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1.

Voorwoord

Voor u ligt het Integraal Jaarverslag Veiligheid Eenheid Noord-Holland 2019, het eerste jaarverslag
behorend bij de vierjarige beleidsperiode van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NoordHolland 2019-2022 (hierna IMV).
Dit jaarverslag geeft u een korte inkijk in de start van de werkzaamheden, vorderingen en behaalde
integrale, gezamenlijke resultaten op de vier IMV-thema’s. Ook vindt u in dit jaarverslag de
resultaten van de landelijke beleidsdoelstellingen uit de Veiligheidsagenda – voor zover die niet al
onderdeel zijn van het IMV – en een aantal andere resultaten van de Eenheid Noord-Holland die
aandacht verdienen in dit jaarverslag.
In het IMV zijn de geprioriteerde thema’s voor 2019-2022 vastgelegd door het bestuur, het openbaar
ministerie en de politie, te weten:
 Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein.
 Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme.
 Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.
 Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving.
In 2019 hebben we gezamenlijk een impuls gegeven aan de integrale samenwerking op deze thema’s
door de start van het projectteam Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) en het zoeken van de
aansluiting met het eveneens in 2019 gestarte programma Aanpak Ondermijning (programma AO).
Er is bewust tijd vrijgemaakt om de samenwerking goed vorm te geven. Het beeld van de behaalde
resultaten zullen in het licht van dit startjaar moeten worden bezien.
Uiteraard hebben gemeenten, politie, openbaar ministerie en andere veiligheidspartners zich ook op
andere manieren dan beschreven in dit jaarverslag bevlogen ingezet om de Eenheid Noord-Holland
veiliger te maken. Wij danken dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan het in praktijk brengen van
de maatschappelijke, gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid in Noord-Holland.

Jos Wienen
Regioburgemeester

Bob Steensma
Hoofdofficier van justitie

Anja Schouten
Politiechef
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2.

Noord-Holland Samen Veilig

Om de integrale samenwerking op de vier veiligheidsthema’s uit het IMV een impuls te geven, is in
2019 door de 34 gemeenten, de politie en het openbaar ministerie € 950.000,- ter beschikking
gesteld. De helft van de kosten wordt gedragen door de 34 gemeenten en de andere helft - in de
vorm van capaciteit en/of beheerfaciliteiten - door de politie en het openbaar ministerie. Met deze
financiering kunnen vrijgestelde projectleiders intensief aan de slag met de vier IMV-thema’s, waarbij
nadrukkelijk ook de overlap en de verbinding tussen de vier thema’s wordt gezocht. Een voorbeeld
van overlap zien we tussen de thema’s CTER en Zorg & Veiligheid waar het gaat om OGGZ. Maar ook
de zoektocht naar de mogelijkheden tot het delen van informatie tussen partners.
In 2019 zijn de projectleiders met vol enthousiasme van start gegaan met hun projecten en is het
projectteam NHSV vormgegeven (www.nh-sv.nl).1
Om het projectteam een solide basis te geven is voor een half jaar een kwartiermaker aangesteld.
Deze heeft de opdracht gekregen om randvoorwaarden te scheppen om samen een impuls te geven
aan de veiligheid in Noord-Holland. De doelstelling van het projectteam is het ondersteunen van
individuele gemeenten, openbaar ministerie, politie en andere partners met producten, informatie
en ondersteuningsmogelijkheden die bijvoorbeeld implementaties makkelijker maken. Het in
samenhang en als geheel opereren is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In het afgelopen jaar is
bewust tijd vrijgemaakt om deze samenwerking goed vorm te geven en te komen tot concrete
werkplannen met een integraal draagvlak.
Naast de start van het projectteam NHSV is het programma AO gestart. Dit programma wordt
grotendeels gefinancierd vanuit de versterkingsgelden ondermijningsfonds die door het ministerie
van Justitie en Veiligheid voor de periode 2019-2021 ter beschikking zijn gesteld. In het programma
AO komen drie lijnen samen:
 De uitwerking van het IMV-thema ‘aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op
de samenleving’.
 De uitwerking en realisatie van het versterkingsplan ondermijning (op basis van de
toegekende versterkingsgelden vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid).
 De uitvoering van de kerntaken van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) NH
(conform het jaarplan RIEC NH 2019).
Om de uitvoering van het programma handen en voeten te kunnen geven is een programmamanager
aangesteld. Op 31 oktober is een ‘startdag’ georganiseerd over het programma AO en de andere
projecten van NHSV (Cyber, CTER en Zorg & Veiligheid).
In 2019 is steeds meer verwevenheid en samenwerking ontstaan tussen het projectteam NHSV en
het programma AO. Duidelijk werd dat een goed samenspel tussen het programma en het
projectteam onmisbaar is. Hierop zijn het projectteam en het programma eind 2019 samengevoegd
onder de coördinatie van de programmamanager.

