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Voorwoord

Met de invoering van de Nationale Politie is de regionale eenheid Oost-Brabant
een feit geworden. In 2014 is hard gewerkt aan de vorming, de inrichting en het
realiseren van de eenheid. De voorbereidingen voor de personele reorganisatie
zijn in 2014 eveneens van grote invloed op de organisatie en de medewerkers
geweest. De eerste zichtbare stappen zijn daarin gezet: leidinggevenden zijn
benoemd en zij bouwen nu aan de verdere vorming van hun organisatieonderdeel. Daarnaast heeft de regionale eenheid er alles aan gedaan om aan
de opdracht te voldoen waar zij voor staat: Nederland veiliger maken.
Gesteld kan worden dat het in de
eenheid Oost-Brabant veiliger is
geworden. Het totaal aantal misdrijven
met een hoge impact op het slacht
offer - zoals woninginbraken, geweldsmisdrijven, straatroven en overvallen
- ligt in 2014 op een lager niveau dan in
2013; een daling van bijna 10%. Deze
daling komt in alle genoemde categorieën terug. De dalende tendens doet
zich al enkele jaren voor.
Daarnaast blijkt uit de cijfers dat de
politie in 2014 sneller ter plaatse kwam
bij ernstige zaken dan in eerdere jaren
(de zogenoemde ‘prio-1’-meldingen),
hoewel de daarvoor gestelde norm van
85% in Oost-Brabant nog niet wordt
gehaald. Dit is vooral te wijten aan de
relatief langere aanrijtijden in het
landelijk gebied.
Een aantal ernstige en spraakmakende
zaken heeft in 2014 forse invloed
gehad op het werk.
Zo zal een overval in onze eenheid
zelden zoveel impact hebben gehad
als die op juwelier Goldies in Deurne.
Op vrijdag 28 maart schoot een
juweliersvrouw in haar zaak aan de
Milhezerweg twee overvallers dood.
Het waren een 20-jarige Eindhovenaar

en een 29-jarige Marokkaan die in
Nederland verbleef. Het incident
leidde tot uitvoerige discussies in heel
Nederland, onder meer over de
zelfverdediging door winkeliers en
het gebruik van vuurwapens. Er
volgden demonstraties in Deurne en
Eindhoven, zowel van vóór- als van
tegenstanders van de actie van de
juweliersvrouw. Het Openbaar
Ministerie besloot na onderzoek om
haar niet te vervolgen omdat het om
zelfverdediging bleek te gaan.
De ramp met vlucht MH17 van
Malaysia Airlines op 17 juli had ook zijn
weerslag op de politie-organisatie in
Oost-Brabant. Vanuit deze eenheid
reisden diverse politiemedewerkers
naar de Oekraïne om daar te helpen.
Anderen droegen hun steentje bij als
familierechercheur of bij de identificatie van de slachtoffers in de Korporaal
Van Oudheusdenkazerne in Hilversum.
Het over de weg begeleiden van de
stoffelijke resten van Vliegbasis
Eindhoven naar die kazerne gebeurde
onder meer door collega’s van
Oost-Brabant. De nasleep van de ramp
is nog niet voorbij en loopt ook in 2015
door.

In ‘s-Hertogenbosch zorgden de rellen
tussen supporters van FC Den Bosch
en Top Oss voor veel commotie én
werk. Vóór, tijdens en na de wedstrijd
op 1 november werden direct al zestien
personen aangehouden voor onder
meer openlijke geweldpleging,
bedreiging en opruiing. In de weken
erna zijn - na bestudering van videobeelden - nog veel meer aanhoudingen
verricht. In totaal raakten drie collega’s
gewond.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt
aan de doelstellingen die verwoord zijn
in het Regionaal Beleidsplan OostBrabant 2013-2014. In dat plan is de
bijdrage van de politie Oost-Brabant
aan de regionale en landelijke prioriteiten beschreven. In dit jaarverslag
wordt verslag gedaan van de bijdrage
van de politie Oost-Brabant aan de
landelijke prioriteiten.
Samen met partners zijn 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 ander-
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zijds vragen om het voortdurend keuzes
maken.
De uitdaging is om zo snel mogelijk de
beoogde voordelen van de nationale
politie te kunnen benutten:
•
De verschillende onderdelen van
politie kunnen beter en sneller
samenwerken;
•
Inzet daar, waar het het meeste
nodig is;
•
Agenten hebben meer tijd voor
straatwerk en recherchewerk,

Rob van Gijzel
Regioburgemeester

•

•

omdat ze minder tijd kwijt zijn aan
papierwerk;
Er is minder bureaucratie, bijvoorbeeld doordat aangifte doen
makkelijker wordt;
Zaken als ict, huisvesting, inkoop
en HRM kunnen centraal geregeld
en ingekocht worden; daardoor
dalen de kosten.

Voordat de voordelen voor de burger
zichtbaar worden, betekent het een
forse reorganisatie. Daar zit de politie

Bart Nieuwenhuizen
Hoofdofficier van Justitie

nu middenin. Dit gaat de ruim 3.000
medewerkers van de eenheid direct
aan. Een andere werkplek, een ander
team, het huidige werk verdwijnt,
andere werkwijzen en procedures,
etc. Het raakt mensen en voor velen
is het een spannende periode.
Tegen die achtergrond blijft - ook in
2015 - de uitdaging om de afgesproken resultaten te halen en - samen
met partners - te werken aan een
veiliger Nederland.

