Terugblik Midden-Nederland:
•
•

Integraal Jaarverslag 2014 en
Resultaten Veiligheidsstrategie 2012-2014

Flinke daling criminaliteit en veel doelen behaald

Voordat we onze focus richten op de nieuwe Veiligheidsstrategie 2015-2018 kijken we terug op onze inzet en
behaalde resultaten in de periode van de vorige veiligheidsstrategie. Daarbij blikken we in dit eerste
gezamenlijke jaarverslag voor Midden-Nederland in het bijzonder terug op het afgelopen jaar.
Alles overziend kunnen we vaststellen dat zowel in 2014 als in de hele periode 2012-2014 de criminaliteit (totaal
aantal geregistreerde misdrijven) fors is gedaald en dat op de afzonderlijke gezamenlijke prioriteiten de
ambities in belangrijke mate zijn gerealiseerd.
Meer veiligheid
Met een afname van de totale criminaliteit van
8% in 2014 en maar liefst 15% in de hele periode
2012-2014 is de veiligheid in Midden-Nederland
duidelijk verbeterd. Daarbij is het aantal
problematische jeugdgroepen in 2014 verder
afgenomen. Het percentage bewoners dat zich
weleens onveilig voelt in de eigen buurt is
ongewijzigd gebleven.
Heftige gebeurtenissen drukken een stempel
Hoewel de diverse gezamenlijke acties om MiddenNederland veiliger te maken resultaat hebben
gehad, wordt het eindbeeld van 2014 in
belangrijke mate gekleurd door verschillende,
incidenten met grote maatschappelijke impact. Zo
was er de maatschappelijke onrust na de vestiging
van een zedendelinquent in Amersfoort, de dood
van oud-minister Borst, de aanhouding in de zaak
van de Utrechtse serie-verkrachter, de afpersing
van de familie De Mol, de groeiende aandacht voor
polarisatie, radicalisering en extremisme na de
arrestatie van mogelijke Syriëgangers in Huizen,
maar ook de maatschappelijke beroering en het
verdriet na het neerstorten van vlucht MH17.
Afronding Veiligheidsstrategie 2012–2014
Drie jaar geleden stelden we als veiligheidspartners gezamenlijk de Veiligheidsstrategie
Midden-Nederland 2012-2014 vast. Er zijn hoge
ambities vastgesteld om meer veiligheid, meer
betrokkenheid en meer vertrouwen te realiseren in
Midden-Nederland.
Vooral op de gezamenlijke prioriteiten:
1. Woninginbraken;

Terugblik Midden-Nederland

2. Georganiseerde criminaliteit;
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen; en
4. Geweld (straatroof, overvallen, huiselijk
geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen
werknemers met een publieke taak).
Eind 2014 stellen we vast dat deze ambities in
samenwerking met bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in belangrijke mate
zijn behaald.
1. Het aantal woninginbraken is eind 2014 met
21% gedaald ten opzichte van 2010
Waar we ons eind 2013 nog hardop afvroegen of
we de ambitie uit de veiligheidsstrategie voor
woninginbraken (afname van 15%) nog zouden
kunnen halen, stellen we eind 2014 vast dat we
deze doelstelling ruim hebben kunnen realiseren.
Eind 2014 is het aantal woninginbraken 21% lager
dan in 2010.
Diverse acties hebben aan dit succes bijgedragen.
Gemeenten, politie en het Openbaar Minister (OM)
organiseerden diverse acties als: zichtbare
controles, (heimelijke) interventies op actieve
dadergroepen en rond hotspots, koffie-ochtenden
voor senioren, realistische heterdaadoefeningen,
het opnemen van een filmpje, kraampjes op de
weekmarkt, een wijkschouw met ex-inbreker, het
Donkere Dagen Offensief, een thema-zitting
woninginbraak, clinics observeren & signaleren om
burgers te leren verdachte situaties te herkennen
en te melden. Ten slotte wordt steeds meer
geïnvesteerd in de integrale, persoonsgerichte
aanpak (PGA) van woninginbrekers.

