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Voorwoord

Gedreven
door wat de
samenleving
van ons vraagt

Paul van Musscher
Politiechef Eenheid Den Haag

dit percentage ligt op hetzelfde
niveau als 2012.

Het is mij een genoegen u het
jaarverslag 2013 van de Eenheid
Den Haag te mogen aanbieden.
We kunnen terugblikken op een
jaar waarin ondanks de lopende
reorganisatie en vacatures binnen
de eenheidsleiding, goede presta
ties zijn neergezet.
In de eerste plaats gaat daarbij
onze dank uit naar de vele burgers,
ondernemers en partners die zich
samen met ons sterk hebben
gemaakt voor meer veiligheid
binnen de regio, want zonder hen
hadden we niet op zo’n hoog
niveau kunnen presteren. Ook
heeft de samensmelting van de
voormalige politiekorpsen Haag
landen en Hollands Midden sinds
januari 2013, ons optreden ver
sterkt. Ondanks verschillen in
cultuur en organisatie hebben we
gezamenlijk de schouders eronder
gezet, wat er uiteindelijk in resul
teerde dat in 2013 nog betere
resultaten zijn behaald dan in het
jaar 2012.
Het aantal misdrijven is met 6%
gedaald ten opzichte van 2012. En
ook op het gebied van de zoge
noemde ‘high impact delicten’ –
de delicten die veel impact hebben
op de lichamelijke integriteit en
persoonlijke levenssfeer van de
slachtoffers – zijn aansprekende
resultaten neergezet. Die vertalen
zich ook in de oplossingspercen
tages. Dit is een direct gevolg van
onze integrale, probleemgerichte
aanpak, ook wel genoemd: ‘The
Best of Three Worlds’. Op basis
van goede, gezamenlijke pro

Prettig is te constateren dat we
mogen rekenen op duizenden
burgers en ondernemers die in hun
eigen woon- en werkomgeving als
extra “oren en ogen” van de politie
fungeren. Dit draagt in belangrijke
mate bij aan de heterdaadkracht.
Daarnaast zijn er ruim 700 burgers
die zich binnen onze organisatie
als vrijwilliger inzetten en gerekend
kunnen worden tot onze belangrijk
ste ambassadeurs.

bleemanalyses en met inzet van
alle onderdelen van de veiligheids
keten hebben we ons gericht op de
plaatsen waar de criminaliteit zich
concentreerde. Een unieke combi
natie van preventieve, repressieve
en bestuurlijke maatregelen
maakte de aanpak doeltreffend.
Het veelzijdige karakter van ons
werkgebied vraagt dat we flexibel,
vakkundig en snel optreden om
onveilige situaties op te heffen,
waar nodig hulp te verlenen,
onrecht te bestrijden en de vrede
te herstellen.
We leven in een tijd waarin politie
werk meer dan ooit en kritischer
wordt gevolgd. Daar moeten we
ons steeds van bewust zijn. Zeker

aangezien wij als politie beschikken
over het geweldsmonopolie.
We willen er voor iedereen zijn.
Maar het is geen sinecure om het
vertrouwen vast te houden van de
1,7 miljoen inwoners en de vele
ondernemers, toeristen, studenten,
uitgaanspubliek, diplomaten en
demonstranten die zich in ons
werkgebied begeven. Uit de
Veiligheidsmonitor 2013 is geble
ken dat 40% van de bevolking in de
eenheid Den Haag zich wel eens
onveilig voelt. Ten opzichte van
2012 is dit aandeel nagenoeg gelijk
gebleven. Daarnaast geeft 21% van
de bevolking aan in 2013 het
slachtoffer te zijn geworden van
een of meerdere misdrijven. Ook

Het afgelopen jaar hebben we onze
bijdrage weer geleverd in de strijd
tegen criminaliteit en onveiligheid.
Niet alleen vanuit onze eigen
professionele optiek of in opdracht
van het gezag, maar vooral gedre
ven door wat de samenleving van
ons vraagt. De resultaten over 2013
stemmen tot tevredenheid. Maar
het betekent niet dat we nu op
onze lauweren kunnen rusten. In de
eerste plaats omdat elk misdrijf er
een teveel blijft, zeker gelet op de
impact op de samenleving en het
slachtoffer in het bijzonder.
Bovendien realiseren we ons dat
het niet eenvoudig zal zijn om de
goede resultaten vast te houden.
Er komt in 2014 veel op ons af. Zo
is Den Haag in maart het toneel van
de internationale topconferentie
Nuclear Security Summit, de
grootste Nederlandse veiligheids
operatie ooit. Deze en andere
ontwikkelingen in de buitenwereld,
waaronder twee wereldkampioen
schappen, vragen veel van onze

inzet. Dit vraagt scherpte en
alertheid op alle niveaus binnen
de eenheid. Daarnaast zal de
sturing op minder overtredingen
van de arbeidstijdenwet (ATW) en
minder overuren, effect hebben op
het presterend vermogen in 2014.
Dit terwijl ook grote stappen
worden gezet in de personele
reorganisatie, wat zijn weerslag
heeft op het personeel.
En daarbij beseffen we terdege dat
onze partners een belangrijke scha
kel zijn en blijven om te kunnen
doen wat de samenleving van ons
vraagt. Door in verbinding te blijven
met elkaar en de burger centraal te
stellen, hopen we het komende jaar
een krachtig vervolg te kunnen
geven aan de ingezette koers.
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Dat is niet verwonderlijk; dé woning
inbreker, overvaller en straatrover
bestaat niet. In de regel plegen
delinquenten niet één soort, maar
verschillende soorten delicten.