1 Er staan in dit jaarverslag verwijzingen door middel van hyperlinks. Deze zijn digitaal zichtbaar en geven meer informatie
over het betreffende onderwerp. De hyperlinks zijn herkenbaar aan de onderstreepte tekst.
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3.

Veiligheidsthema’s IMV

3.1 Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein
De kern van dit thema is om te komen tot betere integrale samenwerking. Om de problemen die
kwetsbare mensen in de samenleving hebben en/of veroorzaken aan te kunnen pakken is het van
belang om constructief samen te werken. Bij de start van het thema bleek er behoefte aan een
scherper beeld van de problematiek. Hierop zijn stakeholders bevraagd, zoals openbaar ministerie,
politie en gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, de drie directeuren
publieke gezondheid (directeuren GGD), de drie Veilig Thuis organisaties en de drie Zorg- en
Veiligheidshuizen. Dit heeft geleid tot een startdocument met een opsomming van de meest
gevoelde problematiek.
3.1.1 Kernactiviteiten en resultaten 2019
Het is belangrijk dat professionals - bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend - met elkaar in contact
komen en van elkaar leren. Om dit te realiseren zijn diverse gesprekken gevoerd en presentaties
gehouden in ambtelijke en bestuurlijke gremia. Zo was er een thematische sessie woonfraude in het
district Noord-Holland Noord met diverse professionals. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor
een bestuurlijk bondgenotendiner en zijn hiervoor stakeholders gepolst. Met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten is een verkenning gaande over een training voor frontliners over de
(on)mogelijkheden van het delen van informatie tussen partners. Om de verbinding te versterken
wordt voor het delen van lokale initiatieven en best practices gebruik gemaakt van sociale media,
zoals LinkedIn en de website NHSV.
Het project is daarnaast actief betrokken geweest bij:
 Een verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking tussen Veilig Thuis, gemeenten en
ZSM.
 Het tot stand brengen van een stevige verbinding tussen het thema CTER waar het gaat om
personen met verward gedrag.
 De bestendiging van de samenwerking van partijen in het Multidisciplinair Centrum
Kindermishandeling Kennemerland en het Multidisciplinair Centrum voor Seksueel Geweld.
 De invoering van de Wet verplichte GGZ en de integrale samenwerking die daarbij komt
kijken (voor zover gemeenten dit hebben gevraagd).
 De implementatie van MDA++ op eenheidsniveau en daaruit mogelijk voortkomende
samenwerkingsvraagstukken (voor zover gemeenten dit hebben gevraagd).
 De bestuurlijke borging van ‘Geweld hoort nergens thuis’ in het district Noord-Holland
Noord.