Frans Heeres
Politiechef
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Inleiding

In dit Jaarverslag 2014 van de regionale eenheid Oost-Brabant wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over resultaten die zijn geboekt op de doel
stellingen uit het Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014. Beknopt,
omdat in het kader van de doelstelling vermindering administratieve lasten,
gestreefd wordt naar een zo kort en bondig mogelijk jaarverslag.
Naast het jaarverslag voor de eenheid
bestaat het uitgebreide Jaarverslag
Politie 2014, waarin de resultaten van
de gehele organisatie aan bod komen.
Het voorliggende document kan niet
los gelezen worden van het uitgebreide, bredere nationale jaarverslag.

Algemeen veiligheidsbeeld

Het Jaarverslag Oost-Brabant is opgebouwd rond de landelijke en regionale
prioriteiten. De regionale prioriteiten
vallen - met uitzondering van verkeersveiligheid - samen met de landelijke
prioriteiten.

2011

2012

Mochten er naar aanleiding van dit
jaarverslag vragen zijn, of mocht er
behoefte zijn aan verdieping, dan
kunt u zich wenden tot de
Eenheidsstaf Politie Oost-Brabant,
Vogelstraat 41, 5212 VL
‘s-Hertogenbosch.

2013

2014

Misdrijven
District ‘s-Hertogenbosch

39.513

38.028

36.252

33.099

District Eindhoven

33.637

34.006

33.829

30.108

District Helmond

20.208

20.287

20.185

18.743

Eenheid Oost-Brabant

93.358

92.321

90.266

81.950

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

-1%

-2%

-9%

Afgehandelde Verdachten
District ‘s-Hertogenbosch

6.625

7.974

8.178

9.017

District Eindhoven

5.197

6.948

6.744

6.951

District Helmond

3.364

4.327

4.350

5.049

15.186

19.249

19.272

21.017

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

27%

0%

9%

Eenheid Oost-Brabant

Verdachtenratio
District ‘s-Hertogenbosch

17

21

23

27

District Eindhoven

15

20

20

23

District Helmond

17

21

22

27

Eenheid Oost-Brabant

16

21

21

26

Ontwikkeling t.o.v. het jaar ervoor		

28%

2%

20%
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Misdrijven Wetboek van Strafrecht

81.349

80.515

79.611

77.663

70.699

2012

2013

2014

120.000

80.000

40.000

0

CBS

2005

2006

2007

2008

BVH 2010

2009

2011

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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Kolom-grafiek misdrijven per thema (INP), index-cijfer 2014, waarbij 100 = niveau 2013

Onderzoeken team grootschalige opsporing (TGO)

Aantal TGO’s naar moord en doodslag

2013

2014

15

16

8

9

Regionale
en landelijke
prioriteiten
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Regionale en
landelijke prioriteiten
Aanpak criminele
jeugdgroepen
In 2014 zijn de jeugdgroepen in de
eenheid Oost-Brabant geïnventariseerd. Daaruit bleek dat de dalende
tendens die in 2013 is ingezet, zich
heeft voortgezet in 2014. Jeugdgroepen worden verdeeld in drie categorieën: hinderlijke, overlastgevende en
criminele jeugdgroepen. De dynamiek
onder de jeugd en jeugdgroepen is
hoog en dat vergt van alle partners
veel energie en scherpte.
Het totaal aantal overlastgevende
jeugdgroepen is de laatste jaren
gedaald. Begin 2013 had politie
Oost-Brabant 76 jeugdgroepen in
beeld; dit daalde tot 59 jeugdgroepen
medio 2014.
Ook de aanpak van de criminele jeugdgroepen heeft in 2014 veel aandacht
gekregen in Oost-Brabant. Binnen het
gebied van de eenheid waren in 2014
vier criminele jeugdgroepen actief;
daarvan zijn er drie geprioriteerd in de
betreffende driehoeken. Dat betekent
dat ze intensief gevolgd zijn door de
gemeente, het Openbaar Ministerie en
de politie en dat op deze groepen een
plan van aanpak is gemaakt. Dat is
echt maatwerk; die groepen worden
(integraal) aangepakt. Eind 2014 was
er nog één geprioriteerde criminele
jeugdgroep in aanpak.

De aanpak van problematische
jeugdgroepen is een ketenproces,
onder regie van de gemeenten.
Voor criminele jeugdigen ligt de regie
op het strafrechtelijk deel bij het
Openbaar Ministerie. Deze aanpak is
een (door)ontwikkelproces dat ingezet
is door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (aanvalsplan Problematische
Jeugdgroepen). Doelstelling is het
aanpakken van alle criminele jeugdgroepen en het intensiveren van de
aanpak van overlastgevende en
hinderlijke jeugdgroepen.
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 jeugd- en 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 incidenten overlast door
jeugd en jeugdgroepen daalt de laatste
jaren binnen de eenheid Oost-Brabant;
dit blijkt uit de tabel hiernaast.

Per jeugdgroep
wordt een
sluitende
integrale aanpak
ontwikkeld

11

Problematische jeugdgroepen

Aantal

Aantal

Aantal

hinderlijke

overlast-gevende

criminele

groepen

groepen

groepen

Totaal

District ‘s-Hertogenbosch

26

7

3

36

District Eindhoven

13

0

1

14

8

1

0

9

47

8

4

59

District Helmond
Eenheid Oost-Brabant

NB: deze aantallen betreffen de problematische jeugdgroepen die medio 2014 actief zijn.