is
dr

In de grafiek op de pagina hier
naast komt naar voren dat in 2013
niet alleen het aantal woning
inbraken, straatroven, overvallen en
geweldsmisdrijven is afgenomen,
maar ook andere soorten van veel
voorkomende criminaliteit.

m

In 2013 is het aantal misdrijven bin
nen de Eenheid Den Haag met 6%
gedaald ten opzichte van 2012. De
afname was in alle districten waar
neembaar. Ook ten opzichte van
de voorgaande jaren heeft zich een
positieve ontwikkeling voorgedaan.
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Landelijke
en regionale
prioriteiten
2.1
Landelijke prioriteit 1:
Aanpak van alle
criminele jeugdgroepen
De landelijke doelstelling met
betrekking tot problematische
jeugdgroepen is dat voor 2014 alle
89 criminele jeugdgroepen uit de
nulmeting van 2010 aangepakt zijn.
Voor de Eenheid Den Haag ging
het om 17 criminele jeugdgroepen.
Deze zijn allemaal aangepakt,
waarmee de doelstelling voor 2013
behaald is.
Eind 2013 zijn er volgens de
Beke-inventarisatie tien criminele
jeugdgroepen en drie criminele
jeugdnetwerken actief in de
Eenheid Den Haag. In 2013 is door
het OM, de politie en de gemeen
ten hard gewerkt aan het verder
vormgeven van de integrale
aanpak van deze jeugdgroepen.
Het gaat om een probleemgerichte
en informatiegestuurde aanpak,
onder regie van het OM.
De aanpak heeft tot verschillende
successen geleid; zo zijn in 2013 na
intensief rechercheonderzoek
zeven leden van een criminele

jeugdgroep uit de Haagse wijk
Mariahoeve veroordeeld tot
celstraffen voor het plegen van
woninginbraken en autodiefstallen
in het hele land.
Ook zijn in 2013 verschillende acties
uitgevoerd om leden van jeugd
groepen van hun bed te lichten.
Het team Spectra van de Eenheid
Den Haag ontving de ‘Team Award
Nationale Politie’ van stichting
Waardering Erkenning Politie. Het
team heeft in 2013 met succes de
jeugdcriminaliteit in de wijk
Beresteinlaan aangepakt. Het
betrof een groep van ongeveer 70
overlastgevende criminele jonge
ren die deel uitmaakten van een
crimineel (jeugd)netwerk.
Jeugdgroepen vormen een hard
nekkig en complex probleem. Het
zijn geen statische entiteiten;
nieuwe groepen ontstaan en
bestaande groepen veranderen
continu van samenstelling, plaats
en activiteiten, wat het inventarise
ren en aanpakken bemoeilijkt. In
2014 zal de aanpak vol energie
gecontinueerd worden. Daarbij
verschuift de focus van een
groepsgerichte naar een probleemen dadergerichte aanpak.

Alle 17 crimi
nele jeugd
groepen zijn
aangepakt
2.2
Landelijke prioriteit 2:
Aanpak delicten
met hoge impact
op slachtoffer
De aanpak van High Impact Crime
(HIC) – woninginbraken, overvallen,
straatroof en geweld – heeft zowel
landelijk als binnen de Eenheid Den
Haag hoge prioriteit. De cijfers voor
2013 laten op alle onderdelen een
gunstige ontwikkeling zien ten
opzichte van 2012. De doelstellin
gen rond de te bereiken verdach
tenratio’s en oplossingspercentage
zijn alle behaald. De integrale
aanpak met burgers en partners
werpt zijn vruchten af. Zo zijn in
2013 integrale plannen van aanpak
woninginbraken opgesteld door

politie, OM en gemeenten, en
wordt in de briefings van de politie
op alle niveaus (nationaal, eenheid,
district, team) gefocust op HIC.
Op basis van de beproefde veilig
heidsstrategie ‘The Best of Three
Worlds’ (probleemgericht, infor
matiegestuurd en samen met de
burger) heeft de eenheid zich
gericht op de plekken waar crimi
naliteit zich concentreert (hot
spots), op specifieke daders
(hotshots) en op specifieke delicten
(hotcrimes). Tijdens de “donkere
dagen” in het najaar en de winter
heeft HIC extra aandacht gekregen,

waarbij ook preventie een belang
rijke pijler vormde.
Zo zijn bewoners door middel van
preventieacties gewezen op het
risico van woninginbraak en
geïnformeerd over maatregelen die
zij zelf kunnen nemen om dit risico
te verkleinen.
Voorbeelden van acties zijn de Wit
te voetjes (“Deze schoenafdruk had
van een insluiper kunnen zijn...”) en
“Licht zet inbrekers in het zicht”,
waarbij bewoners gewezen worden
op het belang van verlichting. Ook
heeft de Eenheid Den Haag meege
daan aan de actiedag “1 dag niet”

