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Regioburgemeester

Met de invoering van de Nationale
Politie op 1 januari 2013 is de
eenheid Oost-Brabant een feit
geworden. Hoewel de personele
reorganisatie nog niet is afgerond,
wordt in dit jaarverslag al gewerkt
met de nieuwe organisatorische
inrichting van de eenheid.
Gesteld kan worden dat het in de
eenheid Oost Brabant veiliger is
geworden. Het totaal aantal misdrijven met een hoge impact op
het slachtoffer – zoals woninginbraken, geweldsmisdrijven, straat
roven en overvallen – ligt in 2013
11% lager dan in 2012. Deze daling
komt in alle genoemde categorieën
terug. De dalende tendens speelt
al enkele jaren, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Dit geldt niet voor
de veelvoorkomende criminaliteit.
Zaken als auto-inbraken, zakken
rollen en inbraak uit schuur zijn
toegenomen.

In de eenheid Oost-Brabant
vonden in 2013 de volgende
ernstige zaken plaats:
Eén van de meest spraakmakende
zaken van 2013 speelde direct in
de eerste week van het jaar. Op de
Vestdijk in Eindhoven werd een
inwoner van Oirschot op 4 januari
ernstig mishandeld door een groep
jongemannen. Het opsporings
programma Bureau Brabant toonde
op 21 januari de camerabeelden
daarvan. Die veroorzaakten een
golf van verontwaardiging in het
hele land. Via social media zijn de
beelden op grote schaal verspreid
en vrijwel alle media besteedden er
aandacht aan. Mede dankzij de
beelden konden de verdachten
snel worden aangehouden.
Op 20 maart werd aan De Maas in
Best een geruchtmakende overval
gepleegd. Met groot machtsvertoon en gebruik van explosieven
werd een filiaal van geldtransport-

Misdrijven High Impact Crime Oost-Brabant
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bedrijf Brink’s door meerdere
gewapende daders overvallen. Op
hun vlucht schoten ze ter hoogte
van Bergeijk op politiemensen,
vermoedelijk met automatische
wapens. Daarbij werd niemand
geraakt.
In Cuijk woedde op 20 juni een
fatale brand in een woning aan het
Hermelijnkwartier. Daarbij kwamen
de bewoonster en haar twee tienerdochters om het leven. Een exvriend van één van de meisjes is
dezelfde dag aangehouden als
verdachte van de brandstichting.
Eveneens veel impact had de
dood van een jonge vrouw – met
de Zweedse nationaliteit – in
‘s-Hertogenbosch. Ze werd op
10 september neergestoken in een
brandgang aan de Leonardus van
Veghelstraat en overleed later in
een ziekenhuis. Diezelfde avond
al werd in Utrecht haar ex-vriend
aangehouden als verdachte.

De zaak kreeg veel (internationale)
aandacht, ook omdat bij de politie
bekend zou zijn geweest dat de
ex-vriend het slachtoffer al eerder
bedreigd zou hebben.
Er is het afgelopen jaar hard
gewerkt aan de doelstellingen
2013-2014 en zijn – in gezamenlijkheid met partners – goede resultaten geboekt.
Dit tegen de achtergrond van een
organisatie die volop in beweging
is en die een groot beroep doet op
de flexibiliteit van de collega‘s.
Onrust en onzekerheid door de
personele reorganisatie enerzijds
en de grote operationele druk
anderzijds vragen om het voort
durend keuzes maken. De uitdaging is om zo snel mogelijk optimaal de beoogde voordelen van
de nationale politie te benutten:
• De verschillende onderdelen
van politie kunnen beter en sneller
samenwerken (vooral qua auto
matisering);
• Inzet daar waar het het meeste
nodig is;
• Agenten hebben meer tijd voor
straatwerk en recherchewerk,
omdat ze minder tijd kwijt zijn aan
papierwerk;
• Er is minder bureaucratie,
bijvoorbeeld doordat aangifte doen
makkelijker wordt;
• Zaken als ict, huisvesting, inkoop
en personeel en organisatie kunnen
centraal geregeld en ingekocht
worden. Daardoor dalen de kosten.
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Voordat genoemde voordelen voor
de burger zichtbaar worden, betekent het een forse reorganisatie.
Daar zit de politie nu middenin. Dit

gaat de 65.000 medewerkers van
het korps direct aan. Een andere
werkplek, een ander team, het huidige werk verdwijnt, andere werkwijzen en procedures, een andere
leidinggevende, andere collega’s.
Het raakt mensen en voor velen is
het een spannende periode.
Tegen die achtergrond blijft ook in
2014 de uitdaging om de afgesproken resultaten te halen en – samen
met partners – te werken aan een
veiliger Nederland.
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Inleiding

