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Voorwoord
Jozias van Aartsen
Regioburgemeester
Eenheid Den Haag
Het is mij een genoegen u het jaarverslag 2014 van de Eenheid Den Haag
aan te bieden. We kunnen terugblikken
op een veelbewogen jaar. Zo organiseerden we met succes de Nuclear
Security Summit (NSS)en de Parlementaire Assemblee van de NAVO.
Ook het WK Hockey en het WK
Voetbal vergden de nodige capaciteit
en inzet. Van grote incidenten was–
mede dankzij de zorgvuldige voorbereiding – geen sprake. Daarnaast
hielden de demonstraties in de Haagse
Schilderswijk en uitreizende en
terugkerende Jihadreizigers de
gemoederen bezig en is vanuit de
Eenheid Den Haag een forse bijdrage
geleverd aan de afhandeling van en
het onderzoek naar de ramp met de
MH17. En dit alles in een periode
waarin in het kader van de vorming van
de nationale politie de nieuwe teamchefs, districtschefs en diensthoofden
werden geselecteerd en benoemd. Een
enorme klus die op zich al veel tijd en
energie gekost heeft.
Met trots constateer ik dat we er
desondanks in geslaagd zijn om in
2014 uitstekende prestaties neer te
zetten. Waarbij ik uiteraard aanteken
dat dit het resultaat is van een gezamenlijke inspanning van alle veiligheidspartners, samen met onze

Alleen door de
handen ineen
te slaan, kunnen
we resultaten
bereiken

burgers en ondernemers. De Eenheid
Den Haag is in 2014 opnieuw veiliger
geworden, een trend die zich al enkele
jaren voortzet. Het totaal aantal
misdrijven is in 2014 met zes procent
gedaald ten opzichte van 2013. Het
afgelopen jaar is door gemeenten, OM
en politie hard gewerkt aan de
uitvoering van de in het Regionaal
Beleidsplan (RBP) 2013-2014 gemaakte afspraken. De vier gezamenlijke
regionale prioriteiten - geweld,
woninginbraken, jeugdoverlast en
-criminaliteit en ondermijning - stonden hierbij centraal. Op elk van deze
thema’s zijn aansprekende resultaten
neergezet.
2014 stond daarnaast in het teken van
het verder uitbouwen van de regionale
samenwerking in onze eenheid. Met
de oprichting van het Regionaal
Samenwerkingsverband Integrale
Veiligheid (RSIV) is in het verzorgingsgebied van de Eenheid Den Haag een
belangrijke stap gezet richting een
intensieve(re) samenwerking tussen
gemeenten, OM en politie. Het nieuwe
RBP 2015-2018, dat in november 2014
is vastgesteld door het Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO), is daarbij
leidend. Het RSIV richt zich op het
produceren van praktische handvatten, waarmee de veiligheidspartners

hun voordeel kunnen doen. Het (al dan
niet) implementeren van de binnen het
RSIV ontwikkelde producten vindt,
afhankelijk van de behoefte en na
bespreking in het RBO, op lokaal
niveau plaats.
Graag wil ik iedereen bedanken die
zich in 2014 met zoveel energie en
passie heeft ingezet voor de veiligheid
in de Eenheid Den Haag, met name de
vrouwen en mannen die ook dit jaar
weer in de frontlijn hebben gestaan.
Daarbij zetten we in 2015 de lijn van
meer veiligheid en vertrouwen met
kracht door. Verbinding is hierbij het
sleutelwoord. Verbinding tussen
gemeenten, OM, politie en overige
partners, maar bovenal met de burgers
in ons verzorgingsgebied. Ongeacht
geslacht, religie of etniciteit. In de
wijk, op straat, op scholen, in buurt
huizen en waar nodig achter de
voordeur werken wij gezamenlijk aan
een nóg veiligere Eenheid Den Haag.
Want alleen door de handen ineen te
slaan, kunnen we resultaten bereiken.
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1
2014
in cijfers
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2014
in cijfers
In 2014 is het aantal
misdrijven binnen de
Eenheid Den Haag met
6% gedaald ten opzichte
van 2013. De afname
was in alle districten
waarneembaar en op
Algemeen veiligheidsbeeld

bijna alle delictsoorten.
Tegelijkertijd is de verdachtenratio, het precentage afgehandelde
verdachten op het aantal
misdrijven, gestegen.

2011

2012

2013

2014

Misdrijven
Den Haag

55.493

52.106

50.111

47.969

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

18.881

17.752

16.396

14.669

Westland - Delft

19.468

17.832

16.195

15.962

Leiden - Bollenstreek

24.519

22.502

21.008

18.676

Alphen aan den Rijn - Gouda

22.043

20.416

18.767

17.648

140.404

130.608

122.477

114.924

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-7%

-6%

-6%

16.014

16.830

18.360

18.127

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

4.029

4.331

4.904

4.544

Westland - Delft

4.726

4.719

5.143

4.988

Leiden - Bollenstreek

6.887

5.755

5.764

5.961

Alphen aan den Rijn - Gouda

4.650

4.650

5.637

5.427

36.306

36.285

39.808

39.047

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

0%

10%

-2%

Eenheid Den Haag

Afgehandelde verdachten
Den Haag

Eenheid Den Haag

Verdachtenratio
Den Haag

28,8

32,3

36,6

37,8

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

21,3

24,4

29,9

31,0

Westland - Delft

24,3

26,5

21,8

31,2

Leiden - Bollenstreek

28,0

25,6

27,4

31,9

Alphen aan den Rijn - Gouda

21,1

22,3

30,0

30,8

Eenheid Den Haag

25,9

27,8

32,5

34,0

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

7%

17%

5%

De operationale cijfers in dit jaarverslag kunnen licht afwijken van de cijfers in het Jaarverslag Nationale Politie vanwege een
systeemafwijking in de managementinformatievoorziening.

