woning met het KVW
significant lager is dan in een woning
zonder keurmerk.
- Gemeenten
streven
ernaar
het
percentage woningen met het KVW
te verhogen. Cruciaal en randvoorwaardelijk
hierbij
is
de
ondersteuning vanuit het Rijk. In het
kader
van
de
landelijke
gemeenschappelijke
veiligheidsagenda zijn afspraken opgenomen
over maatregelen die het Rijk neemt
om het gebruik van het KVW te
stimuleren.
- Aanbrengen
van
(MO)
gerichte
inbraak werende maatregelen samen
met de corporatie en of burgers op
basis van modus operandi en
beschikbare gelden.
Verscherpt toezicht en acties (hot spots
en hot victims)
 Toezicht op zichtbare en nietzichtbare toezicht op tijden en
plaatsen die er toe doen. Vanuit het
actuele beeld het gebied en woningen
inzichtelijk die voor toezicht in
aanmerking komen.
- ‘Witte Voetjes’ en ‘Licht zet inbrekers
in het zicht’;
- gerichte politiesurveillance;
- inzet mobiel alarm om het risico op
herhaald
slachtofferschap
bij
woninginbraak te beperken;
- inzet Bits voor preventieboodschappen en om mede wijkbewoners te
wijzen op de gevaren voor overvallen
en inbraken. In Den Haag wordt bij
het bezoek wordt tevens gelet op
hang- en sluitwerk, verlichting van
tuinen en inklimmogelijkheden etc.
Een tijdschakelklok wordt bij ieder
bezoek
achtergelaten.
Als
de
bewoner meewerkt, is de gemeente
bereid om een gratis deurspion en/of
een
kierstandhouder
te
laten
aanbrengen.
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Persoons- en groepsgerichte aanpak
 Aanpak van personen en of groepen
via
de
procedure
van
het
Veiligheidshuis
Een persoons- en groepsgerichte aanpak
voor daders van high impact crimes in
het Veiligheidshuis, waaronder daders
van woninginbraken. (hot shots en hot
groups.)
Openbaar Ministerie
 Evenals bij overvallen heeft het OM
een
gerichte
aanpak
voor
woninginbraken.
- Er is een vaste officier van justitie met
de portefeuille woninginbraken.
- Er is aandacht voor de mogelijkheden
van
vervolging
op
grond
van
voorbereidingshandelingen
ter
zake
woninginbraak.
- Een verdachte van een woninginbraak
wordt altijd voorgeleid, tenzij de wet
daar geen mogelijkheden toe ziet.
- Waar mogelijk wordt (super)snelrecht
ingezet, hierdoor is een lik-op-stukreactie mogelijk en treedt het OM
slagvaardig op tegen woninginbrekers.
- In het requisitoir wordt de impact van
de maatschappelijke context van de
woninginbraak
en
de
verdachte
standaard meegenomen.
- Er is aandacht voor de vordering van
de benadeelde partij en waar mogelijk
wordt
wederrechtelijk
verkregen
voordeel ontnomen.
- Een keer per jaar wordt er een
themabijeenkomst/zitting georganiseerd
op het onderwerp woninginbraak/HIC.
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