Overvallen, woninginbraak
en straatroof
• Verdere daling overvallen, woninginbraken en straatroven.
• Ophelderingspercentages lopen terug.
• Strafvorderingsbeleid met aandacht voor het voorkomen van recidive.
Foto: Loes van der Meer

Overvallen, woninginbraak en straatroven hebben een enorme impact op slachtoffers. Of het nu gaat om een
overval op een winkel, een beroving op straat of iemand die inbreekt in een huis en aan andermans spullen zit.
Criminaliteit kan iemand emotioneel schaden. Soms komt daar lichamelijk letsel bij. Slachtoffers van woning
inbraken kampen vaak met slaapproblemen, voelen zich niet meer veilig in hun eigen woning en voelen zich
soms gedwongen om te verhuizen. Niet alleen het veiligheidsgevoel van de direct betrokken slachtoffers wordt
aangetast; misdaad heeft effect op de hele omgeving. Bemoedigend is dat het aantal overvallen, straatroven en
woningbraken in het afgelopen jaar verder is gedaald. Gelet op de impact blijft de aanpak van dit soort gewelddadige vermogenscriminaliteit hoge prioriteit houden.
Aanpak en rol van het OM
Slachtoffers van high impact crimes kunnen rekenen op ondersteuning tijdens het strafproces, verdachten op stevige straffen.
Daarnaast zet het OM in op het voorkomen van recidive door het
eisen van (deels) voorwaardelijke straffen met bijzondere voorwaarden, zoals deelname aan cursussen, behandeling en een
locatieverbod of -gebod. Bijzondere voorwaarden bieden ruimte
voor een op de persoon toegesneden interventie, met als doel
gedragsverandering bij de verdachte of veroordeelde en bescherming van de maatschappij en het slachtoffer in het bijzonder.
Zo kunnen jeugdigen of jongvolwassenen door vrijheidsbeperkende
voorwaarden, eventueel in combinatie met elektronisch toezicht,
gestimuleerd worden om een niet-crimineel dagritme (overdag
naar school, ’s avonds en ’s nachts thuis zijn) aan te leren. De
dreiging van het voorwaardelijk strafdeel zorgt voor een stevige
stok achter de deur: Als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, moet hij alsnog de straf ondergaan. Deze aanpak is
onderdeel van de nieuwe ‘Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden’ die in maart 2015 in werking is getreden.

Het OM heeft in 2015 eveneens een nieuwe richtlijn voor straf
vordering voor overvallen opgesteld. De richtlijn is naast overvallen
op woningen en bedrijven nu ook van toepassing op overvallen op
geld- en waardetransporten. Het uitgangspunt voor dit laatste
type overvallen is een eis van dertig maanden gevangenisstraf.
Ook zijn in deze richtlijn enkele bijzondere strafbepalende factoren toegevoegd, zoals ernstige recidive en psychische gevolgen
voor slachtoffers en blijvende ernstige gevolgen, invaliditeit en
hulpbehoevendheid. Tot slot is het advies om bij overvallers het
instrument van justitiële voorwaarden gericht in te zetten en
elektronisch toezicht te vorderen bij de schorsing uit de voor
lopige hechtenis en bij het vorderen van bijzondere voorwaarden.
In samenwerking met gemeenten, politie, reclassering, jeugdzorg
en andere partners zet het OM in op een combinatie van een
gebiedsgerichte aanpak en een dader/persoonsgerichte aanpak.
Als sprake is van meervoudig complexe problematiek wordt
samen met andere betrokken organisaties in het kader van het
Veiligheidshuis een integraal plan van aanpak opgesteld, gebruik
makend van de mogelijkheden van strafrecht, bestuursrecht
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Jumbo-afpersingszaak
In de nacht van 8 op 9 mei 2015 wordt bij de Jumbo
aan de Wilhelminakade in Groningen een explosief
aangetroffen. Het komt niet tot ontploffing. Drie
weken later klinkt een knal bij de Jumbo aan het
Overwinningsplein in Groningen. Hierdoor raakt een
raam beschadigd. Nog een week later komt een bommelding binnen bij de Jumbo aan de Boumaboulevard
in Groningen. De supermarkt wordt ontruimd.
Een afperser verstuurt meerdere keren berichten naar
de politie of naar Jumbo. Zo stuurt hij een felicitatiekaart met hierin een explosieve stof naar een Jumbofiliaal in Zwolle en eist hij bitcoins. Het publiek wordt
gevraagd mee te rechercheren en doet dat met in
totaal 641 reacties. Begin oktober ontvangt de Jumbo
opnieuw een poging tot afpersing.
Het rechercheteam komt een 50-jarige verdachte op
het spoor door onderzoek naar de kookwekkers die
bij twee incidenten worden gebruikt. In totaal zijn
170 mensen door de recherche bezocht die een kookwekker hadden gekocht bij Blokker-locaties in
Groningen. Dit levert informatie op die wijst in
de richting van de verdachte.
Ook in het vervolgonderzoek komt de verdachte op
verschillende manieren in beeld. De man wordt op
9 oktober aangehouden evenals een vijftien jarige
jongen die zich op dat moment in het bijzijn van
de verdachte bevindt.