Incidenten overlast jeugd

2010

2011

2012

2013

2014

					
District ‘s-Hertogenbosch

3.287

3.174

3.427

3.243

3.028

District Eindhoven

2.577

2.037

1.573

1.506

1.611

District Helmond

1.782

1.144

1.097

1.199

1.246

Eenheid Oost-Brabant

7.646

6.355

6.097

5.948

5.885
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High Impact Crime;
aanpak van delicten
met een hoge impact
op het slachtoffer:
overvallen, straatroof,
woninginbraken en
geweld

Het aantal misdrijven met een hoge
impact op het slachtoffer is in 2014
verder afgenomen, van 14.225 naar
12.867. Dit is een daling van bijna 10%.
Deze daling deed zich voor over alle
onderdelen die tot de High Impact
Crime (HIC) behoren (overvallen,
straatroof, woninginbraken en geweld)
en sluit aan bij het landelijk beeld.
Deze mooie resultaten zijn bereikt
dankzij intensieve samenwerking met
alle partners in de veiligheidsketen.

Ook de zogenoemde ‘verdachtenratio’
is in 2014 verder verbeterd. Deze ratio
geeft aan hoeveel verdachten van High
Impact Misdrijven aan het OM ter
afhandeling worden aangeboden. Voor
alle HIC-misdrijven samen werd in
Oost-Brabant in 2014 een verdachtenratio van 45 gehaald (45 verdachten
aan het OM ter afhandeling aangeboden per 100 misdrijven); in 2013 werd
een verdachtenratio van 35 gerealiseerd.

Inzoomend op de onderdelen van HIC zien we voor Oost-Brabant de volgende
aantallen:

Realisatie

Realisatie

Procentueel

2013

2014

verschil

Aantal geweldsmisdrijven

7079

6777

-4,3%

Aantal woninginbraken

1

Het aantal overvallen wordt uit het systeem

LORS (Landelijk Overvallen Registratie Systeem)

6675

5740

-14,0%

genomen. Dit wordt ook gehanteerd door het OM.

Aantal straatroven

374

261

-30,2%

Weliswaar geeft dit een afwijking ten opzichte van

Aantal overvallen (LORS)1

103

86

-16,5%

de politiecijfers; daarom zit er een klein verschil
tussen de som van de afzonderlijke onderdelen en
het gepresenteerde totaal in de tabel.

Bron: Korpsmonitorset

In Oost-Brabant zijn de volgende verdachtenratio’s gerealiseerd, oftewel een
‘pakkans’ op de verschillende HIC-onderdelen:

Realisatie

Realisatie

Procentueel

2013

2014

verschil

Verdachtenratio geweldsmisdrijven

60

74

23,3%

Verdachtenratio woninginbraken

8,3

9,3

12,7%

Verdachtenratio straatroven

21

41

98,4%

Verdachtenratio overvallen

93

98

5,4%

Verdachtenratio HIC-misdrijven

35

45

27,9%

Bron: Korpsmonitorset
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Misdrijven
Geweld

Verdachtenratio

2011

2012

2013

2014

2014

Doelstelling

District ‘s-Hertogenbosch

3.082

3.122

2.959

2.832

81,9

60,0

District Eindhoven

2.745

2.641

2.491

2.299

64,9

60,0

District Helmond

1.851

1.874

1.629

1.646

74,9

60,0

Eenheid Oost-Brabant

7.678

7.637

7.079

6.777

74,4

60,0

		

Ophelderings-

Misdrijven
Overvallen

precentage

2011

2012

2013

2014

2014

Doelstelling

District ‘s-Hertogenbosch

51

44

39

17

82%

40%

District Eindhoven

55

65

46

55

40%

40%

43

24

12

17

41%

40%

149

133

97

89

48%

40%

District Helmond
Eenheid Oost-Brabant

						
Eenheid Oost-Brabant telling LORS		

132

103

86

27%

40%

2014

2014

Doelstelling

10,4

7,5

		
Misdrijven
Woninginbraken

2011

2012

2013

Verdachtenratio

District ‘s-Hertogenbosch

3.436

3.325

2.547

2.030

% poging

24,5%

25,9%

28,6%

29,3%		

Inbraakrisico per 1.000 woningen

12,74

12,33

9,44

7,53		

District Eindhoven

2.646

2.912

2.492

2.283

% poging

25,5%

27,1%

29,5%

33,2%		

7,1

Inbraakrisico per 1.000 woningen

15,10

16,62

14,22

13,03		

District Helmond

1.766

1.613

1.636

1.427

% poging

24,8%

23,9%

25,2%

24,7%		

11,1

Inbraakrisico per 1.000 woningen

11,83

10,80

10,95

9,56		

Eenheid Oost-Brabant

7.848

7.850

6.675

5.740

% poging

24,9%

25,9%

28,1%

29,7%		

9,3

Inbraakrisico per 1.000 woningen

13,21

13,21

11,23

9,66		

7,5

7,5

7,5
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Veiligheid op straat
De eenheid Oost-Brabant heeft - conform landelijke afspraak en na afstemming in het landelijk projectleidersoverleg - de uitvoering Gebiedsscan
Criminaliteit en Overlast voor de 40
gemeenten uitgevoerd dan wel in
ontwikkeling. De gebiedsscan wordt
aan de gemeente(n) verzonden,
voorzien van een advies.
In de gebiedsscan is specifieke
aandacht voor veiligheid in wijken,
uitgaansgebieden, openbaar vervoer
en rond coffeeshops. De gebiedsscans
dienen als input voor het opstellen van
de beleidsplannen. De gebiedsscan
kan, vanwege schaalgrootte of
vanwege onderlinge samenhang,
worden uitgevoerd en aangeleverd
over meerdere gemeenten. Elke
gemeente kan zich echter ook afzonderlijk herkennen.
Wijkzorg Oost-Brabant
In het Inrichtingsplan Nationale Politie
wordt een aantal kaders ten aanzien
van de rol en positie van de wijkagent
meegegeven. De wijkagent is de spil in
het basisteam, rol en positie zijn van
wezenlijk belang in het samenspel
binnen het totale functioneren van het
basisteam.
Het aantal van één wijkagent per
5.000 inwoners (1 : 5000) is een