9

Grootschalig en bijzonder optreden

2013

2014

Aantal demonstraties

1.081

1.104

Aantal evenementen

4.620

4.037

24

27

Aantal SGBO’s

Misdrijven Wetboek van Strafrecht
118.535

117.592

109.087

101.087

95.980

120.000
-5%
80.000
40.000

0
CBS

2005

2006

2007

2008

BVH 2010

2009

2011

2012

2013

2014

In verband met de overgang van CBS naar BVH en de daaruit volgende verschillen in definities, de wijze van registreren en informatiebeheer,
kunnen de CBS-cijfers over de periode 2002-2009 en de BVH-cijfers vanaf 2010 niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. Door de
Nationale Politie worden de BVH-cijfers vanaf 1 januari 2013 ontsloten via de Basisvoorziening Informatie (BVI). Uitsluitend de misdrijven uit
het Wetboek van Strafrecht (zogenoemde ‘slachtofferdelicten’) worden gerapporteerd.
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Regionale
(veiligheids)
ontwikkelingen
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Regionale
(veiligheids)
ontwikkelingen
Het jaar 2014 werd voor
de Eenheid Den Haag
gekenmerkt door een
aantal in het oog springende gebeurtenissen
en ontwikkelingen. In dit
hoofdstuk wordt een
aantal hiervan uitgelicht.
Het betreft geen uitputtend overzicht, maar
geeft een goed beeld
van wat er speelde in de
eenheid, naast de landelijke en regionale prioriteiten uit het RBP.
2.1
NSS
Op 24 en 25 maart was Den Haag het
toneel van de Nuclear Security Summit
(NSS). Op deze internationale topconferentie maakten 53 wereldleiders en
hun delegaties afspraken over het
voorkomen van illegale handel in
nucleair materiaal en nucleair terrorisme. De NSS was daarmee de
grootste top die Nederland ooit
organiseerde. Tegelijk was het ook de
grootste Nederlandse veiligheidsoperatie ooit. Dankzij een zeer intensieve
en lange voorbereiding van tal van
partners en de politie is de NSS
waardig, veilig en ongestoord verlopen. Uit de evaluatie kwamen ook
enkele knelpunten naar voren, met
name op het logistieke vlak. Bij de
organisatie van de Cybertop, in april
2015, worden de aanbevelingen die
betrekking hebben op deze knelpunten
meegenomen.

2.2
Verkiezingen en
aangiften Wilders
In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding
van een verkiezingstoespraak van
Geert Wilders, waarin een uitspraak
werd gedaan over Marokkanen, deden
in het hele land duizenden individuen
en organisaties aangifte tegen hem. In
de Eenheid Den Haag zijn 954 aangiften van discriminatie opgenomen. Dit
betekende een forse extra toestroom
van publiek aan diverse politiebureaus
in de eenheid.

2.3
Demonstraties en beschuldigingen
etnisch profileren
Onrust in de wereld heeft direct
gevolgen voor de stad Den Haag, die
regelmatig het toneel is van demonstraties. Dit doet een groot beroep op
de operationele alertheid van de
politie. In verband met de situatie in de
Gazastrook en terreuracties van de
Islamitische Staat (IS) vonden in 2014
diverse demonstraties plaats. De
Haagse Schilderswijk was hierbij het
toneel van confrontaties tussen
groepen betogers. Mede naar
aanleiding van de diverse demonstraties werden beschuldigingen geuit
richting de politie van discriminatie,
geweldsmisbruik en etnisch profileren.
Onderzoekers van de Universiteit
Leiden concludeerden echter dat geen
sprake is van structureel etnisch
profileren door de politie in Den Haag.
Ook bracht de Nationale Ombudsman
in een rapport (‘Contrasterende
Beelden’) naar buiten dat er geen
aanwijzingen zijn voor structurele
misstanden bij de politie. De beschuldigingen en de rapporten hebben
binnen de eenheid wel tot een goede

discussie geleid over vooroordelen,
stereotyperingen, multicultureel
vakmanschap en verbinding. Dit heeft
geleid tot meer bewustwording van de
impact die politieoptreden kan hebben
op burgers. Als een paal boven water
staat dat de politie er voor iedereen wil
zijn, waakzaam en dienstbaar. Dat
betekent luisteren naar de burger en
uitleggen wat we doen en waarom. In
2014 is geïnvesteerd in het versterken
van de positieve krachten in de wijk
met behulp van sleutelfiguren en
-organisaties. In 2015 wordt deze lijn
van verbinding en samenwerking
voortgezet.

2.4
Benno L.
De huisvesting van (zeden)delinquenten zorgt met enige regelmaat voor
maatschappelijke onrust. Zo demonstreerden begin 2014 buurtbewoners
tegen de vestiging van de veroordeel-
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NSS:
de grootste
Nederlandse
veiligheids
operatie ooit
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Gemeenten hebben een essentiële
taak bij de integrale aanpak, omdat zij
actief kunnen signaleren en ingrijpen
als personen of groepen in de
gemeente radicaliseren. Via het
Veiligheidshuis Haaglanden worden
alle relevante dossiers die binnen de
eenheid spelen, integraal behandeld.
Het gaat hierbij om terugkeerders,
potentiële uitreizigers en personen die
dreigen te radicaliseren.

2.6
Opvang Verwarde
Personen

de ontuchtpleger Benno L. in Leiden.
De media besteedde uitgebreid
aandacht aan de situatie. Gemeente,
OM, reclassering en politie trokken
samen op om de zorgen van omwonenden weg te nemen en de veiligheid
van L. te garanderen. Na diverse
gesprekken van de burgemeester van
Leiden met buurtbewoners, het
afkondigen van een samenscholingsverbod en andere veiligheidsmaatregelen keerde de rust in de wijk terug.