3.2 Contraterrorisme, tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme
In dit thema draait het om het stimuleren van de samenleving en openbaar bestuur om polarisering
en radicalisering te voorkomen. Vroegtijdige signalering, tijdige onderkenning van de dreiging en
adequate interventies hierop zijn van groot belang. De inspanningen die hiervoor op eenheidsniveau
in projectvorm worden geleverd zijn ondersteunend aan de verantwoordelijkheid van de lokale
gezagen en uitvoering. Hiertoe worden de krachten eenheidsbreed gebundeld. De eenheidsbrede
projectgroep monitort ontwikkelingen en nieuwe wetgeving, houdt het operationele duiding- en
casusproces draaiende en faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van lokaal maatwerk.
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3.2.1 Kernactiviteiten en resultaten 2019
In 2019 zijn in totaal 584 professionals van openbaar ministerie, politie, Raad van de
Kinderbescherming, Reclassering, gemeenten, OGGZ en jongerenwerkers opgeleid en getraind in het
signaleren van radicalisering en extremisme. Zij hebben praktische handelingsperspectieven op het
gebied van polarisatie, jeugd- en GGZ-problematiek gekregen en duidingsmechanismen en
inhoudelijke achtergrondkennis van recente fenomenen en trends. Na twee jaar inhuren van externe
specialistische ondersteuning bij de weeg- en casustafels en individuele lokale vraagstukken kan dit
in de eenheid nu zelfstandig opgepakt worden. Het kennis- en vaardigheidsniveau van de
professionals is verhoogd. Ook is er meer zicht op lokale en eenheidsbrede problematiek. Lokale
analyses en een in september gestarte eenheidsbrede analyse van de netwerken en krachtenvelden
van jihadisme, salafisme en rechtsextremisme in Noord-Holland hebben dit mogelijk gemaakt. Aan
alle activiteiten die de eenheidsbrede projectgroep heeft georganiseerd is €203.998,43 uitgegeven.
Het grootste deel hiervan kwam uit de toegekende versterkingsgelden van de NCTV.
3.2.2 Ontwikkelingen, trends, fenomenen en aandachtspunten
Het Integraal Informatieoverleg heeft een toename van extreemrechtse en rechtsextremistische
uitingen door de gehele eenheid waargenomen, deels in combinatie met steeds extremere
houdingen ten opzichte van vraagstukken die ooit als maatschappelijk debat zijn begonnen. Ook zijn
salafistische invloeden waargenomen. Bij casuïstiek is er vaak overlap tussen CTER en verward
gedrag. Hierbij worden hindernissen ondervonden bij het delen van informatie tussen het sociaal
domein en het veiligheidsdomein. Een aandachtspunt is dat het weerbaarheidsniveau van
gemeenten ten aanzien van CTER nog een impuls verdient.

3.3 Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit
Steeds meer inwoners worden slachtoffer van cybercrime of gedigitaliseerde vormen van
criminaliteit. Een doorvertaling van de cijfers van het CBS laat zien dat in 2019 elke dag zo’n 300
inwoners van onze eenheid de dupe werden van digitale criminelen. Daarom is het van belang om
het zicht op de aard en omvang van cybercrime te verbeteren, de informatiebeveiliging van
gemeenten te versterken en de kennis over cybercrime en cybersafety te vergroten. Met als
uiteindelijk doel om dader- en slachtofferschap te voorkomen. Dit doet het projectteam door de
ketenpartners te mobiliseren, de expertise rondom cybercrime te vergroten en samen met de