gemiddelde op het niveau van de
regionale eenheid, waarbij het
uitgangspunt is dat de wijkagenten
80% van hun tijd in of voor hun wijk
actief zijn. Wijkagenten zijn zichtbaar
aanwezig, praten met de mensen en
houden nieuwe ontwikkelingen in de
gaten. Op die wijze weet de wijkagent
wat er leeft en speelt in de wijk en
vormt hij de schakel tussen de buurt of
wijk en het korps.
Naast de wijkagent (of Operationeel
Expert GGP (Gebiedsgebonden
Politie)) werken in de basisteams
Operationeel Specialisten GGP. Op
iedere 60 medewerkers is minimaal
één Operationeel Specialist GGP
actief. Daarmee beschikt ieder
basisteam over een of meer politie
kundigen. Hij of zij levert extra
denkkracht op GGP-problematiek en
versterkt daarmee de GGP op een
specifiek onderdeel of specifieke
problematiek, werkmethodieken, etc.

Relatie gezag
De teamchef is de primaire contactpersoon voor de burgemeester, binnen
en buiten driehoeksverband, en zorgt
voor de verbinding tussen de wensen
van de burgemeester en de uitvoering
door het basisteam. Vanuit het
Openbaar Ministerie is de Gebiedsofficier in de driehoek aanwezig en
daarmee primair contactpersoon voor
de teamchef. In 2014 zijn praktisch alle
leidinggevenden benoemd; daarmee
kan gebouwd worden aan de relatie
tussen bestuur en basisteam.
Resultaatdoelstelling Dag 2 Gereed
Dag 2 Gereed is binnen de politieorganisatie bestempeld als een mijlpaal
die op 1 januari 2015 behaald moest
zijn; basisteams en districtsrecherche
moesten op dat moment in werking
zijn.
In 2014 is binnen alle basisteams de
wijkagentverdeling over de basisteams
(kwalitatief en kwantitatief) inclusief

Misdrijven
Straatroof

2011

2012

District ‘s-Hertogenbosch

146

130

District Eindhoven

237

229

District Helmond
Eenheid Oost-Brabant

Verdachtenratio

2013

2014

2014

Doelstelling

94

63

50,8

37,5

224

156

33,3

37,5

79

91

56

42

57,1

37,5

462

450

374

261

41,4

37,5
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De wijkagent
vormt de
schakel tussen
de buurt en het
korps

de taakaccenten overeengekomen met
het bevoegd gezag.
Het aantal inzetbare wijkagenten
senior GGP bedraagt 230 fulltimeequivalent (fte) ten opzichte van een
doelformatie van 221 fte.
Wel zijn er vacatures binnen de functie
van operationeel expert GGP; het
aantal inzetbare wijkagenten operationeel expert GGP bedraagt 33 fte in
Oost-Brabant ten opzichte van een
doelformatie van 55 fte. Dat betekent
dat de ambitie zoals in 2014 geformuleerd is, wel gerealiseerd wordt, maar
met een aantal vacatures.
Tevens zijn er tussen de basisteams
verschillen in de hoeveelheid
vacatures en werkelijke bezetting.
Daardoor is op dit moment (nog)
sprake van onbalans in de verdeling
van de wijkagenten over de negen
basisteams. Om dit op te lossen, zal
de eenheid meedoen met het landelijke plan over vacatureopenstelling en
opleidingtraject.

Aanpak
dierenmishandeling
De politie gaf ook in 2014 uitvoering
aan de in het regeerakkoord genoemde wetgeving over dierenwelzijn.
Handhaving van deze wetgeving is
‘gewoon politiewerk’ en wordt in 2015
verder geïntegreerd binnen de
robuuste basisteams. De medewerkers
in de basisteams worden binnen hun
teams ondersteund door op het
vakgebied geschoolde taakaccent
houders. In 2014 zijn aanvullende
werkafspraken gemaakt met ketenpartners: Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren, Landelijke
Inspectiedienst, Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. De politie
draagt namens het Ministerie van
Veiligheid en Justitie zorg voor de
intake van meldingen op het meld
nummer 144.

Versterking integrale
aanpak cybercrime
High tech crime
Het Team High Tech Crime (THTC) van
de Dienst Landelijke Recherche
(Landelijke Eenheid) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de meest
ondermijnende, nieuwe en complexe
vormen van cybercrime. Het THTC
rondde in 2014 negentien onderzoeken
af. Dit betekent dat de doelstelling van
twintig onderzoeken nagenoeg is

gehaald. Daarbij gaf het THTC prioriteit
aan de bestrijding van botnets en
cybercriminele dienstverleners.
Het THTC stak in 2014 tevens veel
energie in ondersteuning op het
gebied van het digitaal opsporen
rondom de Nuclear Security Summit
en het onderzoek naar de vliegramp
met de MH17.
Versterken digitaal opsporen voor
alle eenheden
Naast de opbouw van het THTC ging in
2014 veel aandacht uit naar het
vastleggen en implementeren van de
standaarden voor digitaal opsporen
binnen de gehele politie. Hierbij gaat
het om organisatorische, personele en
technische maatregelen. Digitaal
specialisten hebben een belangrijke
ondersteunende rol bij de opsporing
van cybercrime. Elke regionale
eenheid heeft een Team Digitale
Opsporing. In 2014 startte de ontwikkeling van de technische onder
steuning voor deze teams. De digitale
specialisten beschikken daardoor over
eigentijds ICT-gereedschap voor het
doen van onderzoek op internet. Het
streven is om de digitale opsporing zo
snel mogelijk op (de bij de inrichting
van de nationale politie vastgestelde)
sterkte te brengen. In 2014 is de
werving van honderd nieuwe digitale
specialisten voorbereid. De daad
werkelijke werving start begin 2015.
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Versterking aanpak
kinderpornografie en
kindersekstoerisme