2.5
Jihadgangers
De aanpak van radicalisering en
terrorisme had in 2014 ook binnen de
Eenheid Den Haag hoge prioriteit. Er
zijn grote zorgen over zowel het
uitreizen als terugkeren van jihadgangers. Om teruggekeerde jihadgangers
professioneel te begeleiden, wordt
integraal samengewerkt door gemeenten, politie, OM, hulporganisaties en

Op 1 mei 2014 startte op het hoofdbureau van de politie Eenheid Den Haag
de Opvang Verwarde Personen (OVP)
gestart. Hierin werken OM, gemeente
Den Haag, Parnassia en politie nauw
samen. Een zorgteam van GGZ-instelling Parnassia is 24 uur per dag, zeven
dagen per week aanwezig om verwarde personen, die worden aangebracht
door de politie, op te vangen. Het
zorgteam kijkt naar de somatische en
psychische gesteldheid van een
persoon en kijkt welk zorgtraject
hierbij past. Als de verwarde persoon
ook een strafbaar feit heeft gepleegd,
adviseert de reclassering de officier
van justitie over de straf en/of een
passend zorgtraject. In 2014 zijn 1500
verwarde personen aangemeld bij het
zorgteam. De politie is gemiddeld
vijftien procent van de tijd kwijt aan
verwarde personen. Met de OVP wordt
de politie ontzien en krijgen verwarde
mensen sneller en beter passende
zorg.

2.7
MH17
Een van de meest dramatische gebeurtenissen van 2014 was de vliegramp
met de MH17 in Oekraïne. Voor zowel
de betrokken gemeenten als politie en
OM leidde dit tot een forse inzet. Voor
gemeenten betrof het met name inzet
op de nazorg van nabestaanden. De
Eenheid Den Haag pleegde inzet op
verschillende terreinen. Zo hielden zes
koppels familierechercheurs zich bezig
met de begeleiding van de nabestaanden van Nederlandse slachtoffers.
Hiernaast droegen politiemedewerkers
bij aan de identificatieonderzoeken in
Hilversum en leverden een aandeel
aan het Nederlandse steunpunt in
Oekraïne, dat daar coördinerende
werkzaamheden verrichtte.

2.8
Realisatie nationale politie
Op 1 januari 2013 trad de nieuwe
Politiewet in werking. Sindsdien wordt
hard gewerkt aan de realisatie van de
nationale politie. In 2014 is een
belangrijke mijlpaal behaald: de
selectie van de nieuwe districtschefs,
diensthoofden en teamchefs. Het
grootste deel van de leidinggevenden
posities is inmiddels, met instemming
van bestuur en OM, ingevuld. Daarnaast is binnen de eenheid in 2014
hard gewerkt aan de doelstellingen
van het project Dag 2 Gereed, die op 1
januari 2015 gerealiseerd dienden te
zijn. De ambities met resultaatsverplichtingen, die onder meer betrekking
hadden op de benoeming van de
leidinggevenden, het aantal wijkagenten en de inrichting van driehoeksoverleggen, zijn vrijwel allemaal
gehaald. Hiermee is de realisatie van
de nationale politie weer een stap
dichterbij gekomen.

14

15

3
High Impact
Crimes
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High Impact
Crimes
3.1
Landelijke prioriteit 2:
Aanpak delicten met hoge impact
op het slachtoffer
De aanpak van High Impact Crimes
(HIC) - woninginbraken, overvallen,
straatroof en geweld - heeft zowel
landelijk als binnen de Eenheid Den
Haag hoge prioriteit. Er zijn in 2014
forse dalingen gerealiseerd. Tevens
zijn de doelstellingen met betrekking
tot verdachtenratio en oplossingspercentage bijna allemaal behaald. Dit
kon alleen bereikt worden door
intensieve samenwerking tussen
bestuur, OM, politie, burgers en
partners. Hierbij wordt de voor de
eenheid beproefde veiligheidsstrategie ‘The Best of Three Worlds’ - informatiegestuurd, probleemgericht en
samen met de burger - steeds consequent toegepast.
De aanpak van HIC begint bij preventie. Door middel van actuele preventieacties en -tips worden bewoners door
zowel gemeente als politie gewezen
op hoe zij zelf kunnen bijdragen aan
een veilige woon- en leefomgeving. In
verschillende districten zijn actieplannen woninginbraken vastgesteld met
een scala aan maatregelen. Denk
hierbij aan de zogenoemde ‘Witte
Voetjes’-actie om insluiping te
voorkomen, het stimuleren van het
Keurmerk Veilig Wonen door gemeenten en het aanbrengen van de juiste
verlichting. Tevens geven verschillende gemeenten vorm aan nazorg
door bewoners en ondernemers te
bezoeken, die slachtoffer zijn geweest
van een overval. Bij een nazorgbezoek
wordt preventieadvies gegeven, met
indien gewenst begeleiding in de
keuze voor passende preventiemaatregelen. Ook de subsidiemogelijkheid
voor preventiemaatregelen krijgt