In dit Jaarverslag 2013 wordt op
hoofdlijnen verantwoording
afgelegd over resultaten die zijn
geboekt op de doelstellingen uit
het Regionaal Beleidsplan OostBrabant 2013 - 2014. Beknopt,
omdat in het kader van de doelstelling vermindering administratieve
lasten, gestreefd wordt naar een zo
kort en bondig mogelijk verslag.
Dit jaarverslag is opgebouwd rond
de regionale prioriteiten, die – met
uitzondering van verkeersveiligheid
– samenvallen met de landelijke
prioriteiten. Alleen de inhoudelijke
prioriteiten worden behandeld in
dit jaarverslag; de prioriteiten die
bestaan op het terrein van bedrijfsvoering komen in dit document
niet aan de orde.
De tekst en inhoud is landelijk
getoetst door Korpscontrol in het
kader van de juistheid en consistent gebruik van gegevens en een
eenduidige en uniforme verantwoording door alle eenheden.
Mochten er naar aanleiding van dit
jaarverslag vragen zijn, of mocht er
behoefte zijn aan verdieping, dan
kunt u zich wenden tot de Eenheidsstaf Oost-Brabant, Vogelstraat 41,
5212 VL ‘s-Hertogenbosch.
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Regionale
en landelijke
Prioriteiten
Overlast door jeugdgroepen en criminaliteit door jeugdgroepen
In 2013 heeft twee keer een inventarisatie plaats gevonden van de
jeugdgroepen in de eenheid OostBrabant. Daaruit bleek dat het verloop van de jeugdgroepen binnen
de eenheid groot is. Deze tendens
is al een aantal jaren zichtbaar.
Het totaal aantal overlastgevende
jeugdgroepen is de laatste jaren
gedaald. Begin 2013 waren ongeveer 76 jeugdgroepen in beeld; dit
daalde tot 53 jeugdgroepen eind
2013. Opvallend is dat in de loop
van 2013 er in de verschillende
categorieën 43 jeugdgroepen zijn
verdwenen en dat er weer 22
nieuwe groepen voor in de plaats
zijn gekomen. Dit geeft aan dat de
dynamiek onder de jeugd en
jeugdgroepen hoog is en dat dit
van alle partners veel energie en
scherpte vergt. Wat verder in beeld
is gebracht, is de aanpak van de
criminele jeugdgroepen. Van de
vier in beeld zijnde criminele
jeugdgroepen zijn er drie geprioriteerd in de betreffende driehoeken.
Op deze groepen is een plan van
aanpak gemaakt en die groepen
worden (integraal) aangepakt.
De aanpak van problematische
jeugdgroepen is een ketenproces,
onder regie van de gemeenten.
Voor criminele jeugdigen ligt de
regie bij het Openbaar Ministerie.
Deze aanpak is een (door)-ontwikkelproces, onder aansturing en
begeleiding van het Ministerie

van Veiligheid en Justitie (aanvalsplan Problematische Jeugdgroepen). Doelstelling is het aanpakken
van alle criminele jeugdgroepen
en de aanpak van overlastgevende
en hinderlijke jeugdgroepen te
intensiveren.
Het afgelopen jaar is gebleken
dat de eenheid criminele jeugdgroepen heeft die al meerdere
jaren in de inventarisatie terugkomen. Intensivering en volharding
van de integrale aanpak is hierin
noodzakelijk. Ten aanzien van de
overlastgevende en hinderlijke
jeugdgroepen is op lokaal niveau
een goede samenwerking tussen
politie (met name de jeugd- en wijkagenten), de gemeenten, het jeugden jongerenwerk en diverse overige
wijkpartners nodig. Dit heeft in de
loop van de jaren geleid tot een forse afname van het aantal jeugdgroepen met deze classificering.
Het aantal overlastmeldingen door
jeugd en jeugdgroepen daalt de
laatste jaren binnen de eenheid
Oost-Brabant; dit blijkt uit grafiek 1.1.
Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten daalt de laatste
jaren (vanaf 2009) in Oost-Brabant
zeer sterk. Dit is een landelijke
trend. Vergeleken met 2012 is het
aantal minderjarige verdachten in
Oost-Brabant met 20% afgenomen.
Landelijk bedraagt de afname 23%.

Aanpak van delicten
met een hoge impact
op het slachtoffer:
overvallen, straatroof,
geweld en woning
inbraken
Het aantal misdrijven met een hoge
impact op het slachtoffer is het
afgelopen jaar afgenomen met 11%,
van 16.040 naar 14.196 misdrijven.
De landelijke doelstelling voor 2013
was om per 100 High Impact Misdrijven 36 verdachten af te handelen
(verdachtenratio). Deze doelstelling
is gehaald en in totaal zijn 40 verdachten per 100 misdrijven aan het
OM ter afhandeling aangeboden.
Vooral het aantal woninginbraken
daalde in Oost-Brabant in 2013 fors
met 15%. Van 7.841 stuks in 2012 naar
6.666 stuks in 2013. In steeds meer
gevallen bleef de woninginbraak
beperkt tot een poging (28%), waardoor het aantal voltooide woning
inbraken nog verder is afgenomen
(met 17%, van 5.803 naar 4.799). Het
aantal afgehandelde verdachten per
100 woninginbraken is uitgekomen
op 11, waarmee de doelstelling van
7 per 100 ruim gehaald is.
Deze prestatie is het resultaat van
de gezamenlijke inspanning van
politie, OM, gemeenten en de
burgers zelf. Uit landelijke cijfers
blijkt bijvoorbeeld dat het aantal
ontdekkingen op heterdaad van
woninginbraken is verdubbeld door
een verbeterde meldingsbereidheid van de burgers. De woning

inbrakenteams – die in de drie
districten van de eenheid zijn
ingericht – hebben zich vooral
gericht op de opsporing van
hardnekkig inbrekers. Meerdere
succesvolle opsporingsonderzoeken hebben ervoor gezorgd dat
een aantal verdachten inmiddels is
veroordeeld tot langere gevangenisstraffen. Hierdoor daalt het
aantal woninginbraken. Het Veiligheidsoverleg heeft in 2013 beslo-