Voorafgaand aan dit offensief heeft toenmalig
minister Opstelten de Preventiecup
Woningcorporaties Midden-Nederland uitgereikt
aan LEKSTEDEwonen uit Vianen. Een prijs voor het
beste initiatief op het gebied van de bestrijding
van woninginbraak.

afgenomen (118 in 2012, via 82 in 2013 naar
69 in 2014).
Het aantal jongeren dat deel uitmaakt van deze
groepen neemt eveneens af.
Alle criminele en overlastgevende groepen
worden/zijn aangepakt.
Daarnaast is geïnvesteerd in
ouderbetrokkenheid.
Het percentage bewoners dat veel overlast van
rondhangende jongeren ervaart is verbeterd,
al is de afname niet significant (7% in 2012,
6% in 2014).
De aanpak van overlast en criminaliteit door
jeugdgroepen wordt in 2015 gecontinueerd en
doorontwikkeld in nauwe afstemming met de (deels
nieuw te starten) Top X- aanpak.

2. Georganiseerde criminaliteit: loverboys
blijken een groot en wijdverspreid probleem
In de aanpak van de georganiseerde criminaliteit
blijkt uit recent onderzoek dat loverboy-praktijken
een groot probleem vormen. Ze raken nagenoeg
iedere gemeente in Midden-Nederland. Om dit aan
te pakken hebben zowel slachtoffers, daders als
locaties waar uitbuiting plaatsvindt grote aandacht
nodig: preventief, repressief en via nazorg.
Om die reden is in mei 2014 de aanpak van de
loverboyproblematiek en de jonge minderjarige
slachtoffers in verschillende districtelijke
veiligheidscolleges door gemeenten, politie en OM
geprioriteerd.
Tastbare resultaten zijn verder dat:
in totaal 48 Criminele Samenwerkingsverbanden in 2014 zijn aangepakt;
in 2014 53 bestuurlijke interventies zijn
gepleegd; en dat
in de periode 2012-2014 in totaal ruim € 39
miljoen aan waardebeslag is opgelegd.

4. Geweld: investeren in veilige publieke taak
In de aanpak van geweld zijn belangrijke
resultaten behaald:
Het totaal aantal geweldsmisdrijven in 2014
met 8% afnam ten opzichte van 2013. Ten
opzichte van 2010 is de afname 19%.
Het aantal overvallen en straatroven afnam
met 29% resp. 21% ten opzichte van 2013
(59% resp. 37% ten opzichte van 2010).
Daarbij is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in
een gezamenlijke aanpak van geweld tegen
werknemers met een publieke taak. Inmiddels
staat de aanpak stevig in de schoenen: alle
gemeenten zijn convenantpartner, er zijn
workshops voor raadsleden gehouden. Ook is een
themazitting bij de Rechtbank georganiseerd, een
leernetwerk voor gemeenten gestart en zijn