daarbij aandacht. Tijdens de zogeheten “donkere dagen” in het najaar en
de winter kreeg de aanpak van HIC
extra aandacht. Zo is in 2014 samen
met de Eenheid Rotterdam een actie
gehouden op de Rijkswegen die beide
eenheden met elkaar verbinden. Doel
was om allereerst de informatie rond
HIC-verdachten te verbeteren, maar
ook waar mogelijk bekende woninginbrekers of andere daders aan te
kunnen houden. Hierbij is ook gebruik
gemaakt van ANPR (automatic
numberplate recognition). Dergelijke
samenwerkingsvormen worden in 2015
herhaald en uitgebouwd.
Bij de politie ondersteunt sinds 2010
het regionale team Twister bij het
oplossen van overvallen. In dit team
wordt kennis en expertise gebundeld,
wat ook in 2014 tot aansprekende
resultaten heeft geleid. Het Twisterteam behandelde in 2014 21 overvallen. In twaalf zaken heeft dit tot een
aanhouding of (internationale) signalering van verdachten geleid.
Andere HIC-thema’s waarop in 2014
forse inspanningen zijn gepleegd, zijn
geweld tegen functionarissen met een
publieke taak, uitgaansgeweld en
huiselijk geweld. Verschillende
gemeenten kennen projecten als Veilig
Stappen en Veilig Uitgaan, horecaoverleggen en/of horecaconvenanten,
waarbij samen met horecabedrijven
gewerkt wordt aan het terugdringen
van geweldsincidenten in het uitgaansleven. Voor wat betreft huiselijk
geweld en kindermishandeling is het
afgelopen jaar ingezet op de doorontwikkeling van de ketenaanpak; een
samenhangend aanbod van preventie,
vroegsignalering, adequate opvang,
hulpverlening en nazorg voor slachtoffers, plegers en omstanders. Het
streven is te komen tot afstemming

tussen de Bestuurlijke Stuurgroep
Huiselijk Geweld en het Bestuurlijk
Overleg Huiselijk Geweld in Haaglanden en Hollands Midden. Eind 2014
zijn de eerste contacten gelegd.
Daarnaast is onder meer geïnvesteerd
in het verbeteren van de registratie,
het vaker toepassen van de Wet op het
tijdelijk huisverbod en het optimaliseren van de samenwerking met de
ketenpartners gericht op de ontwikkeling Veilig thuis. Ook is het gebruik van
Aware (een noodknop voor slachtoffers van stalking of huiselijk geweld)
geëvalueerd en geoptimaliseerd.
Afgelopen jaar resulteerde deze
succesvolle aanpak in uitbreiding van
het aantal noodknoppen.

De aanpak van
HIC begint bij
preventie
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Misdrijven
Geweld

Verdachtenratio

2011

2012

2013

2014

2014

Doelstelling

Den Haag

5.041

4.867

4.978

4.731

81,6

60,0

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

1.466

1.421

1.402

1.283

75,1

60,0

Westland - Delft

1.365

1.272

1.226

1.181

84,1

60,0

Leiden - Bollenstreek

2.052

1.925

1.673

1.671

77,7

60,0

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.810

1.699

1.602

1.623

80,0

60,0

11.734

11.184

10.881

10.489

80,2

60,0

Eenheid Den Haag

Misdrijven

Verdachtenratio

Straatroof

2011

2012

2013

2014

2014

Doelstelling

Den Haag

810

644

515

413

54,7

37,5

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

135

148

95

53

66,0

37,5

Westland - Delft

156

90

82

60

36,7

37,5

Leiden - Bollenstreek

66

52

65

30

46,7

37,5

Alphen aan den Rijn - Gouda

72

74

61

32

68,8

37,5

1.239

1.008

818

588

54,3

37,5

Eenheid Den Haag
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Het aantal
HIC-delicten is
in 2014 fors
gedaald

Misdrijven
Overvallen

Verdachtenratio

2011

2012

2013

2014

2014

Doelstelling

Den Haag

93

60

56

59

39%

40%

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

26

29

10

16

19%

40%

Westland - Delft

26

26

26

13

23%

40%

Leiden - Bollenstreek

39

22

23

12

67%

40%

Alphen aan den Rijn - Gouda

27

22

25

14

36%

40%

Eenheid Den Haag

211

159

140

114

37%

40%

Woninginbraken

2011

2012

2014

2014

Doelstelling

18,6

7,5

Misdrijven
2013

Verdachtenratio

Den Haag

3.662

3.880

3.271

2.644

% poging

32,8%

34,7%

34,2%

33,1%		

Inbraakrisico per 1.000 woningen

15,31

16,13

13,55

10,80		

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

2.302

1.807

1.560

1.217

% poging

36,8%

36,0%

38,6%

37,1%		

10,8

Inbraakrisico per 1.000 woningen

19,79

15,36

12,95

10,04		

Westland – Delft

1.579

1.665

1.351

1.357

% poging

32,1%

34,3%

37,5%

36,6%		

15,3

Inbraakrisico per 1.000 woningen

13,17

13,85

11,24

11,18		

Leiden - Bollenstreek

1.754

1.632

1.476

1.215

% poging

27,0%

27,5%

30,4%

27,7%		

13,9

Inbraakrisico per 1.000 woningen

11,07

10,20

9,07

7,39		

Alphen aan den Rijn - Gouda

1.982

2.006

1.708

1.502

% poging

28,4%

33,7%

36,7%

38,1%		

Inbraakrisico per 1.000 woningen

12,49

12,52

10,58

9,19		

Eenheid Den Haag

13,0

11.279

10.990

9.366

7.935

% poging

31,8%

33,6%

35,3%

34,5%		

15,1

Inbraakrisico per 1.000 woningen

14,23

13,76

11,62

9,73		

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5
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4
Jeugd
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Jeugd

4.1
Landelijke prioriteit 1:
Aanpak van alle
criminele jeugdgroepen
De landelijke doelstelling met betrekking tot problematische jeugdgroepen
is dat voor 2014 alle criminele jeugdgroepen uit de nulmeting van 2010
moeten zijn aangepakt. De Eenheid
Den Haag behaalde deze doelstelling
al in 2013.

In 2014 zijn zes criminele jeugdgroepen in de Eenheid Den Haag succesvol
aangepakt. Eind 2014 is de jaarlijkse
inventarisatie van problematische
jeugdgroepen op basis van de Bekesystematiek opgesteld. Dit is gedaan
in samenwerking met de betrokken
partners, vooruitlopend op de nieuwe
landelijke systematiek. Uit de inventarisatie bleek dat eind 2014 nog vier
criminele jeugdgroepen en drie
criminele jeugdnetwerken binnen het
gebied van de eenheid actief waren.