Ondermijnende
georganiseerde
criminaliteit

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. De verbeterde aanpak
van kinderpornografie kreeg
binnen de politieorganisatie
gestalte door de inzet van een vaste
capaciteit van 150 fte’s, een multi
disciplinaire inrichting van de teams
Bestrijding Kinderpornografie en
Kindersekstoerisme (TBKK) met
zeden-, tactisch en digitaal rechercheurs en een uniform werkproces.
Het gezamenlijk expertisecentrum van
politie en OM zorgt voor de bundeling
van kennis en vaardigheden op zowel
juridisch als operationeel vlak. Op het
gebied van innovatie is in 2014 meer
gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen om sneller tot het identificeren
van slachtoffers te komen en ze
vervolgens uit hun benarde situatie te
kunnen halen.

Aangepakte Criminele
Samenwerkingsverbanden (CSV’s)
In het Regionaal Beleidsplan OostBrabant 2013-2014 is als doel gesteld
dat in deze periode werk wordt
gemaakt van de verdubbeling van de
aanpak van het aantal CSV’s ten
opzichte van 2009. Dit is een politieke
doelstelling op landelijk niveau. In
2014 zijn 30 CSV’s in Oost-Brabant
aangepakt.
Bovenregionale Criminaliteit
De Bovenregionale Recherche ZuidNederland (BRZN) heeft in het jaar 2014
in 29 onderzoeken 51 aanhoudingen
verricht. Hiermee werden 103 mis
drijven opgelost. Naar aanleiding van
deze onderzoeken werden elf bestuurlijke rapportages / signalen verstrekt
aan voornamelijk het lokaal bestuur.
Twee onderzoeken voerden de boventoon met een internationale component, op het terrein zware gewapende
overvallen en georganiseerde handel in
hennep. Er werd voor ruim € 10,7 mln
beslag gelegd. De BRZN is vanaf
1 januari 2015 niet meer operationeel.

Mensenhandel en -smokkel
Op het terrein van mensenhandel is in
2014 een sterke toename van het aantal
Oost-Europese prostituees waarneembaar, met name uit Roemenië. Ook
blijkt dat ‘loverboy-methodieken’
steeds meer worden toegepast op
zwakbegaafde meisjes en kwetsbare
meisjes in jeugdinrichtingen.
Voor de aanpak van mensenhandel en
mensensmokkel is in 2014 intensief
samengewerkt met de KMAR en met
ketenpartners. De integrale benadering houdt in dat zaken op operationeel
niveau samen met de partners worden
benaderd.
Drugsproductie en -handel
(inclusief hennep)
In Oost-Brabant zijn vorig jaar 447
hennepkwekerijen ontmanteld, met in
totaal ruim 104.000 planten. In totaal
zijn hier ruim 700 verdachten voor
aangehouden.
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FINEC (ketenprogramma Afpakken
Oost-Brabant)
Afpakken
In 2014 is binnen de regionale eenheid
Oost-Brabant een aantal zaken op het
terrein van Afpakken succesvol
afgerond. Zo werd in een onderzoek in het kader van een integrale overheidsaanpak - samengewerkt met de
Belastingdienst Oost-Brabant en de
gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit heeft
geleid tot een strafrechtelijk beslag
van bijna anderhalf miljoen euro en
een fiscaal beslag van bijna twee
miljoen euro. Het onderzoek is in 2014
zijn eindfase ingegaan. In een ander
onderzoek werd met relatief beperkte
inspanning een criminele winst van
€ 250.000 berekend en werden een
splinternieuwe auto en een dure
caravan in beslag genomen.
In basisteam Maasland is in 2014 de
Pilot Afpakken gestart. Deze pilot
richtte zich enerzijds op snelle acties
zoals executies openstaande bedragen, waarbij de subjecten door het
basisteam worden aangedragen.
Anderzijds gaat het over kennis
overdracht waarvoor een financieel
rechercheur daadwerkelijk aanwezig is
op het basisteam. Op basis van de
positieve effecten van deze pilot wordt
deze in 2015 verder uitgerold over de
hele eenheid Oost-Brabant.
Fraude
Door het FINEC-team werd een
onderzoek ingesteld dat zich richtte op
een crimineel samenwerkingsverband

dat vele tientallen lege BV’s opkocht,
deze de uitstraling gaf van een
bonafide onderneming en er vervolgens handel mee dreef. In totaal
werden 17 verdachten aangehouden en
konden goederen, waaronder dure
personenauto’s en automatiserings
apparatuur, aan de rechtmatige
eigenaren worden terugbezorgd.
Het totaal bedrag beslag dat in 2014
bij het arrondissementsparket
‘s-Hertogenbosch is aangedragen,
is ruim € 4,1 mln. Daarvan is € 3,9 mln
geregistreerd door het Functioneel
Parket.
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 die er aan bijdragen dat
ondermijningsbeelden sneller en beter
opgesteld kunnen worden.
In de integrale stuurploeg Oost-Brabant, bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, OM, politie, Belastingdienst en FIOD, wordt de aanpak
van criminele netwerken geprioriteerd.