ketenpartners projecten te realiseren.
3.3.1 Kernactiviteiten en resultaten 2019
Mobiliseren
Om de aanpak tussen partijen te stroomlijnen is een ambtelijk cyberknooppunt opgezet waar
projectleiding, politie en openbaar ministerie maandelijks informatie uitwisselen en activiteiten
afstemmen. Ketenpartners van NHSV hebben geïnvesteerd in een netwerk met wetenschappelijke,
private en publieke partijen. Daarnaast is NHSV aangesloten bij het ‘Consortium cybercrime’,
bestaande uit twee hogescholen, elf gemeenten en drie regionale samenwerkingsverbanden. Het
consortium ontwikkelt interventies op het thema en meet de efficiency daarvan. Dit gebeurt
wetenschappelijk en actiegericht. Voor het uitwisselen van informatie en expertise tussen de
ketenpartners is het digitale platform cybercrime op de website www.nh-sv.nl opgericht. Er zijn
eerste stappen gezet om vijf CISO’s (chief information security officers) van gemeenten uit de
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eenheid te mobiliseren en de kwaliteit van de informatieveiligheid in kaart te brengen en te
vergroten. Het openbaar ministerie en de politie hebben intern stappen gezet om mankracht op
gebied van vervolging en opsporing te mobiliseren. Zo zijn in de districten Kennemerland en
Zaanstreek-Waterland twee actieve werkgroepen in de opsporing van cybercrime in het leven
geroepen. De werkgroepen pakken teamoverstijgende zaken op.
Vergroten van expertise
Om meer kennis en inzicht te krijgen in aard en omvang van het probleem van cybercrime is een
Masterclass Cybercrime voor alle ketenpartners georganiseerd. Hierbij is vanuit verschillende
perspectieven de ontwikkeling van digitale risico’s belicht. Ook hebben NHSV en haar partners het
Noord-Hollands Cyberboekje en het barrièremodel account take-overs ontwikkeld. Ook is het project
‘Neo’ gestart dat zich richt op het sneller en beter informeren van slachtoffers. In deze podcast komt
u meer te weten over de ontwikkelingen binnen de politieorganisatie.
Realiseren van activiteiten en projecten
Zeventien gemeenten organiseerden activiteiten om het aantal slachtoffers te verminderen. Zo
faciliteerde NHSV op verzoek van ondernemers in de haven van IJmuiden een bijeenkomst over
digitale dreigingen. In het najaar zijn zeven gemeenten onder leiding van NHSV gestart met het
project ‘Hackshield’. Hierbij wordt via gamificatie2 ingezet op het digitaal weerbaarder maken van de
jeugd. Verder hebben politie en openbaar ministerie fenomeenonderzoeken gedaan en kennis
vergaard over nieuwe interventiemogelijkheden. Een voorbeeld is het aanpakken van het fenomeen
remote access tool (RAT). Het openbaar ministerie en de politie hebben een grootschalig onderzoek
gedaan naar een in Australië ontwikkelde RAT. Met dit type malware kunnen criminelen op afstand
de computer van het slachtoffer beheren. Alleen al de Nederlandse verdachten in dit onderzoek
hebben duizenden computers geïnfecteerd. Het openbaar ministerie heeft rondom
computervredebreuk vooral zaken voor de rechter gebracht. Ook is er een opsporingsonderzoek
geweest rond de zogenoemde één eurocent-fraude en ziet het openbaar ministerie zaken waarbij
slachtoffers bitcoins of andere middelen moeten betalen om openbaarmaking van privé-gegevens te
voorkomen.