3. Verdere afname problematische
jeugdgroepen
De in 2009 gestarte groepsaanpak jeugd is in 2014
gecontinueerd en werpt inmiddels zijn vruchten af.
Het aantal problematische jeugdgroepen in
Midden-Nederland is in 2014 verder
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Eén van de personen die in het Veiligheidshuis
wordt besproken is een onverbeterlijke
harddruggebruiker. De man is niet behandelbaar,
trekt zijn eigen plan en is niet te resocialiseren.
Een gedwongen opname is het doel dat wordt
afgesproken in het Veiligheidshuis. Het kan
helpen als meneer tijdelijk in detentie gaat en
vanuit detentie door kan stromen naar
behandeling. Maar detentie is niet gewenst op een
moment dat meneer net bovenaan de wachtlijst
staat en elk moment opgenomen kan worden.
Wanneer hij weer wordt aangehouden voor een
inbraak, wordt door het OM gebeld met de
hulpverlener om af te stemmen wat op dat
moment de meest wenselijke interventie is.
communicatie-uitingen voor de jaarwisseling
ontwikkeld. Het jaar werd afgesloten met een
bezoek van minister Plasterk aan de brandweer
van Hilversum, om hulpverleners een hart onder
de riem te steken voor de oudejaarsnacht.
Samen in aanpak radicalisering en extremisme
Afgelopen najaar werd zowel een ambtelijke als een
bestuurlijk themabijeenkomst georganiseerd over
polarisatie, radicalisering en extremisme. Omdat elke
gemeente met deze problematiek te maken kan
krijgen, zijn gezamenlijke uitgangspunten voor de
aanpak ontwikkeld. De aanpak is gericht op:
het signaleren van radicaal gedrag;
het voorkomen dat personen uitreizen naar
strijdgebieden, zoals Syrië;
hulp en ondersteuning voor achterblijvers én
voorbereiden op terugkeer;
het opvangen van terugkeerders;
Inhoudelijk kent de aanpak maatregelen qua
signaleren, duiden, interveniëren, versterken,
monitoren en adviseren. Er is een gezamenlijke
contactpersonenlijstlijst opgesteld en een
handreiking voor de lokale maatwerkaanpak.
En niet te vergeten:
Verbeterde communicatie-uitingen op basis
van de uitgangspunten voor Leefstijlgericht
communiceren. Met inzicht in drijfveren en
motieven van bewoners komen we tot
effectievere communicatie/participatie.
Het aantal op Burgernet aangesloten bewoners
is gestegen van 5% in 2011 naar 8% in 2014.
Er is een ambtelijke bijeenkomst “Transitie
jeugdzorg en de maatwerkaanpak van
problematische jeugdgroepen” georganiseerd.
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In vrijwel iedere gemeenten is een nieuw
Integraal Veiligheidsplan geschreven en een
20-tal gemeenten heeft daartoe een Integrale
Gebiedsscan ontvangen.
Regiobrede implementatie van het Digitaal
Opkopers Register is voorbereid na
succesvolle invoering in Amersfoort,
Hilversum, Huizen en Almere.
Start van de pilot ‘SODA’-ticket tegen
winkeldiefstal in de gemeenten Dronten en
Utrecht door toenmalig staatssecretaris
Teeven. Hierdoor kunnen winkeliers schade
direct verhalen op winkeldieven als extra
wapen tegen winkeldiefstal.
2015-2018: nieuwe afspraken, nieuwe
veiligheidsstrategie
In 2014 is de (uitvoering van de)
Veiligheidsstrategie 2012-2014 uitgebreid
geëvalueerd onder de veiligheidspartners in
Midden-Nederland. Een belangrijke conclusie was
dat het in samenhang uitvoeren van een
gezamenlijke veiligheidsstrategie als grote
meerwaarde wordt gezien. Hierbij zijn
verschillende kansen genoemd voor een
verbeterde regionale samenwerking in de
toekomst, zoals meer zichtbaarheid en
actiegerichtheid.
Op basis van de integrale veiligheidsplannen van
de 41 gemeenten en de landelijke
veiligheidsagenda zijn voor de periode 2015-2018
als gezamenlijke prioriteiten gekozen:
1. Veilige buurten;
2. Misdrijven met grote impact;
3. Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit;
4. Persoonsgerichte aanpak.
ontwikkeling 2014 t.o.v. 2013
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Voorbeeld dadergerichte aanpak woninginbraak:
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– 8%
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– 16%
– 3%
+ 9%

Bijlage 1: regionale realisatie gezamenlijke ambities 2012-2014
Meer veiligheid
Slachtofferschap, totale geregistreerde criminaliteit, aangiftebereidheid
Ambitie 2012-2014
•

In 2014 is ten opzichte van 2010 het slachtofferschap en de totale geregistreerde criminaliteit
gedaald met 10% terwijl de aangiftebereidheid is gestegen.

Realisatie
•
•
•

De totale criminaliteit is 15% gedaald ten opzichte van 2010.
Het percentage bewoners dat aangeeft persoonlijk slachtoffer te zijn van criminaliteit is
afgenomen al is deze niet significant te noemen (van 21% in 2012 naar 20% in 2014).
Het percentage bij de politie aangegeven delicten is verminderd, al is deze niet significant te
noemen (29% in 2012; 28% in 2014).

Onveiligheid in de eigen buurt
Ambitie 2012-2014
•

In 2014 is ten opzichte van 2010 het gevoel van onveiligheid in de eigen buurt met 10%
afgenomen.

Realisatie
•

Het percentage bewoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt is gelijk gebleven (19%
in 2012, 19% in 2014).

Aantal verdachten en interventies
Ambitie 2012-2014
•

In de periode 2012 t/m 2014 zijn in Midden-Nederland minstens 70.000 verdachten opgepakt en
vervolgd, waarbij in 90% van de gevallen een interventie heeft plaatsgevonden.

Realisatie
•

Er zijn in de periode 2012 t/m 2014 minimaal 81.701 verdachten door de politie afgehandeld,
waarbij van deze gevallen die bij het OM zijn ingestroomd in 79% een interventie heeft
plaatsgevonden.