Aanpak
ondermijnende
criminaliteit is
verbreed naar
alle Brabantse
gemeenten

De integrale stuurploeg wordt voorgezeten door een burgemeester.
De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is in 2014 verbreed
naar alle 80 gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland. Dit is voortgekomen
uit de Taskforce, die in eerste instantie
gestart is door de vijf grootste Brabantse steden, het OM, de politie,
FIOD, Belastingdienst, KMAR en het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Zware misdrijven
In Oost-Brabant zijn in 2014 17
slachtoffers gevallen van moord of
doodslag. Om zware misdrijven op te
lossen, wordt doorgaans een TGO
(Team Grootschalige Opsporing)
opgestart. In 2014 heeft de eenheid
Oost-Brabant in totaal 16 TGO’s
gedraaid.
Executietaak
Bij de uitvoering van de executietaak
wijken de resultaten van Oost-Brabant
nauwelijks af van het landelijke beeld.
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Verbetering intake en
afhandeling aangifte
in kwantitatieve en
kwalitatieve zin
Dienstverlening:
‘De burger centraal’
Onderzoek heeft uitgewezen dat
burgertevredenheid toeneemt naarmate de verbinding met politie
verstevigt. De basis voor iedere vorm
van verbinding is vertrouwen. Vandaar
dat met name daaraan door de
eenheid wordt gewerkt. Doen wat je
zegt en zeggen wat je doet.
Bij de prioriteit-1 meldingen was de
politie Oost-Brabant in 2014 in 84,1%
van de meldingen binnen vijftien
minuten ter plaatse. Hiermee werd net
niet voldaan aan de landelijke norm
van minimaal 85% uit fase 2 van het
landelijk programma dienstverleningsconcept (DVC).
Bij prioriteit-2 meldingen is de norm
van 85% in 2014 ook niet gehaald. In
gemiddeld 76,6% van de meldingen
was de politie binnen 30 minuten ter
plaatse. Vooral in de meer ‘landelijke’
gemeenten is de norm van 85%
moeilijk te realiseren. De oorzaak
hiervan is direct gekoppeld aan de
relatief grote afstanden in die gebieden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de
burger gemiddeld eens per zeven jaar
de hulp van de politie inroept. Binnen
de eenheid loopt het project ‘Nu en
Later’ ter voorbereiding op de invoering van een herziene werkwijze die de
prio 1- en 2-methodiek op termijn
vervangt.

In samenspraak met de lijnorganisatie
is door DVC een methodiek ontwikkeld
om aangevers van delicten met een
hoge impact - zoals woninginbraak,
straatroof en overval - op efficiënte
manier binnen veertien dagen terug te
melden over de voortgang van hun

zaak. Oost-Brabant scoort op deze
resultaatdoelstelling nagenoeg
maximaal. Vanaf 2015 krijgen ook
aangevers van geweldsdelicten binnen
twee weken bericht van een politie
medewerker die goed van de zaak op
de hoogte is.

Dienstverleningsconcept

2013

2014 Doelstelling

LTP % oproepen binnen 20 seconden beantwoord

75%

80%

80%

Prio 1 (binnen 15 minuten ter plaatse)

84%

84%

85%

Prio 2 (binnen 30 minuten ter plaatse)

75%

77%

85%

Terugmelden aangevers woninginbraak		

97%

100%

Terugmelden aangevers straatroof		

93%

100%

Terugmelden aangevers overval		

92%

100%

Terugmelden aangevers geweld		

90%

50%
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Burgers roepen
gemiddeld eens
per zeven jaar
de hulp van de
politie in

De openingstijden van bureaus met
een publieksfunctie zijn afgestemd
met het lokale bestuur. Er is een trend
waarneembaar dat politie meer
investeert in dienstverlening en minder
in gebouwen. Het werk zal steeds
vaker op straat of op locatie bij burgers
worden uitgevoerd. Er loopt op dit vlak
een pilot bij basisteam Meierij. Deze
pilot is in 2014 gestart; de eerste
effecten daarvan zullen vanaf 2015
waarneembaar zijn.
Een aantal doelstellingen voor 2014 is
- in overleg met de korpsleiding verschoven naar een later moment.
Het betreft het terugmelden van prio
3-meldingen binnen 24 uur en de
intercomvoorzieningen aan bureaus
met een publieksfunctie; deze laatste
doelstelling hangt nauw samen met de
toekomstige huisvesting.
Soms wordt de invoering van DVCresultaatdoelstellingen gehinderd door
stagnerende landelijke ontwikke
lingen. Oost-Brabant wil terugbelverzoeken en e-mails van burgers binnen
twee dagen afhandelen. Daarvoor is de
Landelijke Service Module (LSM)
onontbeerlijk. Deze is in 2014 echter
niet opgeleverd waardoor nog onvoldoende zicht is op het resultaat.
Naast landelijk afgesproken resultaatdoelstellingen werd in 2014 ook
gewerkt aan eigen ambities van de
eenheid. Zo zijn per december alle
aangiftes van gestolen gekentekende
voertuigen overgedragen aan Het

Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit bij de RDW te Veendam.
Op jaarbasis scheelt dit ruim 900
contactmomenten.
Eenzelfde soort besparing geldt voor
de overdracht van aangiftes van
vermiste staatsdocumenten (rij
bewijzen, paspoorten en ID bewijzen)
aan de gemeenten. In 2014 hebben
daardoor ruim 18.000 minder contacten plaatsgevonden.

Administratieve
lastenverlichting (ALV)
Conform het Rijksbrede Actieprogramma Bureaucratie ‘Minder regels, meer
op straat’ werkt Oost-Brabant er hard
aan om de administratieve lasten
verder te verlagen. Naast alle standaardisering binnen de Nationale
Politie is binnen de eenheid OostBrabant de afdoening via ZSM (Zo
Snel, Slim, Samen, Selectief, Samen
levingsgericht 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.