3.4 Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving
Dit thema valt onder het programma AO. Op inhoud is er een gecombineerde aanpak met het RIEC
NH. In deze samenwerking kent de aanpak ondermijning een samengaan van de repressieve
(‘aanvalsaanpak’) en de preventieve kant (‘verdedigingsaanpak’). De zeven projecten van het
programma werken vooral aan barrières tegen ondermijning.
De eerste vijf hieronder beschreven projecten worden gefinancierd vanuit de versterkingsgelden
ondermijningsfonds die door de ministerie van Justitie en Veiligheid ter beschikking zijn gesteld.
3.4.1 Project Maritieme Smokkel
In dit project zijn drie integrale teams actief op het gebied van jachthavens, visserij en vastgoed. De
drie teams hebben zich respectievelijk bezig gehouden met:
 Het terugdringen van het aan land brengen van verdovende middelen via jachthavens.

2

Gamificatie is het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen.
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 Het samen met de visserijbranche onderzoeken hoe deze branche integer kan blijven
ondanks druk van criminelen om mee te werken aan het aan land brengen van verdovende
middelen.
 Het onderzoeken hoe kan worden tegen gegaan dat met criminele activiteiten verkregen
geld wordt gebruikt voor aankoop van vastgoed in havengebieden.
3.4.2 Project Orville
Het project Orville heeft tot doel barrières op te werpen tegen de mogelijkheden om op Schiphol
ondermijnende criminaliteit te plegen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met publieke en private
partners. Het project bestaat uit vijf deelprojecten:
 ‘Aanpak gelegenheidsterreinen bedrijventerrein Schiphol Oost’ richt zich op de publiekprivate samenwerking voor het verbeteren van processen op bedrijventerrein Schiphol Oost.
 ‘Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak op Schiphol’ heeft zich gericht op integrale
controles van personeel (samenwerking tussen KMAR, Douane en KLM-bedrijfsbeveiliging).
Er zijn lockerbrieven over integer handelen in gecontroleerde personeelskluisjes
achtergelaten en er is een flyer over integer gedrag ontwikkeld.
 ‘Awareness ondermijning vergroten bij organisaties werkzaam op Schiphol’ heeft een
animatiefilmpje over awareness en integriteit gemaakt. Dit filmpje wordt in 2020 op heel
Schiphol gebruikt bij integriteitssessies bij alle publieke en private organisaties, waaronder de
65.000 schipholpashouders.
 ‘Begeleiding en opvolging ondermijningsbeeld Schiphol’. In 2019 heeft een extern bureau een
ondermijningsbeeld Schiphol opgesteld waarin alle risicovolle situaties en processen
benoemd zijn.
 ‘Versterken onderzoek en aanpak drugscriminaliteit Schiphol’. Hiervoor zijn voorzichtig de
eerste voorbereidingen gestart.
3.4.3 Project Financial Intelligence Team
Dit project richt zich op het daadwerkelijk afpakken van met criminele activiteiten verdiend geld of
goederen. In het project zijn signalen van witwassen opgepakt met behulp van Belastingdienst, FIOD,
politie en openbaar ministerie. Er zijn inmiddels een Rolex horloge ter waarde van € 7.000,-, XTC
pillen, drie wapens, € 261.000,- aan bitcoins en een Mercedes afgepakt.
3.4.4 Project Productielocaties drugs
In dit project zijn drie deelprojecten gestart:
 ‘Schimmige schuren’ is gericht op vergroting van weerbaarheid van het agrarisch
buitengebied tegen criminele inmenging.
 ‘Integraal Intelligence Project Synthetische drugs’ werkt aan het ontwikkelen van een
dynamische intelligence tool waarmee kansrijke interventielocaties (plekken waar
hennepkwekerijen of synthetische drugslabs zijn) gedetecteerd kunnen worden.
 ‘NH-Drugs-Alert’ richt zich op het vergroten van bewustzijn van burgers, bedrijven en
bestuurders, zodat vaker en beter melding wordt gemaakt van mogelijke productie en/of
dumplocaties van drugs(-afval). Vanuit dit project is het initiatief genomen om het
werkproces drugsdumpingen onder de loep te nemen. In samenwerking met de betrokken
organisaties (politie, gemeenten, brandweer) is een aanzet gegeven om dit proces te
standaardiseren.
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3.4.5 Project Dealende Jeugd
Dit project heeft tot doel zicht te krijgen op (opsporings-)informatie over criminele opdrachtgevers
en hun netwerk en op het criminele bedrijfsproces, meer specifiek op het wervingsproces. De
ambitie is om criminele ronselaars en opdrachtgevers te kunnen opsporen en vervolgen, criminele
samenwerkingsverbanden te kunnen ontmantelen, drugs en ongebruikelijk bezit in beslag te kunnen
nemen en jongeren ervan te kunnen weerhouden de criminaliteit in te gaan. In het project is aan de
samenwerking met gemeenten, politie en openbaar ministerie een eerste impuls gegeven. Het
project is in het najaar van start gegaan en krijgt in 2020 een vervolg.
3.4.6 Project Uitbuiting
Dit project richt zich op het tegengaan van uitbuiting en mensenhandel. Het gaat hierbij om seksuele
uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Het project bestaat uit vijf deelprojecten. In
2019 zijn twee deelprojecten gestart. Er is een dashboard ontwikkeld dat seksuele dienstverlening
per gemeente in beeld brengt. Daarnaast is gestart met de verkenning van een integraal team voor
toezicht op de vergunde en niet-vergunde prostitutie. Begin 2020 worden hiervoor enkele scenario’s
ter besluitvorming aangeboden en start de vorming van het team. Omdat voor dit project geen
versterkingsgelden van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn toegekend, wordt een beroep
gedaan op de gelden van NHSV.
3.4.7 Project Intensivering Afpakken crimineel vermogen
Dit project heeft vooral tot doel om het afpakken van met criminele activiteiten verdiend geld of
gekochte goederen te stimuleren bij de hiervoor in aanmerking komende overheidspartners. Het
project is in de laatste maanden van 2019 van start gegaan. De eerste contouren zijn geschetst. Bij
het verbreden van het project richten de pijlen zich op onder andere bestuurlijk afpakken. Hierbij
wordt nadrukkelijk gekeken naar het BIBOB-instrument, specifiek op het gebied van financieel
onderzoek en vastgoedtransacties. Ook worden voorbereidingen getroffen om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om de onaantastbaarheid van criminelen af te pakken, door slimme en
gerichte communicatie. Voor dit project is een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld door het
ministerie van Justitie en Veiligheid.