2.2 Aanpak delicten met hoge impact op slachtoffer:
Woninginbraken, geweld, straatroof en overvallen (tevens regionale prioriteiten)
Woninginbraken
2011

Den Haag
% poging
Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg
% poging
Westland – Delft

% poging
Alphen aan den Rijn - Gouda
% poging
Eenheid Den Haag totaal

2013

Doelstelling

18

13

alles aanpakken

Verdachtenratio

2012

2013

Resultaat

Doelstelling

2013

2013

					

Leiden - Bollenstreek

2012

Misdrijven

				

% poging

2.1 Aanpak van alle criminele jeugdgroepen (tevens regionale prioriteit)

op 11-12-13, een burgerinitiatief om
Nederland een dag vrij van woning
inbraken te houden.

% poging

3.657

3.879

3.269

32,9%

34,8%

34,3%

2.303

1.803

1.558

36,7%

36,1%

38,6%

1.578

1.665

1.346

31,9%

34,2%

37,5%

1.750

1.629

1.474

27,1%

27,4%

30,3%

1.957

2.007

1.712

28,5%

33,9%

36,7%

11.245

10.983

9.359

31,9%

33,6%

35,3%

14%

7%

12%

7%

13%

7%

10%

7%

12%

7%

13%

7%

¹ De verdachtenratio betreft het percentage afgehandelde verdachten op het totaal aantal misdrijven. Er is sprake van een afgehandelde verdachte als deze aan het OM

Eenheid Den Haag totaal

is overgedragen of als deze een CJIB-transactie heeft gekregen.
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2.2 (vervolg) Aanpak delicten met hoge impact op slachtoffer:
Woninginbraken, geweld, straatroof en overvallen (tevens regionale prioriteiten)
Geweld

Misdrijven

Verdachtenratio

				
2011

2012

2013

Resultaat

Doelstelling

2013

2013

					
Den Haag

5.036

4.870

4.976

75%

58%

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.471

1.429

1.406

74%

58%

Westland - Delft

1.361

1.270

1.225

79%

58%

Leiden - Bollenstreek

2.041

1.909

1.666

60%

58%

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.797

1.686

1.598

70%

58%

11.706

11.164

10.871

73%

58%

Eenheid Den Haag totaal

Straatroof

Misdrijven

Verdachtenratio

				
2011

2012

2013

Resultaat

Doelstelling

2013

2013

					
Den Haag

809

643

511

50%

35%

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

134

148

95

49%

35%

Westland - Delft

156

89

81

52%

35%

66

52

65

46%

35%

Leiden - Bollenstreek
Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag totaal

71

75

61

64%

35%

1.236

1.007

813

51%

35%

Overvallen (LORS)

Misdrijven

Verdachtenratio

				
2011

2012

2013

Resultaat

Doelstelling

2013

2013

					
Den Haag

93

59

55

30%

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

26

29

11

36%

36%

Westland - Delft

26

26

26

31%

36%

Leiden - Bollenstreek

39

22

23

52%

36%

Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag totaal

27

22

25

32%

36%

211

158

140

36%

36%

2.6 Landelijke prioriteit 5b: Versterking aanpak kinderporno

Instroom verdachten kinderporno

36%

2012

2013

Doelstelling

39

59

bijdragen aan landelijke doelstelling

2.3
Landelijke prioriteit 3:
Veiligheid op straat
Doelstelling:
De politie stelt een gebiedsscan op
gemeentelijk niveau op, met speci
fieke aandacht voor veiligheid in wij
ken, uitgaansgebieden, openbaar
vervoer en rondom coffeeshops.
In 2013 is voor diverse gemeenten
binnen de eenheid een Gebieds
scan Criminaliteit en Overlast
opgesteld. In een deel van de
gemeenten ging het om een pilot.
De Gebiedsscan brengt criminali
teit en overlast in beeld, waarbij
“systeemkennis” (politiecijfers)
wordt gekoppeld aan “straatken
nis” (van zowel politie als gemeen
ten en OM). Het ontstane beeld is
input voor het lokale veiligheids
beleid. De ervaringen met de
gebiedsscan in 2013 zijn positief
en in het voorjaar van 2014 zal
voor alle gemeenten in de Eenheid
Den Haag een gebiedsscan
opgesteld worden, waarbij het
landelijk format gevolgd wordt.