en zorg. In een aantal Veiligheidshuizen wordt met een pilot
geïnvesteerd in het verbeteren van de toepassing van de ISDmaatregel bij jongvolwassen zeer actieve veelplegers van high
impact crimes.
In samenwerking met de politie is een model proces-verbaal van
aangifte voor overvallen ontwikkeld, met als doel de kwaliteit
van de aangiftes te verbeteren.
Voor de landelijk gecoördineerde aanpak van de zwaardere overvallen en ram- en plofkraken op geldautomaten, veelal gepleegd
door dadergroepen die actief zijn in binnen- en buitenland, is een
Regiegroep Eenheidsoverstijgende Opsporing Gewelddadige
Vermogenscriminaliteit ingericht. Namens het OM is de landelijk
officier van justitie gewelddadige vermogenscriminaliteit lid van
de Regiegroep.

Nader onderzoek levert geen aanwijzingen op dat
de minderjarige betrokken is bij de strafbare feiten.
De officier van justitie heeft de zaak tegen de jongen
geseponeerd.
De man wordt verdacht van afpersing en (een poging)
tot ontploffing brengen van explosieven bij diverse
Jumbo-filialen. Hij zit in voorarrest.
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Op landelijk en op lokaal niveau zoekt het OM de samenwerking
met het bedrijfsleven door deelname aan het Nationale en de
Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing en door diverse
activiteiten in het kader van de jaarlijkse Week van de Veiligheid
(zoals het organiseren van themazittingen voor ondernemers).
De samenwerking tussen publieke en private partners vindt
tevens plaats in de Taskforce Overvallen. Op het gebied van zware
overvallen en plofkraken op geldautomaten wordt intensief samengewerkt met de veiligheidsbranche, de geld – en waardetransporteurs en de banken. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal
plofkraken op geldautomaten in Nederland sterk is gedaald.

Aantal woninginbraken

Ook voor de ophelderingspercentages zijn doelstellingen geformuleerd. Voor overvallen is die doelstelling gehaald, voor woning
inbraken en straatroven zitten de resultaten net onder de norm.
Vergeleken met 2014 zijn de ophelderingspercentages voor alle
drie de categorieën gedaald.
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De aanpak is lokaal en regionaal geprioriteerd. Dit heeft succes.
Het aantal straatroven en woninginbraken blijft dalen en ligt
inmiddels al in de buurt van de doelstellingen voor 2018. Ook het
aantal overvallen daalt nog steeds. Daarmee zijn de doelstellingen
in de Veiligheidsagenda gehaald.
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ligt doorgaans bij meerdere organisaties. Daarom zijn samen
werkingsafspraken over informatie-uitwisseling en afstemming
van interventies gemaakt tussen de regionale Veilig Thuis-
organisaties (advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling), politie en OM. Binnen het OM is een landelijk
expertisecentrum jeugd, gezin en zeden opgezet dat de parketten
ondersteunt bij de invulling van de strafrechtelijke rol in de multidisciplinaire aanpak.
Als er een duidelijke relatie is vastgesteld tussen (uitgaans)
geweld en het gebruik van alcohol en/of drugs, wordt de strafeis
met 75 procent verhoogd. Dat is in 2015 opgenomen in de
Aanwijzing Kader voor Strafvordering en OM-afdoeningen.

4.731

Ook geweld – in het openbaar of privé, individueel of in een groep
– heeft vanzelfsprekend veel impact op betrokkenen. Het gaat
daarbij om diverse vormen: uitgaansgeweld, homofoob geweld,
eergerelateerd geweld, kindermishandeling, huiselijk geweld,
et cetera. Het OM werkt in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit de visie dat een strafrechtelijk traject moet
bijdragen aan de veiligheid en veerkracht van de betrokken, vaak
kwetsbare personen. De informatie die nodig is om tot een goede
vaststelling van (on)veiligheid en de juiste interventie te komen,

‘Zorg en straf kunnen
elkaar versterken.’