4.

Overige onderwerpen vanuit de Veiligheidsagenda en de eenheid

In het IMV is een aantal onderwerpen van de Veiligheidsagenda al opgenomen. Dit hoofdstuk
beschrijft de resultaten die zijn behaald op drie onderwerpen van de Veiligheidsagenda die buiten
het IMV vallen en politiespecifiek zijn (paragraaf 4.1 t/m 4.3). Ook bevat dit hoofdstuk een paragraaf
over het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Burgernet (4.4) en drie onderwerpen die
opvallend/bijzonder zijn voor de Eenheid Noord-Holland in 2019 en daarom in dit jaarverslag niet
onbenoemd mogen blijven (paragraaf 4.5 t/m 4.7).
De meest actuele cijfers omtrent de veiligheidsontwikkeling in de eenheid zijn online inzichtelijk op
de website data.politie.nl. De volgende tabel geeft een overzicht in cijfers van de behaalde resultaten
van de politie Noord-Holland op de specifieke onderwerpen van de Veiligheidsagenda.
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Cijfers resultaten 2019 Noord-Holland
Veiligheidsagenda onderwerpen
Beleidsafspraken
Ondermijning
Aantal aangepakte criminele
samenwerkingsverbanden
Mensenhandel
OM verdachten mensenhandel
Slachtoffers gemeld bij Comensha
Online seksueel kindermisbruik
Hiervan is geen verdeling op eenheidsniveau
vastgesteld vanuit de Veiligheidsagenda
Cybercriminaliteit
OM verdachten cybercriminaliteit
Executie vrijheidsstraf van onvindbare
veroordeelden
Positief afgedane executiedossiers

Gerealiseerd
2018

Norm
2019

Gerealiseerd
2019

87

70

98

20
20

14
-

9
61

-

-

-

22

23

24

-

40%

30%

4.1 Mensenhandel
Niet alleen het project Uitbuiting – een van de zeven deelprojecten van het programma AO
(paragraaf 3.1.6 van dit jaarverslag) – richt zich op mensenhandel, ook de Afdeling
Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) heeft een aantal complexe en
langdurige onderzoeken naar mensenhandel gedaan. Zo ontwikkelde de politie Noord-Holland een
nieuwe werkwijze met een signaalgroep. Deze groep beoordeelt alle binnenkomende signalen en
veredelt de kansrijke. Dit heeft een dertiental signalen opgeleverd die verder onderzocht worden. De
implementatie van een softwarematige beoordeling van signalen is in 2019 verkend en krijgt een
vervolg. Dit jaar is een aanzet gegeven voor een training voor eerstelijnsmedewerkers om signalen
van mensenhandel te herkennen. Het Hennepteam en het team Zeden kijken in onderzoeken
gezamenlijk naar aspecten van mensenhandel. Ook werd en wordt, nog meer dan voorheen, door
AVIM de samenwerking gezocht met partners, waaronder gemeenten en de KMAR, om het
herkennen van signalen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In landelijk verband maar ook
in eenheidsverband is gewerkt aan het organiseren van een hackaton. Deze heeft in de eenheid
plaatsgevonden in samenwerking met het openbaar ministerie en internetspecialisten uit
opsporingsteams. Deze vernieuwende werkwijze heeft laten zien hoe de wereld van de sociale media
kan worden benut om slachtoffers en verdachten te detecteren en aan te pakken.