Bij de aanpak van problematische
jeugdgroepen werken politie, OM en
gemeenten intensief samen. Alle
jeugdgroepen worden aan een
gedegen analyse onderworpen,
waarna de ketenpartners per jeugdgroep een sluitende integrale aanpak
ontwikkelen. De scherpe focus op
jeugdgroepen heeft een gunstige
invloed op de criminaliteitscijfers, in
het bijzonder voor wat betreft HICdelicten zoals woninginbraken en
geweldsdelicten
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Per jeugdgroep
wordt een
sluitende
integrale aanpak
ontwikkeld

Problematische jeugdgroepen

Aantal

Aantal

Aantal

Crimineel

hinderlijke

overlastgevende

criminele

(jeugd)

groepen

groepen

groepen

netwerk

13

9

4

1

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

3

3

0

1

Westland – Delft

2

5

0

1

Leiden - Bollenstreek

13

10

0

0

Alphen aan den Rijn - Gouda

12

6

0

0

Eenheid Den Haag

43

33

4

3

eind 2014

Den Haag
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5
Ondermijning
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Ondermijning

De aanpak van ondermijning heeft ook binnen de
Eenheid Den Haag hoge
prioriteit. De regionale
prioriteitsstelling op het
gebied van ondermijning,
zoals vastgelegd in het
RBP 2013-2014, ziet
onder andere toe op de
aanpak van hennepteelt,
mensenhandel en Outlaw
Motorcycle Gangs. Het
Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum (RIEC)
ondersteunt het bestuur
bij de aanpak van georganiseerde misdaad en
ondermijning.
5.1
Afpakken
Belangrijk onderdeel binnen de aanpak
van ondermijning is het afpakken van
crimineel verkregen vermogen.
Hieraan is in 2014 dan ook veel
aandacht besteed. Dit heeft geleid tot
het opstellen van 263 ontnemingsrapportages. In 2013 bedroeg dit aantal
nog 150. Bovendien is veel vaker en
voor hogere bedragen beslag gelegd.
Met 19,5 miljoen euro is in 2014 ver
boven de doelstelling van 15,8 miljoen
gepresteerd. Het Afpakteam van de
Eenheid Den Haag speelt hierbij een
belangrijke rol, in samenwerking met
de onderzoeksteams. Een voorbeeld is
een zaak waarbij werd gefraudeerd
met rijexamens. Het onderzoeksteam
in Rijswijk pakte dit samen met het

Afpakteam op. Betrokkenen zijn
aangehouden en verhoord en er werd
beslag gelegd op woningen, personenauto’s en banktegoeden. Ook zijn
bestuursrechtelijke maatregelen
genomen als gevolg waarvan dienstverbanden zijn beëindigd en overeenkomsten met malafide rijschoolhouders zijn opgeschort.

5.2
Hennepteelt
In 2014 zijn binnen de Eenheid Den
Haag 556 hennepkwekerijen ontmanteld. De afgelopen twee jaar heeft de
samenwerking tussen politie en
partners zoals gemeenten, woningbouwverenigingen en Belastingdienst,
een forse impuls gekregen. In veel
gemeenten bestaat nu een vaste
werkwijze waarbij de politie bij het
aantreffen van een hennepkwekerij de
gemeente via een Hennep Informatie
Bericht informeert. Hierna kunnen
bestuurlijke maatregelen worden
getroffen, zoals het sluiten van
woningen en het opleggen van lasten
onder dwangsom.
Uit de bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) ‘hennep in relatie tot
vastgoed’ die het RIEC Den Haag in
2014 opleverde, blijkt wel dat er nog
verbeterpunten zijn. Behalve conclusies over aard en omvang van de
problematiek stelt het RIEC vast dat in
de informatiedeling tussen gemeenten
en politie nog verbeterslagen mogelijk
zijn en dat gemeenten nog meer
gebruik kunnen maken van het
beschikbare bestuurlijke instrumentarium. Op basis hiervan heeft het RIEC
in samenwerking met onder meer het
RSIV een actieprogramma opgesteld
dat begin 2015 in de districtscolleges
wordt besproken, waarna de benodigde verbeteracties in gang worden
gezet.

5.3
Mensenhandel
Het RSIV heeft in samenwerking met
diverse ketenpartners het ‘regionaal
handhavingsarrangement mensenhandel’ opgesteld. Dit handhavingsarrangement heeft betrekking op seksinrichtingen, escortbedrijven en Chinese
beautysalons en beschrijft per soort
overtreding de mogelijke handhavingsactiviteiten. Doel van het
handhavingsarrangement is drieledig:
de handhavingsactiviteiten van
gemeenten, OM en politie op elkaar
afstemmen, ervoor zorgen dat de
reactie op de geconstateerde overtreding aansluit bij de ernst van die
overtreding en kenbaar maken aan de
overtreder welke overheidsmaatregel
kan worden verwacht.
Het RBO heeft met het handhavingsarrangement ingestemd. Door middel
van vaststelling op lokaal niveau kan
de handhaving in deze sector binnen
de gehele eenheid op een eenduidige
en consistente wijze gaan plaatsvinden.
Een voorbeeld van een werkwijze
waarbij overheidsdiensten handhavingsactiviteiten onderling afstemmen, is het Haags Economisch
Interventieteam (HEIT). Dit is een
samenwerkingsverband van onder
meer gemeente, politie en Belastingdienst en houdt toezicht op de
naleving van de regelgeving in diverse
sectoren van detailhandel en nijverheid. In het kader van de aanpak van
mensenhandel heeft het HEIT, bijgestaan door experts van het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI), in 2014 elf
Chinese massagesalons gecontroleerd. Als gevolg hiervan zijn onder
andere tien panden gesloten.
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Er is veel vaker
en voor hogere
bedragen
beslag gelegd