2.4
Landelijke prioriteit 4:
Aanpak dieren
mishandeling
In 2011 is dierenmishandeling
benoemd als landelijke prioriteit
voor de politie en is de dierenpolitie
van start gegaan. In eerste instantie
ging het om fulltime dierenagenten;
inmiddels gaat het om collega’s met

een taakaccent. Door de (politieke)
aandacht voor dit thema en de
invoering van het meldnummer 144
is het aantal meldingen van dieren
mishandeling het afgelopen jaar
flink gestegen. De dierenagenten
zijn inmiddels niet meer weg te
denken. Ook is gebleken dat dieren
mishandeling vaak onderdeel is van
een grotere sociale problematiek en
soms gepaard gaat met andere vor
men van overlast of geweld. Meldin
gen van dierenmishandeling vor
men hiermee tevens een ingang om
andere problemen aan te pakken.
Het jaar 2013 stond in het teken van
verdere kennis- en expertiseontwik
keling en het uitbouwen van de
samenwerking met partners zoals
de Nederlandse Voedsel- en Waren
autoriteit (NVWA) en de gemeenten.

2.5
Landelijke prioriteit 5a:
Versterking integrale
aanpak cybercrime
De aanpak van cybercrime vindt
plaats onder landelijke regie van
het Programma Aanpak Cyber
crime (PAC). Naast de repressieve
aanpak is preventie een belangrijke
pijler van het beleid. Zo zijn in 2013
in samenwerking met de Kamer
van Koophandel en andere part
ners voorlichtingsbijeenkomsten
voor ondernemers georganiseerd.
Hier stond de vraag centraal hoe
ondernemers zelf een bijdrage
kunnen leveren in de strijd tegen
cybercrime en kunnen voorkomen
dat zij slachtoffer worden.

Gebiedsscan
koppelt
‘systeem
kennis’ aan
‘straatkennis’

2.6
Landelijke prioriteit 5b:
Versterking aanpak
kinderporno
Eind 2012 is binnen de Eenheid
Den Haag, net als binnen de
andere eenheden, een Team
Bestrijding Kinderporno en Kinder
sekstoerisme ingericht. Dit team
heeft in 2013, onder regie van het
landelijke team en het OM, een
flinke impuls gegeven aan de
aanpak van kinderporno. Zo is in
oktober een landelijke actieweek
Kinderporno gehouden, waarbij
een huisbezoek gebracht werd aan
144 downloaders van kinderporno.
In de Eenheid Den Haag zijn 25
verdachten bezocht en 65 gege
vensdragers in beslag genomen,
die verder onderzocht worden.
Deze en andere inspanningen
hebben erin geresulteerd dat het
aantal aangeleverde verdachten
kinderporno in 2013 in de Eenheid
Den Haag met meer dan 50% is
gestegen ten opzichte van 2012;
van 39 naar 59 verdachten.
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2.7
Landelijke prioriteit 6:
Intensievere opsporing
en hardere aanpak
van criminele samen
werkingsverbanden
In 2013 zijn meer criminele samen
werkingsverbanden (csv’s) aange
pakt dan in 2012. Het OM heeft de

regie op de aanpak. Naast de straf
rechtelijke aanpak wordt stevig inge
zet op een fiscale en bestuursrechte
lijke aanpak, waarbij nauw wordt
samengewerkt met de partners in
het Regionaal Informatie- en Experti
secentrum (RIEC), zoals de Belas
tingdienst, gemeenten en verschil
lende inspecties. Van de 59 csv’s
hadden er 29 betrekking op georga
niseerde drugshandel en twee op
georganiseerde mensenhandel.

Onderdeel van de aanpak van
csv’s is het “afpakken”, waarbij
beslag wordt gelegd op de
bezittingen van leden van csv’s. In
2013 heeft binnen de Eenheid Den
Haag een pilot plaatsgevonden
met het Afpakteam, dat teams en
districten adviseert, begeleidt en
ondersteunt bij de financiële
onderzoekshandelingen van hun
zaken. Dit heeft geleid tot meer
aandacht voor dit thema en mooie

2.7 Landelijke prioriteit 6: Intensievere opsporing en hardere aanpak van
criminele samenwerkingsverbanden (tevens regionale prioriteit: Ondermijning)

Aangepakte criminele samenwerkingsverbanden

2012

2013

Doelstelling

24

59

bijdragen aan landelijke doelstelling

Hennep		

2013

Aantal opgerolde hennepkwekerijen		

605

Aantal in beslag genomen planten		

123.603

2.8 Landelijke prioriteit 7: Verbetering intake & afhandeling aangifte
Dienstverleningsconcept

2012

2013

Doelstelling

			
Telefonische bereikbaarheid (80% binnen 20 seconden)

74%

76%

Noodhulp (80% binnen 15 minuten ter plaatse)