ten een bestuurlijke werkgroep,
gericht op woninginbraken, binnen
Oost-Brabant in te stellen. Naar
verwachting komt deze in de loop
van 2014 met voorstellen op het
gebied van preventie, burgerparticipatie en helingbestrijding.
Naast de daling van het aantal
woninginbraken is ook het aantal
geweldmisdrijven (openlijk geweld,
bedreiging en mishandeling) het

afgelopen jaar fors afgenomen,
zoals blijkt uit de volgende grafiek.
Met name in de grootste steden
binnen de eenheid – Eindhoven,
‘s-Hertogenbosch en Helmond –
is de afname in absolute aantallen
groot.
Een gezamenlijke aanpak met de
partners van alle vormen van
geweld (zowel horeca gerelateerd
als huiselijk geweld) en een hoge
pakkans, heeft geresulteerd in deze
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daling. De verdachtenratio (het
aantal afgehandelde verdachten
per 100 misdrijven) is bij deze vorm
misdrijven uitgekomen op 67. Dat
ligt ruim boven de landelijke doelstelling van 58 per 100 misdrijven.
Ook het aantal Straatroven en
Overvallen (telling vanuit LORS =

Landelijk Overvallen Registratie
Systeem) heeft het afgelopen jaar
een daling laten zien. Het aantal
straatroven is gedaald naar 369. De
doelstelling voor 2013 lag op maximaal 379 en is daarmee gerealiseerd. Het aantal overvallen is met
103 fors lager uitgekomen dan de
doelstelling van maximaal 144.

Bij straatroof is de verdachtenratio
uitgekomen op 25, waarmee de
doelstelling van minimaal 35
verdachten per 100 misdrijven niet
gerealiseerd is. Preventief toezicht
heeft niet geleid tot meer verdachten, wel tot een afname van het
aantal straatroven.

Het aantal grootschalige onderzoeken naar Moord en Doodslag in de
eenheid Oost-Brabant bedroeg het
afgelopen jaar 15. In 2 zaken kon
nog niet worden vastgesteld of er
sprake was van een misdrijf.

1.3 Geweldsmisdrijven Oost-Brabant
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Bij de opheldering van overvallen is
sprake van een sterk na-ijleffect.
Relatief veel overvallen worden pas
na maanden opgehelderd. Dit blijkt
ook uit de cijfers. Het aantal
overvallen in 2013 – dat ook in dat
jaar is opgehelderd – bedroeg 29
(28%). Daarnaast zijn 17 overvallen
van voorgaand jaar opgehelderd,
waarmee het totale ophelderingspercentage is uitgekomen op 45%.
De doelstelling van minimaal 36%
is daarmee behaald.
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De eenheid Oost-Brabant leverde
in 2013 een actieve bijdrage aan de
integrale aanpak van de lokaal
vastgestelde problematiek. De 41
gemeenten in het gebied ontvingen ieder kwartaal een overzicht
van de politiecijfers. Daarnaast
ontving een aantal gemeenten op
basis van afspraak nog een kwartaalrapportage. De jaarcijfers zijn
desgewenst op plaats-, wijk-,
buurtniveau aangeleverd. Ten
behoeve van de interne wijkscan
zijn het afgelopen jaar op Intranet
meerdere producten en programma’s (waaronder Blue Info) aan
geboden waarmee wijkagenten
op maat wijkscans en analyses
kunnen maken.
De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2013 laten zien dat Oost-

Brabant het over het algemeen
goed doet ten opzichte van het
landelijke gemiddelde. De districten ‘s-Hertogenbosch en Helmond
scoren in het algemeen boven of
gelijk aan het landelijk gemiddelde,
het district Eindhoven iets lager.
De samenwerking op het terrein
van integrale veiligheid is in 2013
verder versterkt. Zo werden voor
de uitwerking van de strategische
agenda door het Veiligheidsoverleg
(41 burgemeesters, de Hoofd
officier van Justitie en de Politiechef) bestuurlijke werkgroepen
ingesteld, op het terrein van
woninginbraken, BIBOB, mensenhandel en Veilige Publieke Taak
waaraan de politie deelneemt.
Tevens werd met de inrichting van
een (virtueel) coördinatiepunt
samenwerking integrale veiligheid
(CSIV) een belangrijke stap gezet
naar de vorming van een brede
veiligheidscoalitie binnen OostBrabant. In het coördinatiepunt zijn
de bestaande actoren op het
terrein van veiligheid bij elkaar
gebracht. Hierdoor wordt gezorgd
voor meer overzicht, inzicht,
afstemming en coördinatie tussen
betrokken partijen.
Naast de aanpak van High Impact
Crime is het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan de aanpak
van veelvoorkomende criminaliteit.
Deze zijn in tabel 1.5 opgenomen.
De getoonde procentuele afwijking
in de laatste kolom is de afwijking
in 2013 ten opzichte van 2012.
Bij een aantal misdrijven is in 2013
immers sprake van een stijgende

tendens, na een eerdere daling. Zo
heeft de toename van het aantal
inbraken in schuurtjes geleid tot
nader onderzoek; de oorzaak van
het stijgend aantal inbraken in
boxen / garages / schuurtjes /
tuinhuizen blijkt het gemak te zijn
om daar in te breken, gecombineerd met een relatief grote kans
op een waardevolle buit.
Ook de toename van zakkenrollerij
geeft aanleiding tot zorg. Met name
tijdens festivals en evenementen en
in drukke winkelgebieden is het
afgelopen jaar een aantal groepen
actief geweest die in korte tijd veel
misdrijven hebben gepleegd.