5.5
Landelijke prioriteit 5a:
Versterking integrale
aanpak cybercrime

5.4
Outlaw Motorcycle Gangs
Sinds 2012 werken gemeenten, de
Belastingdienst, het OM en de Eenheid
Den Haag in RIEC-verband nauw
samen bij de aanpak van Outlaw
Motorcycle Gangs (OMG’s). De
integrale en multidisciplinaire aanpak
kent acht speerpunten: prioriteit bij
opsporing en vervolging, focus op
clubhuizen, invloed in de horeca,
invloed in beveiligingsbedrijven,
aanpak van windhappers, outlawbikers
in overheidsdienst, outlawbikers onder
harde kernen van voetbalsupporters
en het niet-faciliteren van evenementen. Als gevolg van deze aanpak zijn
inmiddels zes clubhuizen gesloten en
zijn tegen twee clubhuizen procedures
gestart. Tevens is van vijf leden van
OMG’s geconstateerd dat zij in
overheidsdienst werkzaam zijn; de
betreffende burgemeesters en het
ministerie van Defensie zijn hierover
geïnformeerd met het verzoek maatre-

gelen te treffen. Daarnaast is in 2014
een start gemaakt met het niet meer
verstrekken van beveiligerspassen aan
OMG-leden en worden signalen van
intimidatie en afpersing in RIEC-verband onderzocht.
Onderdeel van de integrale multidisciplinaire aanpak is de Persoonsgerichte
Aanpak (PGA) van OMG-leden. Sinds
2012 zijn al meer dan zeventig OMGleden voor een individuele interventie
in aanmerking gekomen. Tegen een
aanzienlijk deel van deze leden lopen
strafrechtelijke onderzoeken en aan
tientallen van hen zijn door de Belastingdienst aanslagen, naheffingen en
fiscale boetes opgelegd. Het gaat hierbij vaak om forse geldbedragen. In
aanvulling op deze maatregelen heeft
de Eenheid Den Haag sinds 2012 meer
dan 120 opsporingsonderzoeken met
betrekking tot geweld, bedreiging,
georganiseerde hennepteelt, witwassen en vuurwapenbezit in behandeling
genomen.

Het Team High Tech Crime (THTC)
werkt landelijk en in internationale
samenwerking aan de bestrijding van
de meest ondermijnende, nieuwe en
complexe vormen van cybercrime.
Eind 2014 is een groep nieuwe
medewerkers ingestroomd in dit team,
waarmee de geplande capaciteits
uitbreiding naar 119 fte is gerealiseerd.
Het team rondde in 2014 negentien
onderzoeken af. De doelstelling van
twintig onderzoeken is daarmee
nagenoeg gehaald. In 2014 stak het
THTC daarnaast veel energie in
ondersteuning op het gebied van het
digitaal opsporen rondom de NSS en
het onderzoek naar de vliegramp met
de MH17.
Naast het landelijke THTC kent de
eenheid Den Haag een eigen Team
Digitale Opsporing. In 2014 is de
technische ondersteuning voor dit
team verbeterd. De digitale specialisten beschikken inmiddels over
eigentijds ICT-gereedschap voor het
doen van onderzoek op internet. De
landelijke werving om de sterkte van
alle regionale Teams Digitale Opsporing op peil te brengen, start in 2015.
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5.6
Landelijke prioriteit 5b:
Versterking aanpak kinderporno
Kinderen hebben recht op een veilig
leven. Wanneer de integriteit van een
kind wordt aangetast, is de impact
groot. In de eerste plaats voor het
slachtoffer zelf. Daarom hebben
strafbare feiten op het gebied van
kinderpornografie en kinderseks
toerisme prioriteit voor de politie. Het
Nationaal Programma Kinderporno
grafie 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. Dit centrale
sturingsmechanisme maakt duidelijk
wat er speelt, hoe de verdeling van
zaaksoorten ligt (downloaden,
verspreiden, produceren, daadwer
kelijk misbruik) en of er ondersteuning
nodig is bij grote zaken. Daarnaast
heeft de verbeterde aanpak van
kinderpornografie binnen de politie
organisatie gestalte gekregen door de
landelijke inzet van een vaste capaciteit van 150 fte. Centraal in de aanpak
van kinderporno staat het identificeren
van slachtoffers. Daarnaast krijgt de
gewenste focusverschuiving, waarbij
de opsporingsactiviteiten zich naast
de aanpak van downloaders ook
intensief op de producenten en
misbruikers richten, steeds meer
vorm.

5.7
Landelijke prioriteit 6:
Intensievere opsporing en
hardere aanpak csv’s
In 2014 zijn in de Eenheid Den Haag 54
criminele samenwerkingsverbanden
(csv’s) aangepakt. De doelstelling van
42 is daarmee ruim behaald. Het
grootste deel van deze 54 csv’s had
betrekking op de handel in verdovende
middelen en witwassen in georganiseerd verband. Van de csv’s hadden
zeven betrekking op mensenhandel.
De strafrechtelijke aanpak van csv’s
heeft geleid tot aanhouding van 711
verdachten.
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Landelijke
prioriteiten
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Landelijke
prioriteiten
In dit hoofdstuk worden
de activiteiten en resultaten op de landelijke
prioriteiten 2011-2014
toegelicht, voor zover
die nog niet in de voorgaande hoofdstukken
behandeld zijn.
6.1
Landelijke prioriteit 3:
Veiligheid op straat
De concrete doelstelling van deze
landelijke prioriteit is dat de politie een
gebiedsscan criminaliteit en overlast
opstelt op gemeentelijk niveau, met
specifieke aandacht voor veiligheid in
wijken, uitgaansgebieden, openbaar
vervoer en rondom coffeeshops.
Hierbij wordt “systeemkennis”
(politiecijfers) gekoppeld aan “straatkennis”, van zowel politie als gemeenten en OM. Het ontstane beeld is
onder andere input voor het lokale
veiligheidsbeleid. In 2014 hebben alle
basisteams binnen de eenheid het
proces om te komen tot de gebiedsscan doorlopen en, met uitzondering
van één team, het einddocument
opgesteld. Daarbij is het landelijke
format gevolgd. Daar waar meer
gemeenten binnen één teamgebied
vielen, zijn in de cijfers en de toelichting de afzonderlijke gemeenten
herkenbaar gepresenteerd. In 2014 is
een procesevaluatie gehouden die
enkele verbeterpunten heeft opgeleverd. Deze punten worden in de
komende cycli doorgevoerd.