80%

92%

93%

80%

Terugmelden Woninginbraak

nb

95%

100%

Terugmelden High Impact Crime

nb

92%

nvt

resultaten. Zie hiervoor ook de
afspraken met het OM.
In het kader van de aanpak van
ondermijning mag ook de aanpak
van 1% motorclubs niet onvermeld
blijven. Politie, justitie, FIOD, Belas
tingdienst en de lokale overheden
werken intensief met elkaar samen
om deze motorclubs (‘outlaw bikers’)
te bestrijden. In maart deden ruim
vierhonderd politiecollega’s mee
aan de actie “163 Cabo”. Dit straf
rechtelijke onderzoek naar de afper
sing van leden van de Leidse motor
club Pegasus door de 1% motorclub
Trailer Trash Travellers, werd onder
steund door het SGBO Scope. In
totaal is op 25 locaties een ploeg
aan het werk geweest om informatie
te verzamelen in dit onderzoek.
Naast de achttien aanhoudingen
werd ook een grote hoeveelheid
spullen in beslag genomen.
Voor de aanpak van de georgani
seerde hennepteelt, een van de
pijlers van de aanpak van ondermij
ning, is gekozen voor een integrale
netwerkaanpak in samenwerking
met de gemeenten en het RIEC.
Hennep is immers een gezamenlijk
probleem en elke partner heeft een
eigen taak en verantwoordelijkheid
in de aanpak daarvan. Instrumen
ten liggen op het terrein van het
strafrecht, bestuursrecht, fiscaal
recht en privaatrecht. Resultaat is
dat in 2013 605 hennepkwekerijen
zijn opgerold.

2.8
Landelijke prioriteit 7:
Verbetering intake &
afhandeling aangifte
De politie kent een totaalpakket
rond intake en service, waarmee
wordt aangesloten bij de vraag
van de burger naar meer digitale
en telefonische dienstverlening.
Uitgangspunt hierbij is dat de
politie 24 uur per dag maar één
telefoontje of twee muisklikken van
het publiek vandaan is.
Een van de doelstellingen is om
ten minste 80% van de bij het
Landelijke Telefoonnummer Politie
(0900 88 44) binnenkomende
gesprekken binnen 20 seconden
op te nemen. In 2013 is dit bij 76%
van de gesprekken gelukt, waar
mee niet geheel aan de doelstel
ling is voldaan. Om te komen tot
verbetering, is een interne audit
uitgevoerd. Dit heeft onder andere
geleid tot de inzet van extra
capaciteit bij het Regionaal Service
Centrum (voormalig Teleservice).
De doelstelling dat in 80% van de
prioriteit 1 meldingen een nood
hulpeenheid binnen 15 minuten ter
plaatste dient te zijn, is in 2013
ruim behaald. Het gemiddelde
resultaat (93%) ligt ongeveer op
hetzelfde niveau als in 2012.
Beleid van de politie is dat aan aan
gevers van woninginbraken altijd
(100%) wordt teruggekoppeld wat
de stand van zaken is van het
onderzoek. Vanaf 1 april 2013 is

In 2013
zijn meer
criminele
samen
werkings
verbanden
aangepakt
dan in 2012

hiertoe een nieuwe landelijke werk
wijze geïmplementeerd, een
belangrijk instrument om de bur
gertevredenheid te vergroten.
Gebleken is namelijk dat het ver
trouwen van burgers significant
groeit als de politie aangevers snel
laat weten wat er met hun aangifte
of melding is gebeurd. Concreet
betekent deze werkwijze dat de
politie binnen twee weken na ont
vangst van de aangifte weer con
tact met de aangever opneemt om
deze te informeren over de stand
van zaken. Dit kan ook extra infor
matie voor de politie opleveren.
De landelijke doelstelling van 100%
had in 2013 alleen betrekking op
woninginbraak. Vanaf 2014 worden
hieraan ook de straatroven en
overvallen toegevoegd. Binnen de
eenheid heeft monitoring reeds in
2013 op de drie genoemde (HIC)
misdrijven plaatsgevonden.
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Gebouw De Yp is in september
2013 officieel geopend
2.9
Landelijke prioriteit 8:
Aanvalsplan
bureaucratie politie
Een maatregel die ertoe bijdraagt
de administratieve lasten van het
uitvoerend politiepersoneel te
verlagen, is het ‘Real Time Intel
ligence Center’ (RTIC). Politieme
dewerkers worden hierdoor 24 uur
per dag, zeven dagen per week
gevoed met actuele, aanvullende
informatie over de meldingen waar
zij (informatiegestuurd) op af gaan.
Het RTIC is gevestigd in het
gebouw De Yp, dat in september
2013 officieel werd geopend. Deze
nieuwbouwlocatie biedt ook ruimte
voor het opleidingscentrum, de
Meldkamer(s) en het Regionaal
Service Centrum.
De Eenheid Den Haag participeert
sinds maart 2013 in een landelijke
pilot, waardoor burgers geen aan
gifte meer hoeven te doen van ver

missing van een Nederlands pas
poort, identiteitskaart of rijbewijs.
Een verklaring van vermissing
wordt direct opgenomen door de
gemeente, die vervolgens de aan
vraag voor een nieuw document
verder afhandelt.
Het resultaat is een flinke admini
stratieve lastenverlichting rond
het opnemen van aangiftes en
minder kans op identiteitsfraude.
De registratie en bewaring van
gevonden en verloren voorwerpen
is sinds januari 2013 overgedragen
aan de gemeenten binnen de
regio, wat ook tot een aanzienlijke
administratieve lastenverlichting
heeft geleid.