Aanpak dieren
mishandeling
In 2013 zijn 11 dierenagenten in OostBrabant werkzaam. Hun specifieke
deskundigheid werd, na de start van
de dierenpolitie in 2012, door burgers, collega’s en ketenpartners in
toenemende mate benut.
Het aantal ‘diergerelateerde incidenten’ nam toe van 3.875 in 2011
tot 5.800 in 2013. Een bevestiging
dat melders de politie (ook via het
landelijk nummer 144) gemakkelijker wisten te bereiken en dat dierwelzijn serieus werd genomen.
Melders werden in 2013 structureel
door de dierenagenten teruggebeld over de afloop van de melding. Dit duidt erop dat de dierenpolitie voorziet in een behoefte en
dat het een aanvulling betekent op
professioneel politietoezicht.
Belangrijke aandachtspunten in
2013 waren een serie ernstige paardenmishandelingen, de (illegale)
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hondenhandel, en een aantal meldingen waar dierwelzijn werd gerelateerd aan huiselijk geweld of
andere vormen van misbruik of
mishandeling van personen.

Ondermijnende
Georganiseerde
criminaliteit
Bovenregionale Criminaliteit
De Bovenregionale Recherche
Zuid-Nederland (BRZN) heeft zich
niet alleen geconformeerd aan de
prioriteiten van de drie eenheden
in Zuid-Nederland, maar ook
onderzoeken uitgevoerd in het
kader van de thematische aanpak
van financieel-economische
criminaliteit, fraude en overvallen.

Ook werd onderzoek verricht
naar keten gerelateerde milieu
criminaliteit, ladingdiefstallen en
plofkraken. Het dossier bestrijding
kinderpornografie werd volledig
afgesloten. In de gezagslijn heeft
de BRZN onderzoeken verricht
vanuit het Dagelijks Bestuur/
Bovenregionaal Recherche Overleg, maar ook in opdracht van de
Nationale Stuurploeg Overvallen.
Mensenhandel en -smokkel
Zowel landelijk als binnen de
eenheid wordt gestreefd om
Mensenhandel middels integrale
benadering aan te pakken. Er wordt
door de eenheid actief samengewerkt met externe partners zoals
KMAR, KvK,Gemeenten, ISZW en
maatschappelijke (hulpverlening)

organisaties en daarnaast is
intern- en extern verbinding gelegd
en zijn Awareness bijeenkomsten
georganiseerd. Het toezicht op de
vergunde prostitutie is in 2013
uitgevoerd conform de doelstelling, waarbij de focus zich verlegd
heeft naar controles op de illegale
sector. Er is een duidelijke toename
vastgesteld van prostitutie vanuit
woningen, waarbij burgers kamers
beschikbaar stellen. Het bestuurlijke vervolg hierop verschilt per
gemeente. De Eenheid ondersteunde in 2013 met haar expertise
verschillende bestuurlijke initiatieven om een eenduidige bestuurlijke aanpak voor Oost-Brabant te
organiseren en nam actief deel aan
het programma Ondermijning
Mensenhandel van het Openbaar

1.5 Misdrijven Oost-Brabant
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14.358

12.273

11.360
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Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
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Winkeldiefstal
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2.837
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Ministerie. Er is een duidelijke trend
waargenomen dat criminelen
meisjes met een laag IQ in de
prostitutie proberen te brengen en
de Eenheid werkt daarom intensief
samen met (jeugd)hulpverlening.
De Eenheid behandelde in 2013 143
signalen mensenhandel: 124 signalen hiervan hadden betrekking op
sexuele uitbuiting. Bij 49 signalen
hadden slachtoffers een niet Nederlandse nationaliteit. Zij maakten
gebruik van de B9 regeling en
kregen een tijdelijke verblijfsvergunning/opvang met bedenktijd
voor het doen van aangifte.
Drugsproductie en -handel
(inclusief hennep)
Het hennepteam Oost-Brabant
heeft in 2013 15 grote rechercheonderzoeken gedraaid waarbij in
totaal voor ruim € 8 miljoen aan
strafrechtelijk beslag is gelegd.
Ook heeft het hennepteam 62 hennepzaken ondersteund met expertise en is hulp geboden bij het
opmaken van dossiers en ontnemingrapporten. Bij gecompliceerde hennepzaken is de financiële
recherche ingezet.
In de eenheid Oost-Brabant zijn het
afgelopen jaar door het hennepteam en de basisteams in totaal 511
hennepkwekerijen ontmanteld met
ongeveer 130.000 planten. Om de
kwaliteit en de veiligheid van de
ontmantelingen van de kwekerijen
te waarborgen, zijn 11 veiligheidskoffers aangeschaft.
Er is een opmerkelijke ontwikkeling
te zien in de investeringen van
hennepkwekerijen om ontdekking

te voorkomen; henneptelers
worden steeds inventiever. Er
werden binnen de eenheid twee
zeer professionele kwekerijen
ontdekt, verstopt in zogenaamde
hennepbunkers. Tevens is er een
toename zichtbaar van het gebruik
van kooldioxide voor het bekorten
van de kweekperiode.
FINEC (ketenprogramma
Afpakken Oost-Brabant)
Onderdeel van de bestrijding van
criminele samenwerkingsverbanden is de integrale financiële
aanpak, waarbij met ketenpartners
(voornamelijk belastingdienst en
openbaar bestuur) wordt gekeken
hoe wederechtelijk verkregen
voordeel op een effectieve en
efficiënte wijze kan worden afgenomen. Met deze aanpak is in 2013
tevens een substantiële bijdrage
geleverd aan het realiseren van de
doelstellingen uit het Aanbiedingsformulier versterking Regionale
Afpakketen Oost-Brabant (Ketenprogramma Afpakken).