Waardebeslag
Ambitie 2012-2014
•

In de periode 2012-2014 is in totaal minstens € 27 miljoen aan waardebeslag opgelegd.

Realisatie
•
•

Vanuit het OM bestand staat een beslag bedrag geregistreerd van ruim € 33 miljoen.
De politie heeft als basis het getal uit dit bestand en komt inclusief beslag derden en beslag t.b.v.
functioneel parket uit op een bedrag van ruim € 39 miljoen.

Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen
Ambitie 2012-2014
•
•
•

Het aantal criminele jeugdgroepen daalt van 20 in 2010, naar maximaal 5 in 2014;
Het aantal overlastgevende jeugdgroepen daalt van 42 in 2010 naar maximaal 10 in 2014;
In 2014 is t.o.v. 2010 de door bewoners ervaren jongerenoverlast met 10% gedaald.

Realisatie
•
•

In 2014 zijn er in totaal 8 criminele groepen geteld en in totaal 15 overlastgevende groepen. Het
totaal aantal groepen is ten opzichte van 2010 met 61% afgenomen van 178 naar 69.
Het percentage bewoners dat zegt veel overlast van rondhangende jongeren te ervaren is
verbeterd, al is deze niet significant te noemen (7% in 2012, 6% in 2014).
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Meer veiligheid (vervolg)
Woninginbraken
Ambitie 2012-2014
•

15% minder woninginbraken in 2014 ten opzichte van 2010.

Realisatie
•
•
•

21% minder woninginbraken in 2014 ten opzichte van 2010.
In 2014 heeft de politie per 100 woninginbraken 11,1 verdachten aangeleverd bij het OM
(verdachtenratio).
In 2014 zijn zeer goede resultaten behaald bij het bestrijden van woninginbraken. De ambities
zoals gesteld in de Veiligheidstrategie 2012-2014 zijn gehaald en overtroffen. Leidende principes
voor de politie zijn geweest: burgerparticipatie, informatie gestuurde politie, proactief politiewerk
en probleemgericht werken. Het heeft jaren geduurd om de stijgende trend te keren en een
bestendige daling in te zetten. Om die reden is het van belang om de inspanningen van de
afgelopen tijd goed te borgen.

Geweld
Ambitie 2012-2014
•
•
•

10% minder geweldsdelicten in 2014 ten opzichte van 2010.
20% minder overvallen in 2014 ten opzichte van 2010.
15% minder straatroven in 2014 ten opzichte van 2010.

Realisatie
•
•

•

19% minder geweldsdelicten in 2014 ten opzichte van 2010. Ten opzichte van 2013 is er een
afname van 8% van het aantal geweldsdelicten. In 2014 bedroeg de verdachtenratio geweld 74.
59% minder overvallen in 2014 ten opzichte van 2010. Ten opzichte van 2013 is het aantal
overvallen met 29% afgenomen. Het doel was om minimaal 40% van de gepleegde overvallen op te
lossen. Deze doelstelling is ruim gehaald met een ophelderingspercentage van 54%. Het
oplossingspercentage was 43% (bron: LORS). In 2014 was de verdachtenratio voor overvallen 108.
37% minder straatroven in 2014 ten opzichte van 2010. De dalende trend zet door in 2014. Ten
opzichte van 2013 waren er 138 minder straatroven. In 2014 werden in totaal 376 personen
aangehouden voor het plegen van een straatroof. Het ophelderingspercentage bedroeg 39%. De
verdachtenratio voor straatroof bedroeg 71.

Aanpak criminele samenwerkingsverbanden
Ambitie 2012-2014
•

Verdubbeling van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (van 21 in 2009 naar
42 in 2014).

Realisatie
•

•

In Midden-Nederland zijn in de periode 2012-2014 gerichte stappen gezet om beter in samenhang
de georganiseerde criminaliteit te kunnen bestrijden. Een van de middelen daarvoor is het
aanpakken van criminele samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. In 2014 zijn 48 groepen aangepakt in Midden-Nederland.
We blijven aandacht houden voor ondermijning en zullen steeds meer toewerken naar het
selecteren van de criminele samenwerkingsverbanden waarmee het grootste effect op de aanpak
van ondermijning wordt bereikt. Spilfiguren en belangrijke faciliterende groepen krijgen zodoende
prioriteit.