2.10
Landelijke prioriteit 9:
Verbetering heter
daadkracht

te intensiveren, is in 2013 gewerkt
aan de vergroting van de heter
daadkracht. Via Burgernet, Buurt
preventieteams en (social) media
zijn burgers opgeroepen alert te
zijn en relevante informatie met de
politie te delen. Een succesvol
project is “Meer Heterdaadkracht”
in het Haagse winkelcentrum De
Leyweg. Dankzij goede samenwer
king tussen ondernemers, gemeen
te, beveiligers, politie en vrijwilli
gers, is de veiligheidssituatie sterk
verbeterd. Ook is het vertrouwen
bij ondernemers en winkelend
publiek vergroot, wat ervoor
gezorgd heeft dat hun bereidheid
om misstanden te melden en
aangifte te doen, is toegenomen.
Daarnaast speelt het hiervoor
genoemde RTIC een bijdrage aan
de versterking van de heterdaad
kracht door collega’s tijdig van de
benodigde informatie te voorzien
om o.a. heterdaadaanhoudingen
mogelijk te maken.

Door zichtbaar en snel op te treden
en de samenwerking met burgers

2.11 Landelijke prioriteit 10: De aanpak van criminele (illegale) vreemdelingen
2012

2013

Doelstelling

608

651

645

608

548

645

voorzien van een V-nummer

70%

92%

100%

% dat voldoet aan kwaliteitseis bij identiteitsonderzoek

90%

92%

87%

Aantal overdrachtsdossiers naar IND (na extrapolatie)
Aantal overdrachtsdossiers naar IND (voor extrapolatie,
maar inclusief definitieverruiming)
% verdachten met een niet Nederlandse nationaliteit

2.11
Landelijke prioriteit 10:
De aanpak van
criminele (illegale)
vreemdelingen
Als gevolg van het landelijk VRISprotocol (Vreemdelingen in de
Strafrechtketen) moet op ieder
misdrijfdossier met een vreemde
ling als verdachte, het V-nummer
van de verdachte vermeld worden.

Hoewel het percentage nog geen
100% is, is in 2013 een flinke voor
uitgang geboekt ten opzichte van
2012. Dit is mede te danken aan
een inhaalslag achteraf en verbe
terde sturing bij de recherche en
basisteams. Nadrukkelijke sturing
in het opsporingsproces en bij de
teams zal helpen het percentage in
2014 naar de 100% te brengen. De
identiteit van verdachten wordt
door de basisteams vastgesteld via
een ID-zuil (PROGIS). Als het basis
team de identiteit van de verdach

te niet kan vaststellen, start de
Vreemdelingenpolitie een onder
zoek. Het gaat hier om honderden
aanvragen voor onderzoeken per
jaar en de aantallen blijven toene
men. Van de identiteitsonderzoe
ken voldeed in 2013 92% aan de
afgesproken kwaliteitseisen, waar
mee de doelstelling voor 2013
ruimschoots behaald is.

3
Afspraken met
het Openbaar
Ministerie
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Afspraken met
het Openbaar
Ministerie

Voor versnelde
afhandeling
is ZSM-Jeugd
ingevoerd

Afspraken OM
Opsporing
• Instroom verdachten naar OM (incl. CJIB en bijtelling)

jaar 2012

jaar 2013

doelstelling
30.000

28.966

32.967

• % <30 dagen na 1e verhoor binnen bij OM (exclusief verkeer)

79%

80%

75%

• % <90 dagen na 1e verhoor binnen bij OM (verkeerszaken)

53%

42%

55%

4 onderzoeken

4 onderzoeken

10 onderzoeken

24 onderzoeken

51 onderzoeken

11 onderzoeken

11 onderzoeken

9 onderzoeken

7 onderzoeken

7 zware - en

6 zware- en

5 zware- en

22 middelzware

17 middelzware

23 middelzware

onderzoeken

onderzoeken

onderzoeken

jaar 2012

jaar 2013

doelstelling

10%

9%

15%

83%

79%

80%

jaar 2012

jaar 2013

doelstelling

180

158

420

16

36

40

jaar 2012

jaar 2013

doelstelling

219

159

54

• Aantal projectmatige onderzoeken middencriminaliteit

Naast haar bijdrage aan de aanpak
van de landelijke prioriteiten en de
vier gezamenlijke prioriteiten op
regionaal niveau, is de Eenheid
Den Haag mede verantwoordelijk
voor de realisatie van de doelstel
lingen van het OM, zoals vastge
legd in de Afsprakenbrief 2013. In
2013 zijn nagenoeg alle afspraken
nagekomen.