Verbeteren van
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.
Social media leveren inmiddels een
belangrijke bijdrage aan het politiewerk. Politiemedewerkers gebruiken
deze kanalen om verbinding te maken
met elkaar, met burgers en partners.
In het kader van heterdaadkracht is
ook in 2014 Burgernet een krachtig
instrument gebleken. Inmiddels heeft
de eenheid bijna 50.000 Burgernetdeelnemers. Er werden 369 Burgernetacties uitgezet, waarvan er 50
succesvol afgesloten werden binnen
een uur. Het totale aantal succesvolle
acties ligt nog hoger vanwege na-ijl
effecten en wordt pas later zichtbaar.
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(Criminele) illegale
vreemdelingen
In 2014 is in Oost-Brabant het beoogd
aantal Overdrachtsdossiers van 160
niet gehaald; dat zijn er 126 geworden.
Het is een landelijk beeld dat het
gestelde aantal Overdrachtsdossiers
niet wordt gehaald. Een intensieve
sturing op de processen blijft nodig.
Wel is een stijging waarneembaar ten
opzichte van 2013; in dat jaar bedroeg
het aantal Overdrachtsdossiers in
Oost-Brabant 109.
De kwaliteitsnorm van geregistreerde
ID-onderzoeken is in 2014 wel
behaald. Het doel is dat 90% van de
geregistreerde ID-onderzoeken aan
de kwaliteitseisen voldoet; in
Oost-Brabant was dat vorig jaar 95%.
Binnen Oost-Brabant zijn de twee
oude afdelingen van de Vreemde
lingenpolitie al bijna in zijn geheel in
elkaar gesmolten. Daar zijn in 2014
grote stappen in gezet. De werk
processen die worden gebruikt, zijn
nagenoeg identiek. Er wordt nog wel
op twee locaties gewerkt.
Asiel
In 2014 zijn drie nieuwe opvang
locaties geopend in de eenheid
Oost-Brabant. Daarbij werkt de
Afdeling Vreemdelingen Identiteit en
Mensenhandel (AVIM) nauw samen
met ondermeer het betreffende
basisteam en het COA. AVIM streeft
naar eenduidige werkwijze in alle
asiellocaties in de eenheid.
De toestroom asielzoekers was in 2014
heel groot. AVIM Oost-Brabant heeft
- naast het werk in de eigen eenheid
- in 2014 ook assistentie verleend aan
het Aanmeldcentrum in Ter Apel.

Verkeersveiligheid
In 2014 is het aantal verkeersslacht
offers volgens de politieregistratie
gestegen ten opzichte van het jaar
ervoor. Vergeleken met de periode
2010-2012 is er wel een verbetering te
zien.
Om het aantal dodelijke- en letselslachtoffers te laten afnemen, is in
Oost-Brabant een aantal verbeter
initiatieven in gang gezet. Zo worden
locaties, waar veel ongevallen plaatsvinden, goed in beeld gebracht. In
overleg met wegbeheerders, taak
accenthouders en wijkagenten zijn
locaties bepaald waar de verkeers
veiligheid het meest gebaat zou zijn
met een controletraject (veelal gericht
op snelheid). Daarbij wordt in de lokale
driehoeken steeds de afweging
gemaakt in hoeverre - naast de inzet
van het Team Verkeer - de inzet van
het basisteam noodzakelijk is op lokale
verkeersproblemen.
Naast de elektronische handhaving
middels flitspalen (snelheid en
roodlicht) wordt ook structureel
aandacht besteed aan verkeersveelplegers middels onopvallende surveillance. Verder werden in 2014 ook

thematische onderwerpen zoals
handsfree bellen, verlichting en
alcohol in de controles meegenomen.
Het gebruik van handheld-computers
op alle basisteams nam in 2014 licht
toe.

Criminele (illegale) vreemdelingen

Aantal overdrachtdossiers DT&V vanuit toezicht

2013

2014 Doelstelling

109

126

160

72%

91%

100%

87%

95%

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

21

Samen met de
partners worden
integrale verkeerscontroles
gehouden.

Vanuit een integraal landelijk beleidsteam is de zogenoemde ‘campagne
kalender verkeersveiligheid’ samengesteld met een doorvertaling naar
Oost-Brabant. Hierin zijn alle controleweken opgenomen met acties in het
kader van alcohol, ‘wij gaan weer naar
school’, afleiding (waaronder niethandsfree bellen), fietsverlichting,
hinderlijk verkeersgedrag, etc. Het
Team Verkeer en alle basisteams

hebben in 2014 aan deze campagnes
bijgedragen.
Voorts is het afgelopen jaar - in
samenwerking met andere hand
havingsinstanties - op tien plaatsen
binnen de eenheid een integrale
transportcontrole gehouden. Dit is
een landelijk voorschrift, waar OostBrabant dus aan heeft voldaan.

Geregistreerde Verkeersongevallen

2010

2011

De twee Verkeershandhavingsteams
van de oude korpsen Brabant-Noord
en Brabant Zuid-Oost zijn in 2014 op
het gebied van werkwijze, rooster en
werkprocessen verder naar elkaar
toe gegroeid. Het Team Verkeer sluit
- met het oog op aanvullende
randvoorwaarden zoals roep
nummers, BVH en materieel - aan op
de landelijke ontwikkelingen.