5.418

Rondtrekkende bendes zijn verantwoordelijk voor een deel van
de high impact crimes, waaronder inbraken. In de regio NoordHolland heeft van november 2014 tot september 2015 een proeftuin mobiel banditisme gedraaid bij ZSM. Centraal stonden
een goede identiteitsvaststelling, herkenning van het fenomeen
mobiel banditisme en het verkrijgen van een compleet beeld
van de verdachte, inclusief informatie over veroordelingen in
het buitenland. Deze werkwijze is in Noord-Holland onderdeel
geworden van het reguliere werkproces en ter beschikking
gesteld aan de andere arrondissementen.

Zie ook het interview op pagina 40 met
Jantine Kriens, voorzitter VNG:

7.002

De Commissie feiten en tarieven van het OM heeft het boete
bedrag voor het vervoer van inbrekerswerktuig in januari 2016
verhoogd van negentig naar honderdveertig euro, waardoor deze
overtredingen op de justitiële documentatie komen te staan.
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‘Zorg en straf kunnen
elkaar versterken’
Jantine Kriens zoekt evenwicht op de rafelranden van het systeem

“Kijk uit! Koppel een persoon met verward gedrag niet meteen aan
het strafrecht.” Deze waarschuwing doet Jantine Kriens, voorzitter
van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). “In mijn tijd als wethouder in Rotterdam heb ik wel geleerd
hoe belangrijk het is dat hulpverlening, zorg en straf elkaar kunnen
aanvullen.”

“Genoeg personen met verward gedrag
kunnen zich prima redden in de samen
leving, dankzij voldoende steun in hun
omgeving”, illustreert Kriens vanuit het
stijlvolle gerenoveerde pand van de VNG
in Den Haag. “Maar we moeten veel
alerter reageren wanneer iemand echt
de weg kwijtraakt.”
“Het vraagstuk van personen met verward
gedrag is van alle tijden. Maar de laatste
jaren neemt het aantal overlast gevende
incidenten toe. Ter ondersteuning hebben de VNG en de Ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS vorig jaar een
aanjaagteam Verwarde Personen aan
gesteld. In de zomer van 2016 moeten
gemeenten, in samenwerking met hun
ketenpartners GGZ, Leger des Heils,
politie en OM, beschikken over een
sluitende, op de persoon gerichte aanpak.

De opdracht van het aanjaagteam is het
proces aan te jagen, te ondersteunen en
te borgen.
Stel, je hebt een buurman die het ingewikkeld vindt om orde in zijn leven te
houden en jij komt af en toe langs om
te kijken hoe het met hem gaat. Dat is
natuurlijk fantastisch. Op een gegeven
moment merk je dat hij afglijdt en bel je
een hulpverlenende instantie. We zien
nog te vaak dat een naaste die belt om te
melden dat het echt fout gaat niet serieus
wordt genomen. De mensen uit de gemeenschap, om de verwarde persoon
heen, moeten net zo serieus worden genomen als de psychiater of de politieagent.”
“Een deel van de oplossing van het probleem van personen met verward gedrag
is dat je de infrastructuur van gemeenten,
zorg en strafrechtketen goed op elkaar

‘Als iedereen zijn eigen probleem
definieert, dan vind je elkaar niet.’

laat aansluiten. Als je het rapport van de
commissie-Hoekstra leest over de zaakBart van U. zie je hoe complex die samenwerking is. Tegelijkertijd moet je oppassen
dat je het begrip verwarde personen niet
groter maakt dan het is.
Ik houd altijd erg van de 80-20 regel.
Tachtig procent van de dingen loopt
gewoon en daar moet je niet te moeilijk
over doen. Twintig procent is ingewikkelder. En een kwart van die twintig procent
is pas echt ingewikkeld. Tot dat topje van
de piramide horen de personen met ernstig verward gedrag. Die mensen hebben
alleen baat bij een persoonsgerichte
aanpak. De fout die we vaak maken is
dat we aan de hand van die vijf procent
het hele systeem anders willen gaan
inrichten. Maar dan past 95 procent er
niet meer in.
Ik juich de visie toe dat ook mensen met
verward gedrag in de samenleving horen
en niet meteen in een instelling belanden.
Alleen de samenleving zal steeds moeten
bedenken ‘wat is aanvaardbaar gedrag en
wanneer grijpen we echt in?’
Wat mij zo trekt in dit soort onderwerpen
is dat je in de rafelranden van de maatschappij leert waar het systeem niet
deugt. Toen ik wethouder in Rotterdam
was, hadden we in de periode 2006-2010
als doelstelling om drieduizend dak- en
thuislozen van straat te halen. Iedereen
kon zien dat het op de Westersingel en bij
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het station helemaal over de schoenen
liep. Op twee manieren, in de zin van
overlast, maar ook dat het ontzettend
naar was om te zien hoe mensen daar
leden. Onder die dak- en thuislozen had
je veel kwetsbare en verwarde personen.
Met de gezamenlijke inspanningen van
vijfhonderd politieagenten, hulpverleners,
bestuurders en OM’ers is het uiteindelijk
gelukt om de grote groep dak- en thuis
lozen van straat te halen. Het is fantastisch
als je daarmee bezig mag zijn met heel
veel mensen. Daar heb ik ook geleerd hoe
belangrijk het is dat hulpverlening, zorg
en straf in elkaar grijpen en elkaar aanvullen. Elkaars wereld leren kennen.
Je moet het probleem scherp en helder
hebben. Als iedereen zijn eigen probleem
definieert, vind je elkaar niet.
Het is heel lang zo geweest dat in de zorg
en in de hulpverlening alles wat met straf
te maken had, ver weg gehouden moest
worden, want dat zou de behandeling van
de cliënt kunnen schaden. Maar in relatie
tot een kwetsbaar of verward persoon zijn
dat twee zaken die elkaar juist kunnen
versterken als je ze in evenwicht weet
te gebruiken.