(o.a. overvallen en woninginbraken)
• Aantal projectmatige onderzoeken zware criminaliteit,
waarvan minimaal 1 uitbuiting/prostitutie en 1 uitbuiting
overige sectoren mensenhandel/smokkel
• Aantal onderzoeken BRT
• Aantal onderzoeken Fraude Teams (FRU en IFT)

Jeugd
Instroom jeugdzaken als minimum percentage
van totale instroom verdachten
Kalsbeeknorm (% minderjarigen <31 dagen na 1e verhoor binnen bij OM)
Milieu
Aantal milieu verdachten
Aantal milieu onderzoeken (inclusief onderzoeken IMT)
Afpakken
Instroom Witwaszaken
Instroom ontnemingsrapportages PR

€ 749.143

€ 926.837

€ 2.100.000

Instroom ontnemingsrapportages MK

158

148

140

Percentage beslagzaken (conservatoir beslag)

1,1%

0,9%

2%

jaar 2012

jaar 2013

doelstelling

Executie
Executie van vrijheidsstraffen, positief afgedaan binnen 3 maanden

74%

74%

60%

Executie van taakstraffen, positief afgedaan binnen 3 maanden

82%

72%

60%

Executie van geldboetevonnissen, positief afgedaan binnen 3 maanden

68%

61%

70%

Hoewel minder projectmatige
onderzoeken zijn gedraaid naar
middencriminaliteit dan beoogd,
was op dat gebied sprake van
minder misdrijven, meer afgehan
delde verdachten en een hogere
pakkans. Over het algemeen kan
dan ook gesteld worden dat het in
de eenheid het afgelopen jaar
veiliger is geworden.
Hoewel het aantal misdrijven is
gedaald, heeft de eenheid toch
een stijging in het aantal afgehan
delde verdachten weten te realise
ren. De doelstelling op het gebied
van milieuverdachten is echter niet
haalbaar gebleken. Met het OM
wordt gesproken over een realisti
sche opgave voor 2014.
De snelheid waarmee verdachten
zijn aangeleverd aan het OM,
voldoet in het algemeen aan de
norm. Als het gaat om jeugdige
verdachten ligt de feitelijke door
looptijd boven de vermelde score.
Met het oog op een versnelde
afhandeling van jeugdzaken is in
2013 de methodiek ZSM-Jeugd
gefaseerd ingevoerd. ZSM staat
voor “zo slim, snel, samen en

simpel mogelijk”. Vanuit een
Selectie en Coördinatie Centrum
(SCC), dat inmiddels gevestigd is
aan het hoofdbureau van de politie
in Den Haag, wordt onder één dak
samengewerkt tussen het Open
baar Ministerie (OM), politie,
Slachtofferhulp Nederland, Palier,
Leger des Heils en Reclassering
Nederland.

4
Regionale
aandachts
gebieden
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Regionale
aandachts
gebieden

Burger is bond
genoot bij ver
sterken heter
daadkracht
4.1 Geweld tegen
de politie

4.1 Aantal incidenten geweld tegen de politie 		
2011

2012

2013

			
Bedreiging

119

243

242

Mishandeling

146

190

204

23

35

37

Vernieling/ zaakbeschadiging
Aantasting openbare orde

79

159

141

Zware mishandeling/ poging moord/doodslag

26

39

21

Openlijke geweldpleging

17

22

11

Overige incidenten

414

702

736

Eenheid Den Haag totaal

824

1.390

1.392

Het aantal incidenten geweld tegen
politieambtenaren, alsmede de
aard hiervan, was in 2013 vergelijk
baar met 2012.
In 2013 was minder sprake van
zware mishandeling of poging
moord/doodslag. Gedurende de
jaarwisseling zijn medewerkers van
politie en brandweer bekogeld met
(zwaar) vuurwerk, maar zijn geen
ernstig gewonden gevallen.

4.2 Jeugdoverlast
4.2 Aantal incidenten jeugdoverlast
2011

2012

2013

			
Den Haag

4.644

5.040

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

2.719

2.897

2.419

Westland - Delft

1.779

2.037

1.864

Leiden - Bollenstreek

1.703

2.724

2.367

Alphen aan den Rijn - Gouda
Eenheid Den Haag totaal

4.096

1.997

2.684

2.538

12.842

15.382

13.284

Hinderlijke

Overlastgevende

Criminele groepen

4.3 Aantal problematische jeugdgroepen
groepen
2013

Den Haag

groepen en (jeugd)netwerken
2013

2013

15

12

6

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

5

3

2

Westland - Delft

2

5

2

Leiden - Bollenstreek

14

10

1

Alphen aan den Rijn - Gouda

12

7

2

48

37

13

Eenheid Den Haag totaal

Bij de bestrijding van overlast en
criminaliteit door jongeren wordt in
nauwe samenwerking met de
ketenpartners ingezet op een
integrale aanpak bestaande uit
proactieve, preventieve en repres
sieve maatregelen. De Veiligheids
huizen spelen hierin een belangrijke
rol. Het aantal incidenten jeugdover
last is in 2013 afgenomen ten
opzichte van 2012 met 14%, maar
ligt wel hoger dan in 2011.