Terugblik Midden-Nederland

Meer betrokkenheid en vertrouwen
Bewoners, ondernemers, scholen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, Belastingsdienst
Ambitie 2012-2014
•
•

In 2014 is er ten opzichte van 2010 meer vertrouwen van burgers in gemeenten, politie en OM.
Bewoners, ondernemers, scholen, welzijnsorganisaties, zorgpartners, woningcorporaties en
Belastingdienst zijn en voelen zich in 2014 meer betrokken bij het veiliger maken van MiddenNederland dan in 2010.

Realisatie
•

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2014 blijkt dat het percentage burgers dat zegt (zeer) tevreden
te zijn over het functioneren van de politie in de buurt is verbeterd, al is deze niet significant te
noemen (26% in 2012, 28% in 2014). Het percentage burgers dat zegt (zeer) tevreden te zijn over
het functioneren van de gemeente ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheidsaanpak is
verminderd, al is deze niet significant te noemen (39% in 2012, 38% in 2014).

Deelname aan Burgernet
Ambitie 2012-2014
•

Het aantal op Burgernet aangesloten bewoners is gestegen van 5% in 2011 naar 8% in 2014.

Realisatie
•

Het aantal op Burgernet aangesloten bewoners bedraagt eind 2014 in totaal 8%.

Ondersteuning slachtoffers
Ambitie 2012-2014
•

Alle slachtoffers krijgen desgewenst ondersteuning.

Realisatie
•

Slachtoffers worden doorverwezen naar Slachtofferhulp en de informatievoorziening aan
slachtoffers is verbeterd. Het slachtofferloket is inmiddels werkzaam op het niveau van MiddenNederland.

Versterking positie gemeenteraden
Ambitie 2012-2014
•

Gemeenteraden zijn beter in positie om hun rol te vervullen in de veiligheidsaanpak.

Realisatie
•

Nagenoeg iedere gemeenteraad heeft een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld, en krijgt regulier
inzicht in de veiligheidsontwikkeling en aanpak.
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Bijlage 2: regionale realisatie van landelijke politieprioriteiten
Aanpak dierenmishandeling
Realisatie
•

Handhaving van de dierenwelzijnwetgeving is een reguliere politietaak, die zoveel mogelijk wordt
uitgevoerd binnen het domein van de gebiedsgebonden politiezorg (districten en basisteams). In
2014 was dit nog niet volledig geïntegreerd in het reguliere politieproces. Er zijn aanvullende
werkafspraken gemaakt met ketenpartners (Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
Landelijke Inspectiedienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland). Voorts zijn drie politiemedewerkers gedetacheerd bij de Landelijke
Inspectiedienst om enerzijds de bestuursrechtelijke handhaving te ondersteunen en anderzijds
deze specifieke werkwijze te vertalen naar de dagelijkse politiepraktijk. In 2015 wordt de
deskundigheid volledig binnen de basisteams opgenomen. Deze medewerkers worden
ondersteund door op het vakgebied geschoolde taakaccenthouders. Zij voeren over het algemeen
ook het onderzoek uit als de politie strafrechtelijk optreedt, dan wel zaken voorbereidt en
overdraagt voor bestuursrechtelijke handhaving.

Kinderporno
Realisatie
•

•

Het Nationaal Programma Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (NPKK) tilde de afgelopen vier
jaar de aanpak binnen de politieorganisatie naar een hoger niveau, onder andere door de
landelijke sturing in nauwe samenwerking met het OM. Daarnaast heeft de verbeterde aanpak van
kinderpornografie binnen de politieorganisatie gestalte gekregen door de inzet van een vaste
capaciteit van 150 fte’s, een multidisciplinaire inrichting van de teams Bestrijding
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) met zeden-, tactisch en digitaal rechercheurs en
een uniform werkproces.
De beoogde verhoging van de landelijke instroom van verdachten bij het OM is in 2014 met 560
verdachten nagenoeg gehaald, de landelijke doelstelling was 594.

Cybercrime
Realisatie
•

De werving van digitale experts is van start gegaan. Voor Midden-Nederland betekent dit dat er 11
extra digitale experts worden geworven, waarvan er 2 exclusief gelabeld worden voor cybercrime.
Bij het behandelen van cyber gerelateerde zaken wordt steeds meer gebruik gemaakt van het
speelveldmodel, waarbij verschillende expertises op de verschillende zaken worden gezet.