Bij elk opsporingsonderzoek naar
georganiseerde criminaliteit is,
voor zover van toepassing, tevens
financieel onderzoek uitgevoerd,
gericht op het opsporen van
geldstromen en het traceren van
vermogensbestanddelen.
In het Ketenprogramma Afpakken
is opgenomen dat de Eenheid
Oost-Brabant in 2013 € 9,9 mln.
aan beslag zou realiseren. Deze
doelstelling is gerealiseerd en in
totaal is voor ruim € 12,8 mln. aan
beslag gelegd.
In het kader van het thema CJIB uit
het Ketenprogramma Afpakken is
een doelstelling geformuleerd ter
zake de incasso van ontneming
vorderingen. In 2013 diende voor
€ 2,7 mln. aan ontnemingvorderingen geïncasseerd te worden. Uiteindelijk is voor € 1.1 mln. aan vorderingen geïncasseerd. Vanwege
de wijze van registratie bij het
Bureau ontnemingswetgeving
Openbaar Ministerie is dit een voorlopig resultaat dat mogelijk naar
boven wordt bijgesteld.

1.6 Resultaten BRZN in aantallen
		2013

Afgeronde onderzoeken		

23

Aangiften opgelost en verwerkt in dossiers

131

Verdachten aangehouden		

86

Verdachten opgenomen in dossiers		

126

Financiële ontnemingvoorstellen opgemaakt

32

Ontneming		€ 15.954.127
Financieel beslag		

€ 3.137.809
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In het kader van het Ketenprogramma dienden 643 collega’s opgeleid
te worden op het werkterrein
financieel rechercheren. In 2013
zijn 1.514 collega’s opgeleid. Deze
collega’s hebben in een dagdeel
voorlichting gehad over de beginselen van afpakken.
Versterking integrale aanpak
cybercrime
Het afgelopen jaar zijn verschillende zaken gedraaid, onder
andere op het gebied van mensenhandel, afpersing, bedreiging,
omkoping en Internetfraude.
Daarnaast is ondersteuning verleend aan onderzoeken gericht op
criminele samenwerkingsverbanden. Nagenoeg alle marktplaatsfraudes vallen onder veel voor
komende criminaliteit en worden
op de basisteams gedraaid.
Steeds meer wordt duidelijk dat de
aanpak van cybercrime bemoeilijkt
wordt door het ontbreken van een
afzonderlijke registratie.
Versterking integrale aanpak
kinderporno
De aanpak van kinderporno is in de
eenheid Oost-Brabant uitgevoerd
door het kinderpornoteam TBKK
(team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme). In dit
team, dat landelijk aangestuurd
wordt, werken digitaal rechercheurs, zedenrechercheurs en
tactisch rechercheurs nauw samen
met de afdeling zeden. Alle lopende onderzoeken waarbij tevens
sprake was van kinderporno, zijn/
worden opgepakt. Internationale
Rechtshulpverzoeken komen

binnen bij de Boven Regionale
Recherche Zuid Nederland. TBKK
Oost-Brabant heeft voldaan aan de
landelijk gemaakte afspraken. De
prioritering tussen zaken gebeurt
landelijk en in overleg met de
zeden aanspraak officier en de
landelijk officier kinderporno.
Integrale aanpak ondermijnende
criminaliteit
De aanpak van ondermijnende
criminaliteit wordt in Oost-Brabant
niet langer gezien als een exclusief
probleem van de strafrechtketen,
maar steeds meer als een probleem van de gehele overheid en
maatschappelijke partners.
Om het belang van de rol van
gemeenten bij de integrale aanpak
van de georganiseerde criminaliteit
te onderstrepen en de bewustwording van gemeenten te vergroten,
zijn door het RIEC verschillende
initiatieven ontwikkeld. In 2013 is
gestart met het uitvoeren van
quickscans bij alle gemeenten, ter
voorbereiding op het opstellen van
ondermijningsbeelden. Daarnaast
zullen medewerkers worden
getraind in het herkennen van
risico-indicatoren.
In de integrale stuurploeg OostBrabant, bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, OM,
politie, belastingdienst en FIOD
wordt de aanpak van criminele
netwerken geprioriteerd. De
integrale stuurploeg wordt voorgezeten door een burgemeester.
Eind 2013 is besloten de activiteiten van de Taskforce Eindhoven /

‘s-Hertogenbosch / Tilburg / Breda /
Helmond, de samenwerking van
onder meer 5 gemeenten, OM,
politie, FIOD, belastingdienst, KMAR
en ministerie van Veiligheid en
Justitie nog 3 jaar voort te zetten.
De integrale aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
zal worden verbreed naar alle 80
gemeenten in Brabant en Zeeland.
Bij de aanpak van ondermijnende
georganiseerde criminaliteit wordt
de nadruk gelegd op de aanpak
van Criminele Samenwerkingsverbanden ondermeer op het gebied
van mensenhandel en -smokkel, de
productie en handel van drugs
(inclusief hennep), cybercrime en
kinderpornografie. De resultaten in
2013 op deze gebieden worden
hier beschreven. Daar waar het de
aanpak van drugscriminaliteit
betreft, wordt verbreding en
verdieping van de aanpak als
noodzakelijk gezien.
Executietaak
Bij de uitvoering van de executietaak komen de resultaten van
Oost-Brabant overeen met het
landelijke beeld.
Bij principale vrijheidsstraffen,
omzetting taakstraffen (alleen
<60 dagen) en gijzelingen worden
de doelstellingen behaald. Bij
omzetting taakstraffen (>= 60
dagen), ontnemingsmaatregelen
en schadevergoedingsmaatregelen
ligt het percentage lager dan de
doelstelling.
De normen die gelden voor geldboetevonnissen en buitengebruikstellingen worden beiden niet

gehaald. Sterke stijging in het
volume is hier debet aan.