4.4 Burgerparticipatie
De burger is de belangrijkste bond
genoot als het gaat om de verster
king van de heterdaadkracht. Op
allerlei manieren wordt een beroep
gedaan op burgers om alert te zijn,
melding te maken van verontrus
tende situaties en zo mogelijk mee
te helpen aan de oplossing.
Het aantal vrijwillige politieambte
naren en volontairs bedroeg eind
2013 ruim 700. Hiermee is reeds
voldaan aan de doelstelling voor
2015: 10% van de politiesterkte. Elke
vrijwilliger levert een waardevolle

bijdrage aan de veiligheidszorg en
is een belangrijke ambassadeur van
de politie. Na een succesvolle proef
is in 2013 besloten om het project
“vrijwillige buurtonderzoekers” naar
de hele eenheid uit te breiden. Deze
vrijwilligers ondersteunen de politie
in de omgeving van woningen waar
recent is ingebroken.
In 2013 hebben 850 personen
deelgenomen aan “Burgers in
Blauw”. Zij draaiden een dienst met
de politie mee, wat in positieve zin
heeft bijgedragen aan hun beeld
van het politiewerk.

4.3 Problematische
jeugdgroepen
Voor de aanpak van criminele,
overlastgevende en hinderlijke
jeugdgroepen zijn in overleg met
de partners en op basis van geza
menlijke analyses integrale plannen
van aanpak opgesteld, waarbij de
gemeente de regie heeft bij de
aanpak van de hinderlijke en over
lastgevende groepen en het OM
het voortouw heeft bij de aanpak
van criminele jeugdgroepen.

4.4 Burgerparticipatie
2013

Aantal vrijwillige politieambtenaren

258

Aantal volontairs

459

Aantal Burgers in Blauw

850

Aantal deelnemers Burgernet
Aantal volgers van
diverse Twitter-accounts

118.016
243.202
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De Eenheid Den Haag leidde
4.620 evenementen en 1.081
demonstraties in goede banen
Sinds oktober 2013 zijn alle
gemeenten binnen de regio aange
sloten op Burgernet, een belangrijk
instrument om burgers in hun
eigen woon- en werkomgeving te
betrekken bij het vinden van ver
dachte of vermiste personen en
goederen. Ruim 118.000 deelne
mers hebben zich in 2013 aange
meld, zo’n 7% van de bevolking.
De Eenheid Den Haag is sinds 2010
actief op social media (Twitter en
Facebook) met twee corporate
accounts en accounts voor de basis

teams, wijkagenten, verkeerspolitie,
dierenpolitie en de voetbaleenheid.
Van de 29 basisteams zijn er 26
actief op Twitter en 13 op Facebook.
Daarnaast hebben 219 wijkagenten
een twitteraccount. Beleid is dat
social media vast onderdeel worden
van het politiewerk.

4.5 Grootschalig en
bijzonder optreden
In 2013 heeft de Eenheid Den Haag
duizenden evenementen en
demonstraties in goede banen

geleid. Het grootste deel hiervan
speelde zich af binnen de stad Den
Haag; de internationale stad van
vrede en recht. In april zijn vele
tientallen collega’s ingezet rondom
de troonswisseling in Amsterdam.
In die maand was ook sprake van
een dreiging van een ‘school
shooting’ in Leiden. Deze had veel
impact op de scholen en het open
bare leven in Leiden en vroeg veel
politiecapaciteit. Tijdens Prinsjes
dag in Den Haag zijn collega’s uit
het hele land, waaronder ruim 200
vrijwilligers, ingezet.

4.6 Teams Groot
schalig Opsporen
4.5 Grootschalig en bijzonder optreden
2013

Aantal demonstraties

1.081

Aantal evenementen

4.620

Aantal staven grootschalig en bijzonder
optreden (SGBO’s)

24

4.6 Teams Grootschalig Opsporen (TGO’s)
2013

Eenheid Den Haag totaal

25

4.7 Voltooide moorden/doodslagen
2013

Eenheid Den Haag totaal

9

In 2013 zijn totaal 25 Teams Groot
schalig Opsporen (TGO’s) opge
start. Veel aandacht kreeg de
vermissing van een 13-jarige
Wassenaarse jongen. Zijn lichaam
werd een dag later gevonden. Dit
bleek een zelfdoding die maat
schappelijk veel impact had.

4.7 Voltooide moorden/
doodslagen
Het aantal moorden bedroeg in
2013 totaal negen. Dit aantal is
jarenlang niet zo laag geweest. De
bekendste moordzaak betrof
“Haagse Rinus”, die in februari
werd vermoord. In december
veroordeelde de rechtbank de
daders tot celstraffen.