Veiligheid in de buurt
Wat
•
•

De politie ondersteunt gemeenten bij de analyse van veiligheidsproblemen.
Op verzoek van een gemeente maakt de politie een gebiedsscan (incl. geweld en overlast) conform
het landelijke model.

Realisatie
•

•

Alle gemeenten kunnen een integrale gebiedsscan opvragen. Hiermee worden concrete
veiligheidsthema’s en de ontwikkeling van relevante (criminogene) factoren gedeeld met het lokaal
bestuur. In 2014 is een doorontwikkeling gemaakt ten aanzien van lokale betrokkenheid (politie en
gemeenten). Hierdoor sluit de gebiedsscan beter aan op de wensen van gemeenten en politie. De
integrale gebiedsscan maakt binnen de eenheid Midden-Nederland als intern ambtelijk overzicht
onderdeel uit van het 4-jaarlijkse Integrale Veiligheidplan-proces.
In 2014 hebben 20 gemeenten in Midden Nederland de integrale gebiedsscan opgevraagd en
ontvangen.
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Verbeteren intake
Wat
•
•

De burger kan aangifte doen middels de telefoon, internet, in persoon aan de balie, op locatie, of
op afspraak.
Implementatie van het nieuwe dienstverleningsconcept, waarbij aangevers op de hoogte worden
gesteld van de afloop van de aangifte.

Realisatie
•

•
•
•
•
•

In 2012 is de multichannelaanpak gerealiseerd. De burger kan telefonisch dan wel via internet
aangifte doen van hiervoor geschikte delicten. Daarnaast kan de burger op het politiebureau (al
dan niet op afspraak) en op locatie (vooral bij woninginbraak en overvallen) aangifte doen.
Het in 50% van de gevallen binnen 14 dagen terugmelden aan aangevers van geweldszaken is per
1 januari 2015 gerealiseerd.
Aangevers van woninginbraak, straatroof en overval krijgen een terugkoppeling binnen 14 dagen.
Aandachtspunt bij alle vormen van terugmelden aan aangevers van deze high impact crime is de
kwaliteit van de terugmelding.
De overdracht van de aangifte vermiste reisdocumenten naar gemeenten is volledig
geïmplementeerd in Midden-Nederland.
Het nieuwe model afhandelen meldingen (spoed, nu, later), incl. terugmelden aan de melder
binnen 24 uur, is geïmplementeerd in District Flevoland en loopt goed. Het plan van aanpak voor
verdere uitrol binnen Eenheid Midden-Nederland is gereed.

Heterdaadkracht
Wat
•

De heterdaadratio is verhoogd met 25% t.o.v. 2009.

Realisatie
•

Het landelijk programma heterdaadkracht is medio 2013 als separaat programma gestopt. De
ontwikkelingen die leiden tot een versterking van de heterdaadkracht zijn voor zover mogelijk
geïncorporeerd in lopende ontwikkelingen en thema's. Specifieke meting op
heterdaadaanhoudingen (heterdaadratio) wordt vanaf 2014 niet meer uitgevoerd.

Vreemdelingen
Wat
•
•

Van de identiteitsonderzoeken voldoet 90% in 2014 aan de kwaliteitseisen.
Bij alle naar het OM verzonden processen-verbaal met een niet-Nederlander als verdachte wordt de
niet-Nederlander voorzien van een v-nummer.

Realisatie
•

•

Gerealiseerd in Midden-Nederland: 96%. Dit mooie resultaat komt voort uit een gedegen
kwaliteitscontrole aan het einde van het vreemdelingen identificatie proces. In 2014 is dit vanuit
Utrecht uitgerold naar de overige locaties van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie
Mensenhandel in Midden-Nederland.
Gerealiseerd in Midden-Nederland: 87%. Dit percentage verhoudt zich positief ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. In 2013 en 2014 heeft de Afdeling Vreemdelingen Identificatie
Mensenhandel een voortrekkersrol ingenomen om het basisproces ID-vaststelling en het toekennen
van een v-nummer een automatisme te laten worden. Het toekennen van dit nummer is essentieel
in het proces om criminele (illegale) vreemdelingen door middel van de vreemdelingenwetgeving
een halt toe te roepen.

Terugblik Midden-Nederland