Verbetering intake
en afhandeling van
aangiftes
De eenheid Oost-Brabant bood in
2013 de burger vijf mogelijkheden
om aangifte te doen:
• aangifte ter plaatse
• internetaangifte
• telefonische aangifte
• aangifte op afspraak
• aangifte vrije inloop
De burger kan in de meeste
gevallen zelf bepalen op welke
manier hij of zij aangifte doet. Door
de toename van het aantal typen
delict waarvan via internet aangifte
gedaan kan worden, daalt het
aantal aangevers dat persoonlijk
aangifte komt doen. Het afgelopen
jaar is het percentage internetaangiften gestegen van 41% naar 44%.
Belangrijk in de kwaliteitsverbetering is dat begin 2013 gestart is
met het traject om aangevers van
een woninginbraak in alle gevallen
binnen 2 weken een terugmelding
te geven over het verloop van het
onderzoek. Deze terugmelding is
inmiddels een standaard werkwijze
en wordt in bijna 100% van de
gevallen toegepast.

Aanvalsplan
bureaucratie politie
Het actieprogramma van het Ministerie van V&J, ‘Minder regels, meer
op straat’ heeft het afgelopen jaar
geleid tot verdere verbeteringen.

Naast alle standaardisering binnen
de Nationale Politie is binnen de
eenheid Oost-Brabant de afdoening via ZSM (Zo Snel, Slim,
Samen, Selectief, Samenlevingsgericht en Simpel Mogelijk) verder
geïntensiveerd. ZSM is een landelijke werkwijze om een eenduidige
en snelle afdoening van verdachten te realiseren door een efficiënte en effectieve samenwerking van
OM, politie en andere partners.
De beslissing ten aanzien van de
zaak wordt direct teruggekoppeld
naar de aangever / benadeelde,
slachtoffers, daders en verbalisanten en – indien mogelijk – wordt
het schadebedrag direct overhandigd aan de benadeelde.
In totaal werden het afgelopen jaar
ongeveer 5.000 zaken afgedaan
via ZSM middels dagvaarding,
sepot, strafbeschikking, HALT,
Stop, Taakstraf of Transactie.

Verbeteren
heterdaadkracht
Om de heterdaadkracht verder te
verbeteren, is de hoogste prioriteit
toegekend aan verdachte situaties
die kunnen leiden tot een aanhouding op heterdaad. Zo is het gebruik
van voorspelkaarten en analysetools
geïntensiveerd en is in steeds
grotere mate gebruik gemaakt van
social media.
Daarnaast is Burgernet verder uitgebouwd. Landelijk telt het inmiddels bijna 1,5 miljoen gebruikers,
waarvan 107.850 deelnemers in
Oost-Brabant. Mede door de landelijke campagne die op 6 september
2013 van start ging, zijn er landelijk

100.000 deelnemers bijgekomen,
waarvan 9.320 in Oost-Brabant.
Het afgelopen jaar is Burgernet in
de eenheid Oost-Brabant succesvol gebleken. Van de 40 berichten
die per maand via SMS werden
verstuurd, zijn er gemiddeld 6 met
succes afgesloten. Het gaat dan
met name om vermiste kinderen
die zijn teruggevonden of overvallers die zijn aangehouden.
Om de effectiviteit van Burgernet
te vergroten, is eind vorig jaar een
Burgernet-app op de markt gekomen die werkt op basis van GPS
waardoor berichten gericht
verstuurd kunnen worden naar
deelnemers die zich in het gebied
van de melding bevinden.

Controleren, identificeren en overdragen
van criminele (illegale)
vreemdelingen aan de
strafrechtketen
In 2013 werd door de Vreemdelingenpolitie nadruk gelegd op handhaving- en toezichtactiviteiten middels persoons- en objectgerichte
controles om de landelijke resultaatafspraak te behalen. Er is landelijk (behalve de 3 grote steden)
en ook binnen de eenheid OostBrabant een trend dat ondanks de
intensivering van het toezicht het
feitelijke rendement daalt. Landelijk
wordt in opdracht van het ministerie onderzocht wat het algemene
beeld is ten aanzien van illegaliteit.
Het percentage in de zogenoemde
‘Politie Suite Handhaving Vreemde-
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lingen’ geregistreerde identiteitsonderzoeken – dat voldoet aan
kwaliteitseisen – lag in 2013 in de
eenheid op 87% en voldoet daarmee aan het beoogde doel. Het
aantal overdrachtsdossiers is
uitgekomen op 142. De doelstelling
van 171 overdrachtsdossiers is
daarmee niet gehaald.
In 2013 is de projectfase van Progis
afgerond en werd het proces overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie (regie en ondersteuning). Er
is hiervoor een BackOffice ingericht. Daarnaast zijn er kerninstructeurs in de basisteams opgeleid.
De regievoering en borging binnen
de Vreemdelingenpolitie heeft een
positief effect gehad. In januari
2013 werd 35% van de aan
gehouden/gehoorde verdachten
met een niet-Nederlandse natio
naliteit in de politiesystemen
gekwalificeerd op vreemdelingen;
in december was dit 96%. Hierdoor
is het percentage over het hele jaar
2013 uitgekomen op 72%