‘De decentralisatie heeft zoveel van
gemeenten geëist dat je de relaties
weer opnieuw moet leggen. Wat
hoort er in een wijkteam en wat
hoort er in het Veiligheidshuis?’

Dat is een heel ingewikkelde groep. De
VNG brengt de wijkteams met elkaar in
verbinding. Good practices op de site zetten, zodat ze elkaar kunnen inspireren.
Met de Veiligheidshuizen bestaat ook
verbinding. In de Veiligheidshuizen werken gemeenten, politie, OM, Raad voor de
Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties en welzijnsorganisaties samen aan
het terugdringen van overlast, huiselijk
geweld en criminaliteit. Onlangs is de
regie op de Veiligheidshuizen overgegaan
van het Rijk naar de gemeenten.

Gemeenten hebben in het kader van de
zorgtaak die ze hebben wijkteams gevormd. Wie er in zo’n team zitten, hangt
helemaal af van de samenstelling van de
wijk. Heb je een wijk met vooral ouderen,
dan heb je andere disciplines in je team
zitten dan wanneer je een wijkteam in
een grote stad hebt met veel jeugdcriminaliteit. Dan moet je ook zeker de politie
erbij hebben, maar dat is niet altijd zo.

Wat belangrijk was in die periode is dat
de indaling in gemeenten ook meer verbinding met wethouders en gemeenteambtenaren tot stand zou moeten brengen, zodat je ook een betere koppeling
kunt maken met de zorg. Ik denk dat je
een wisselend plaatje in Nederland ziet
of dat ook al is gebeurd. Deels hebben
gemeenten het goed opgepakt en deels is
daar nog wel een slag te slaan. Gemeenten
hadden nog vreselijk veel andere dingen
op hun bordje en dit kreeg niet meteen
de hoogste prioriteit.

De wijkteams hebben een belangrijke rol
in het ondersteunen van kwetsbare personen. Waar de wijkteams steeds meer
mee te maken hebben, zijn licht dementerende ouderen zonder sociaal netwerk.

De decentralisatie heeft zoveel van
gemeenten geëist dat je de relaties weer
opnieuw moet leggen. Wat hoort er in
een wijkteam en wat hoort er in het
Veiligheidshuis?

‘De samenleving zal steeds moeten
bedenken: wat is aanvaardbaar gedrag
en wanneer grijpen we echt in?’

Bij het OM is het ook zoeken naar hoe
diep het zich verbindt aan het Veiligheidshuis. Gaat het OM de ZSM-zaken afdoen
samen met de Veiligheidshuizen of is daar
weer een apart traject voor? Ik zie het OM
worstelen met de vraag wat de decentralisaties naar de gemeenten betekenen voor
de samenwerking in de Veiligheidshuizen.
Het OM heeft natuurlijk altijd wel contacten met de burgemeester, maar veel
minder met ambtenaren en wethouders.
Ik zeg tegenwoordig heel vaak: de bestuurskracht van de toekomst, is uitvoeringskracht. Ik denk echt dat dat heel erg
aan de orde is. Ook bij Veiligheidshuizen.
Het gaat erom dat uitvoerders elkaar
kennen. Dat ze elkaars 06-nummers
hebben. Dat de uitvoerders met elkaar
de goede dingen weten te doen. En met
elkaar voor ogen hebben welke resultaten
ze willen bereiken.
OM en hulpverlening moeten elkaar
vertrouwen en een scherpe en aanvullende
rolverdeling hebben. Bij huiselijk geweld
bijvoorbeeld wil je niet alleen aanklagen.
Samen wil je dat het stopt.”