6.2
Landelijke prioriteit 4:
Aanpak dierenmishandeling
In 2011 is dierenmishandeling
benoemd als landelijke prioriteit voor
de politie en is de dierenpolitie gestart.
In eerste instantie ging het om fulltime
dierenagenten; inmiddels gaat het om
politiemedewerkers met als taakaccent dierenpolitie. Ook in 2014 was het
aantal meldingen onverminderd hoog:
de politie ontving ruim vijfhonderd
meldingen via het landelijke nummer
144. Naast een groot aantal meldingen
van dierenmishandeling en -verwaarlozing ging het bijvoorbeeld om
stroperij en illegale visserij. Ook is
gebleken dat dierenmishandeling vaak
onderdeel is van een grotere sociale
problematiek en soms gepaard gaat
met andere vormen van overlast of
criminaliteit. Zo zijn in 2014 onder
andere hennepkwekerijen, gestolen
goederen en (vuur)wapens aangetroffen bij optredens na een 144-melding.
De politie werkt op het terrein van
dierenwelzijn nauw samen met onder
andere de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming en de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.

6.3
Landelijke prioriteit 7: Verbetering
intake en afhandeling aangifte
in kwantitatieve en kwalitatieve zin
De politie is op verschillende manieren
bereikbaar, zowel op het politiebureau,
als digitaal en telefonisch. Hiermee
wordt ook tegemoet gekomen aan de
vraag van de burger naar meer digitale
en telefonische dienstverlening.
Uitgangspunt hierbij is dat de politie
altijd maar één telefoontje of twee
muisklikken van het publiek vandaan
is. Naast het doen van aangifte in een
politiebureau, via internet, telefoon of
bij de aangever thuis is het mogelijk
om dit via een 3D-aangifteloket te
doen. Vanaf 1 juli 2014 zijn in de
Eenheid Den Haag vier 3D-aangifteloketten aanwezig, in Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en twee in Den Haag.
Sindsdien is voor 28 aangiftes en
negen meldingen gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid.
Beleid is dat aan aangevers van
woninginbraak, straatroof of overval
altijd binnen veertien dagen wordt
teruggekoppeld wat de stand van zaken
van het onderzoek is. Dit is een

Dienstverleningsconcept

2013

2014 Doelstelling

LTP % oproepen binnen 20 seconden beantwoord

76%

63%

80%

112 % oproepen binnen 10 seconden beantwoord

85%

77%

90%

Noodhulp (binnen 15 minuten ter plaatse)

93%

92%

85%

Terugmelden aangevers woninginbraak

95%

96%

100%

Terugmelden aangevers straatroof

90%

91%

100%

Terugmelden aangevers overval

89%

94%

100%

Terugmelden aangevers geweld

87%

93%

50%
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belangrijk instrument om de burgertevredenheid te vergroten. Gebleken is
dat het vertrouwen van burgers
significant groeit als de politie aangevers snel laat weten wat er met hun
aangifte of melding is gebeurd, of het
nu tot oplossing van het feit heeft
geleid of niet. Dit terugmelden levert
ook regelmatig extra (opsporings)
informatie voor de politie op. Een
doelstelling van honderd procent is
lastig te realiseren, maar tabel 6 laat
zien dat in het overgrote deel van de
gevallen binnen 14 dagen wordt
teruggemeld.
De telefonische bereikbaarheid van de
Eenheid Den Haag dient verder verbeterd te worden. De doelstellingen op dit
vlak zijn niet behaald. Oorzaken zijn
onder meer capaciteitsproblemen en
een hoog ziekteverzuim. In 2014 zijn
diverse maatregelen genomen om de
prestaties te verbeteren, zoals het inhuren van extra capaciteit.

6.4
Landelijke prioriteit 8:
Administratieve lastenverlichting
(ALV)
Het doel van het programma ALV is het
verminderen van administratieve
lastendruk in de operatie door eenvoudigere en slimmere werkwijzen.
Medewerkers ervaren hierdoor meer
professionele ruimte en daarnaast
wordt het presterend vermogen van de
politie verhoogd. Het programma ALV
richt zich op het voorkomen van
nieuwe administratieve lasten en het
aanpakken van bestaande administratieve lasten door het verbeteren en
vernieuwen van werkwijzen. Zo is
binnen de Eenheid Den Haag in 2014
onder meer gestart met het slimmer
gebruik van bestaande voorzieningen
voor televoorgeleiding en videoconferencing om zo reisbewegingen te
reduceren, is het vervoer van stoffelijke overschotten vereenvoudigd en
vindt de aanvraag van consultatie- en
rechtsbijstand geheel geautomatiseerd plaats. In aanvulling op deze