Verkeersveiligheid
Het afgelopen jaar is het aantal
verkeersslachtoffers volgens de
politieregistratie in de eenheid
Oost-Brabant opnieuw afgenomen.
Omdat de politie niet bij alle verkeersongevallen ingeschakeld
wordt, kunnen deze cijfers afwijken
van de publicaties van andere organisaties. Landelijk wordt gesignaleerd dat de daling van het aantal
verkeersgewonden stagneert. Het
aantal dodelijke verkeersslachtoffers
is in 2013 aanzienlijk gedaald. De
procentuele afwijking in de laatste

kolom van tabel 1.7, is de afwijking
van het aantal in 2013 ten opzichte
van het aantal in 2012.
Om het aantal dodelijke- en
letselslachtoffers in het verkeer
verder te laten afnemen, is er in de
eenheid een aantal verbeterinitiatieven in gang gezet. Zo is in 2013
een analyseproduct opgeleverd
waarmee locaties waar veel
ongevallen plaatsvinden, goed in
beeld gebracht kunnen worden. In
overleg met wegbeheerders,
taakaccenthouders en wijkagenten/buurtbrigadiers zijn locaties
bepaald waar de verkeersveiligheid
het meeste gebaat zou zijn met
een controletraject (veelal gericht
op snelheid) door het verkeershandhavingsteam. Vanuit de
stuurgroep verkeershandhaving is
vervolgens in overleg met het OM
‘s-Hertogenbosch besloten de
controles uit te voeren. In de lokale
driehoeken is bezien in hoeverre –
naast de inzet van het verkeershandhavingsteam – ook de inzet
van basisteams noodzakelijk was
op lokale verkeersproblemen.

Tevens vonden er binnen de eenheid in totaal 10 integrale transport
controles plaats, uitgevoerd door
medewerkers van het verkeershandhavingsteam en basisteams, samen
met medewerkers van partners.

1.7 Verkeersslachtoffers Oost-Brabant
2009

Verkeersslachtoffer

Onder aansturing van de provincie
Noord Brabant met het project
‘Help Brabant mee op weg naar
0 verkeersdoden’ is deelgenomen
aan geplande acties. Voor 2013
was het thema van dit project de
jeugdige fietser. Bij de acties die
door de verschillende partners
werden verzorgd, zoals Veilig
Verkeer Nederland, scholen,
wegbeheerders etc., is waar
mogelijk gecontroleerd, met name
gericht op fietsverlichting.
Het afgelopen jaar is tevens een
aantal nieuwe beleidsregels en
afspraken geïmplementeerd op het
gebied van afhandeling verkeersongevallen, het toepassen van
incidentmanagement op rijks- en
provinciale wegen en de ZSM
afhandeling van Artikel 8 WVW
(rijden onder invloed).

1.345

Vanuit deze aanpak om de verkeersveiligheid te laten toenemen
en het aantal verkeersslachtoffers
te laten dalen, is veelvuldig gecontroleerd. Dat heeft geresulteerd in
een lichte toename van het aantal
bekeuringen in 2013.
In tabel 1.8 is het aantal bekeuringen in Oost-Brabant weergegeven;
de laatste kolom laat de procen
tuele afwijking zien van het aantal
in 2013 ten opzichte van het aantal
in 2012.

2011

2012

2013

Afw in %

1.391

1.319

1.187

1.027

-13,5%

					
Doden door verkeersongevallen

71

Ziekenhuisgewonden bij aanrijding

1.484

51

63

51

33

-35,3%

1.071

955

875

788

-9,9%

					
Onder invloed bij verkeersongeval

184

298

317

303

309
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2009

2010

2011

2012

2013

429.124

419.091

400.245

467.217

474.049

1,5%

749

868

872

833

994

19,3%

Gebruik van gordel, helm

19.293

15.206

7.602

5.337

6.365

19,3%

RoodLicht

21.001

19.139

14.196

12.712

11.462

-9,8%

Doden door onder invloed in het verkeer

2,0%

Bron: Landelijke database GIDS, registraties in BVH

1.8 Bekeuringen Oost-Brabant

Snelheid
Alcohol

Niet handsfree bellen
Weg Overig
Totaal Bekeuringen Verkeer

Afw in %

7.964

8.857

5.761

3.655

3.715

1,6%

36.271

29.153

20.251

15.375

15.783

2,7%

492.314

448.927

505.129

512.368

1,4%

514.402

					
Waarvan staandehoudingen
Staandehoudingen in %

Vanuit een integraal landelijk
beleidsteam is de campagnekalender verkeersveiligheid samengesteld met een doorvertaling voor
de eenheid Oost-Brabant. Hierin
zijn alle controleweken opgenomen
met acties in het kader van alcohol,
‘wij gaan weer naar school’, afleiding (waaronder niet-handsfree
bellen), fietsverlichting, hinderlijk
verkeersgedrag, etc. Alle teams en
afdelingen hebben in 2013 aan
deze campagnes bijgedragen.