2012

2013

2014

					
Uitsluitend materiële schade

9.821

8.432

7.718

7.279

6.681

Letsel

1.565

1.641

1.679

1.488

1.509

50

61

49

32

47

8.271

8.326

8.009

7.897

7.200

19.707

18.460

17.455

16.696

15.437

Dodelijk letsel
Verlaten Plaats ongeval
Verkeersongevallen eenheid Oost-Brabant

					
Ziekenhuisgewonden (aanrijding) Oost-Brabant

Bekeuringen Verkeer

1.052

944

857

769

949

2010

2011

2012

2013

2014

					
Snelheid
Alcohol
Gebruik van gordel en helm

417.158

405.668

437.134

502.334

935

840

836

1.008

314.099
716

15.422

7.845

5.289

6.556

3.868

Roodlicht

18.346

14.830

12.204

12.439

4.568

Weg overig

37.852

27.600

18.676

20.779

15.261

489.713

456.783

474.139

543.116

338.512

Totaal bekeuringen verkeer eenheid Oost-Brabant

					
Waarvan via staandehouding

64.325

41.584

29.055

33.633

23.492

22

23

2
Regionale integrale
veiligheidsaanpak
en/of regionale
(integrale)
veiligheidssituatie
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Regionale integrale veiligheidsaanpak en/of regionale
(integrale) veiligheidssituatie
Veiligheidsproblemen worden door de
politie zoveel mogelijk gezamenlijk
met andere partners aangepakt, zowel
op lokaal, bovenlokaal, regionaal als
op landelijk niveau. De gemeenteraden
stellen eenmaal in de vier jaar het
integraal veiligheidsplan vast; deze
plannen vormen, samen met de
doelstellingen ten behoeve van de
strafrechtelijke handhaving, de basis
voor de lokale aansturing van de
politie.
De gemeente heeft de regie op de
gerichte aanpak van de veiligheids
problematiek. Veiligheidsproblemen
houden zich vaak niet aan de gemeentegrens en doen zich vaak in meerdere
gemeenten voor. Door samenwerking
tussen gemeenten en een gezamenlijke aanpak van gemeenten, Openbaar
Ministerie, politie en andere partners

kan de effectiviteit van de aanpak
aanmerkelijk vergroot worden. Er zijn
in Oost-Brabant verschillende
Bestuurlijke Werkgroepen actief die
een belangrijke bijdrage leveren aan
de regionale aanpak van integrale
veiligheid.
In 2014 is de samenwerking met
partners en bevoegd gezag verder
geïntensiveerd. Dit werpt zijn vruchten
af, want Oost-Brabant is veiliger
geworden, zoals uit de gepresenteerde
cijfers in dit jaarverslag blijkt.
Ook in het proces wordt de integraliteit
nadrukkelijk opgezocht. Zo is in 2014
het integrale Regionaal Veiligheidsplan
2015-2018 geschreven. In het Regionaal Veiligheidsplan geven de
gemeenten, het Openbaar Ministerie
en de politie eenheid Oost-Brabant

Afspraken met het Openbaar Ministerie		

2013		

uiting aan hun gezamenlijke ambities
voor de periode 2015-2018. Dit plan is
echt in gezamenlijkheid tot stand
gekomen en in december 2014
vastgesteld door het Veiligheids
overleg.
In het werk met partners is ‘verbinding’ het sleutelwoord. Verbinding
tussen gemeenten, OM, politie en
overige partners, maar bovenal met de
burgers in het verzorgingsgebied van
de regionale eenheid Oost-Brabant. In
de wijk, op straat, op scholen, in
buurthuizen en waar nodig achter de
voordeur wordt gezamenlijk gewerkt
aan een nóg veiligere eenheid OostBrabant. Want alleen door de handen
ineen te slaan, kunnen de gewenste
resultaten bereikt worden.

2014		

Doelstelling

79%		

80%

Aantal aangepakte CSV’s				

30		

24

Onderzoeken BRZN		

29

Doorlooptijd			
% jeugdige verdachten (binnen 31 dagen bij OM)		

66%		

Ondermijning			

23		

Aangehouden verdachten BRZN		

86		

51

Opgehelderde misdrijven BRZN		

131		

103

Drugsproductie en -handel				
Ontmantelde hennepkwekerijen		

511		

447

Geruimde planten		

130.000		

104.000

High Impact Crimes				
Oplossingspercentage overvallen		

28%		

27%		

40%

Verdachtenratio HIC		

35,1		

44,9		

37,5

€ 12.800 		

€ 3.869		

€ 12.351

Waarde incasso (x € 1.000)				

€ 1.524		

€ 3.161

Afpakken				
Waarde beslag (x € 1.000)		
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3
Slotwoord

26

Slotwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op
een veelbewogen jaar. Een jaar waarin
in Oost-Brabant ondermeer van alles
gebeurde op het terrein van ondermijnende criminaliteit, de afwikkeling van
de ramp met de MH17, de voortdurende aandacht voor het terugbrengen
van High Impact Crime zaken en de
continue aandacht voor jeugdproblematiek. In grote lijnen is in 2014 de
aandacht verdeeld over twee grote
ambities:
•
de afgesproken operationele
resultaten halen;
•
ervoor zorgen dat de organisatie
verder vorm krijgt, zoals bedoeld
in het inrichtingsplan Nationale
Politie.

De landelijke en regionale prioriteiten
voor 2014 zijn beschreven in het
Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant
2013-2014 en er is vorig jaar alles aan
gedaan om de gestelde doelen te
behalen. Dat was, in een periode
waarin in het kader van de Nationale
Politie de nieuwe teamchefs, districtschefs en sectorhoofden werden
geselecteerd en benoemd, niet altijd
eenvoudig. Een enorme klus die op
zich al veel tijd en energie gekost
heeft. Tijdens de verbouwing is de
verkoop met recht - en met verve doorgegaan. Waarbij uiteraard wel
aangetekend moet worden dat dit het
resultaat is van een gezamenlijke
inspanning van alle veiligheids
partners.
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