Aangevers van
woninginbraken,
straatroof en
overvallen ont
vangen binnen
14 dagen een
terugkoppeling

maatregelen participeert de Eenheid
Den Haag in de ontwikkeling van een
applicatie ‘Opnemen Aangifte Op
Locatie’. Deze applicatie levert op
termijn een flinke administratieve
lastenverlichting op.
Digitalisering gaat in 2015 een grote
rol spelen bij het verminderen van
administratieve lasten. Zo wordt
mobiel werken verder ingevoerd en
vindt uitwisseling van processenverbaal tussen politie en OM steeds
meer digitaal plaats.
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6.5
Landelijke prioriteit 9:
Verbetering heterdaadkracht
Door zichtbaar en snel op te treden en
de samenwerking met burgers te
intensiveren, is in 2014 gewerkt aan de
vergroting van de heterdaadkracht. Via
Burgernet, Buurtpreventieteams en
(social) media worden burgers
opgeroepen alert te zijn en relevante
informatie met de politie te delen.
Om de pakkans van overvallers direct
na een overval verder te vergroten - en
dan met name in zogenoemde
heterdaadsituaties - werkt de Eenheid
Den Haag met een speciaal meldkamerprotocol. Onderdeel hiervan is een
ringenmodel dat na elke overval wordt
ingezet. Zodra dit van kracht is,
worden alle beschikbare eenheden
ingezet. De meldkamer positioneert
hen op strategische plekken, zowel in
de directe omgeving van de plaats
delict als op de uitgaande wegen.

6.6
Landelijke prioriteit 10:
De aanpak van criminele (illegale)
vreemdelingen
Op ieder misdrijfdossier met een
vreemdeling als verdachte moet op
basis van het landelijk VRIS-protocol
(Vreemdelingen in de Strafrechtketen)
het V-nummer van de verdachte
worden vermeld. Met een resultaat van
88 procent is de doelstelling voor 2014
(honderd procent) niet behaald. Voor
2015 is de doelstelling op 88 procent
gesteld.
De identiteit van verdachten wordt
door de basisteams vastgesteld via
een ID-zuil (PROGIS). Als het basisteam de identiteit van de verdachte
niet kan vaststellen, start de Vreemdelingenpolitie een onderzoek. Op
jaarbasis worden honderden onderzoeken aangevraagd. In 2014 voldeed
negentig procent van de identiteitsonderzoeken aan de afgesproken
kwaliteitseisen, waarmee de doelstelling is behaald.
De vreemdelingenpolitie voerde in
2014 op 227 adressen controles uit en
verrichtte 107 staandehoudingen. De
informatiepositie is verbeterd en het
snel reageren op informatie begint zijn
vruchten af te werpen.
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Snel en
zichtbaar
optreden
vergroot de
heterdaad
kracht

Criminele (illegale) vreemdelingen

Aantal overdrachtdossiers DT&V vanuit toezicht

2013

2014 Doelstelling

651

516

655

92%

88%

100%

92%

90%

90%

(niet asiel)
% aan OM verzonden pv’s met niet Nederlander
als verdachte dat is voorzien van V-nummer
% in PSH-V geregistreerde identiteitsonderzoeken
conform kwaliteitseisen
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Afspraken
met het
Openbaar
Ministerie
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Afspraken
met het
Openbaar Ministerie
Naast de bijdrage aan de
aanpak van de landelijke
prioriteiten en de vier
gezamenlijke prioriteiten
uit het RBP, is de
Eenheid Den Haag mede
verantwoordelijk voor de
realisatie van de doelstellingen die zijn afgesproken met het OM.
Deze zijn vastgelegd in
de Afsprakenbrief 2014.

In 2014 is een groot deel van de
afspraken behaald. Voor de afspraken
die niet behaald zijn, geldt deels dat
dit te maken heeft met registratieproblemen. Zo dient voor het registreren
van horizontale fraudezaken gekozen
te worden uit een lijst van maatschappelijke klassen, waarbij ‘horizontale
fraude’ een van de vele keuzemogelijkheden is. In de helft van de zaken
wordt gekozen voor de classificatie
‘fraude overig’. Deze zaken tellen dus,
deels onterecht, niet mee bij het
behalen van de doelstelling.

Onder meer om die reden is er een
nieuw stelsel van maatschappelijke
classificaties. Dit is op 1 januari 2015
ingevoerd. Politie en OM werken
voortdurend aan het verbeteren van de
registratie van criminaliteit.
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Afspraken met het Openbaar Ministerie		

2013		

2014		

Doelstelling

Instroom			
Instroom van afgehandelde verdachten		

39.700		

38.938		

30.000

Instroom van ZSM-zaken		

nb		

16.551		

21.500

Instroom van horizontale fraudezaken		

60		

41		

175

- waarvan 40 faillissementsfraude		

55		

33		

40

Doorlooptijd			
% jeugdige verdachten (binnen 31 dagen bij OM)		

79%		

80%		

80%

% alle verdachten exclusief 6WVW94-zaken (binnen 30 dagen bij OM) 80%		

80%		

75%

Ondermijning			
Aantal projectmatige onderzoeken		

51		

34		

21

Aantal aangepakte CSV’s		

59		

54		

42

Aantal thematische cybercrime onderzoeken		

nb		

3		

2

High Impact Crimes			
Oplossingspercentage overvallen		

37%		

37%		

40%

Verdachtenratio HIC		

48,1		

52,8		

37,5

Aantal projectmatige HIC-onderzoeken		

nb		

33		

17

Aanpak alle criminele jeugdgroepen		

13		

7		Alles aanpakken

Afpakken			
Instroom van verdachten inzake witwassen		

159		

109		
€ 19.475

60

Waarde beslag (x € 1.000)		

€ 5.700

€ 15.790

Waarde incasso (x € 1.000)		

€ 3.844 		

€ 1.895 		

€ 3.844

% verdachten met conservatoir of strafrechtelijk beslag		

0,90%		

1,70%		

2,00%
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