2010

Bron: Landelijke database GIDS, bekeuringen op datum bekeuring

74.543

64.093

39.581

29.488

32.004

8,5%

14,5%

13,0%

8,8%

5,8%

6,2%

7,0%

2
Basisdienst
verlening

22

23

Basisdienst
verlening
Bij de prioriteit-1 meldingen was
de politie Oost-Brabant in 2013 in
84% van de meldingen binnen 15
minuten ter plaatse. Hiermee werd
voldaan aan de landelijke norm van
minimaal 80% uit fase 1 van het
landelijk programma dienstverleningsconcept (DVC).

mobiel telefoonverkeer) circa
2,9 miljoen gesprekken (netto)
beantwoord. In 97% van de gevallen
is de telefoon binnen 10 seconden
opgenomen. De resultaten van de
overige centrales die circa 360.000
gesprekken (vaste lijnen) hebben
beantwoord, zijn nog niet bekend.

Bij prioriteit 2 meldingen is de
norm van 80% in 2013 niet
gehaald. In gemiddeld 75% van de
meldingen was de politie binnen
30 minuten ter plaatse. Vooral in
de meer ‘landelijke’ gemeenten is
de norm van 80% moeilijk te
realiseren. De oorzaak hiervan is
direct gekoppeld aan de relatief
grote afstanden in die gebieden. In
grotere, meer stedelijke gemeenten zoals Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Oss, Best, Cuijk,
Uden, Veghel, ligt de realisatie iets
dichter bij de norm van 80%.
Vanuit de projectgroep DVC is een
onderzoek ingesteld. De verbetervoorstellen zullen met de leiding
worden gedeeld.

In samenspraak met de lijnorganisatie is door DVC een methodiek
ontwikkeld om aangevers van delicten met een hoge impact, woninginbraak, straatroof en overval, op
efficiënte manier binnen 14 dagen
terug te melden over de voortgang
van hun zaak. Oost-Brabant scoort
op deze resultaatdoelstelling maximaal. Vanaf 2014 krijgen ook aangevers van Geweldsdelicten binnen
14 dagen bericht van een politie
medewerker die goed van de zaak
op de hoogte is.

Het percentage beantwoorde landelijk telefoonnummer politieoproepen dat binnen 20 seconden
wordt beantwoord, ligt over 2013
op 75%. De norm van 80% is hiermee niet gerealiseerd. Dit wordt
veroorzaakt door het grote aanbod
in verhouding tot de beperkte personele bezetting van het Regionaal
Service Centrum.
Voor 112-meldingen geldt een doelstelling dat 90% van de meldingen
binnen 10 seconden wordt opgenomen. In 2013 heeft de 112-centrale te Driebergen (voornamelijk

De openingstijden van bureaus met
een publieksfunctie zijn afgestemd
met het lokale bestuur. Door de
oprichting van de nieuwe basisteams zullen aanpassingen in de
huisvesting vanaf 2015 waarneembaar zijn.
Een aantal doelstellingen die voor
2013 waren gedefinieerd zijn in
overleg met de korpsleiding verschoven naar een later moment. Het
betreft het terugmelden van prio3
meldingen binnen 24 uur en de
intercomvoorzieningen aan bureaus
met een publieksfunctie dat nauw
samenhangt met de huisvesting.
Soms wordt de invoering van DVC
resultaatdoelstellingen gehinderd

door stagnerende landelijke
ontwikkelingen. Oost-Brabant wil
terugbelverzoeken en e-mails van
burgers binnen 2 dagen afhandelen. Daarvoor is de Landelijke
Service Module (LSM) onontbeerlijk. Deze is in 2013 echter niet
opgeleverd waardoor nog onvoldoende zicht is op het resultaat.
Naast opgelegde resultaatdoelstellingen werd er in 2013 ook gewerkt
aan eigen ambities van de eenheid.
Zo zijn per december alle aangiftes
van vermissing van Nederlandse
staatsdocumenten overgedragen
aan de gemeentes. Op jaarbasis
scheelt dit ruim 20.000 contactmomenten.
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Slotwoord

2013, het eerste volle jaar van de
Nationale politie in Oost-Brabant,
kan met overwegend positieve operationele resultaten worden afgesloten. Verbetering blijft mogelijk
zeker ten aanzien van de veelvoorkomende criminaliteit en de landelijk gesignaleerde trend dat criminaliteit verschuift naar de landelijke
gebieden. In 2014 is nog veel beweging te verwachten in de organisatie. De benoeming van de nieuwe
leidinggevenden, het in werking
brengen van (onderdelen van) de
nieuwe organisatie, het plaatsen
van de collega’s in de functies zoals
voorgeschreven door het nieuwe
functiegebouw en de (voorbereiding op) verplaatsing van onder
delen in het kader van de nieuwe
werking. In 2013 zijn hiervoor al
veel voorbereidingen getroffen en
soms is al sprake van uitvoering.
Zoals de verplaatsing van het team
Rosmalen naar het pand aan de
Vogelstraat in Den Bosch waar het
nieuwe basisteam Den Bosch is/
wordt gehuisvest. De bestuurlijke
samenwerking in de nieuwe basisteamdriehoeken heeft al vorm
gekregen. Vanuit de basis wordt in
2014 het meerjaren regionaal veiligheidsplan opgesteld. Op nationaal
niveau wordt de gemeenschappe
lijke veiligheidsagenda 2015-2018
opgesteld. Daarmee is de basis
voor de te behalen operationele
resultaten in de komende jaren
gereed. Naar verwachting zijn eind
2014 de nieuwe leidinggevenden
voor de eenheid Oost-Brabant
benoemd en zij kunnen, met de
gestelde doelen voor zowel de operatie als de realisatie, aan de slag!
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