4.2 Online seksueel kindermisbruik
De doelstelling van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme Noord-Holland (TBKK) is
het in veiligheid brengen van en het bieden van hulp aan minderjarige slachtoffers van seksueel
misbruik. De nadruk ligt hierbij op het identificeren van slachtoffers op basis van
onderzoeksinformatie, in het bijzonder uit digitale gegevens. In 2019 heeft het TBKK in totaal 42
slachtoffers geïdentificeerd in negen verschillende opsporingsonderzoeken binnen Nederland. In
totaal zijn er zo’n veertig zaken gedraaid waarbij de focus lag op de downloaders en verspreiders van
het materiaal. In alle onderzoeken valt het op dat de hoeveelheid afbeeldingen toeneemt en dat het
overige digitale materiaal, zoals chats, mails en geïnstalleerde programma’s, belangrijker wordt. Op
sociale media zagen we dat er steeds meer pogingen werden gedaan om contact te zoeken met
minderjarigen om seksuele foto’s te versturen en zelfs afspraken te maken. In de onderzoeken wordt
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nauw samengewerkt met de digitale specialisten, de Landelijke Eenheid en buitenlandse bedrijven
als Instagram en Google. Het TBKK heeft dit jaar de grootste hoeveelheid data (32 Terabyte) die ooit
in Nederland is aangetroffen onderzocht. Binnen deze data is een zeer grote hoeveelheid
kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen die is overgedragen aan de Landelijke Eenheid ten
behoeve van de Internationale Database.

4.3 Executie
Bij het uitvoeren van een straf of maatregel zijn veel organisaties betrokken. De politie zorgt ervoor
dat wanbetalers en daders die zich onttrekken aan een taak- of vrijheidsstraf worden opgespoord en
hun straf alsnog ondergaan. Voor het vertrouwen in onze rechtsstaat, het gevoel van veiligheid en de
geloofwaardigheid van het politiewerk moeten we zorgen dat niemand de dans ontspringt. In de
Veiligheidsagenda zijn aanvullende afspraken gemaakt die zich richten op ‘onvindbare
veroordeelden’ met een vrijheidsstraf van minder dan driehonderd dagen. Er wordt gewerkt met een
gefixeerde, landelijke voorraad van 10.749 personen per 1 oktober 2018. De eerste afspraak is dat
veertig procent van de aangeleverde dossiers positief wordt afgedaan. Dit is het aandeel van
kansrijke dossiers waarbij een aanhouding heeft plaatsgevonden. De politie Noord-Holland heeft in
dertig procent van de in behandeling genomen zaken een aanhouding gerealiseerd. De tweede
afspraak is dat landelijk doorlopend honderd dossiers (tien per eenheid) met opsporingsindicatie bij
de politie (opsporing) in behandeling zijn. Per eind december waren dit er landelijk 33, waarvan twee
bij de Eenheid Noord-Holland. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog ruim driehonderd zaken voor
vooronderzoek bij de informatieorganisaties in behandeling zijn. Bij een deel van deze dossiers werd
in het vooronderzoek alsnog een adres gevonden en werd dit direct uitgezet. Het aantal dossiers
waarbij een uitgebreid opsporingsonderzoek nodig is, blijkt vooralsnog beperkt.

4.4 Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Burgernet
In 2019 is geïnvesteerd op de samenwerking tussen het projectteam NHSV, het programma AO en
het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC). Het RPC heeft een separaat jaarverslag 2019
gemaakt, met een bredere kijk op de resultaten. Het RPC heeft ingezet op de brede aanpak van
criminaliteit en is actief in het publiek-private netwerk waar het draait om economie en veiligheid.
Samen met ondernemers draagt het RPC bij aan een veilig en gezond ondernemersklimaat.
Daarnaast verzorgt het RPC voor een groot aantal gemeenten het relatiebeheer van Burgernet, het
samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie en inwoners voor veiligheid in de wijken. In het
verlengde van de IMV-thema’s organiseerde het RPC twaalf masterclasses over cybercrime ‘Out of
Business’, die door driehonderd ondernemers zijn bezocht. Naar de tien bijeenkomsten ‘Awareness
Ondermijning’ kwamen 675 ondernemers. Verder is er een training voor horecaondernemers
geweest over de herkenning van de zombiedrug Flakka en trainingen voor onder andere coffeeshops
en hotels om signalen van afpersing, bedreiging en andere criminaliteit te kunnen herkennen.

4.5 Eenheidsbreed evenementenbeleid
De gezamenlijke aanpak van de gemeenten, openbaar ministerie en politie en de eigen
verantwoordelijkheid van de evenementenorganisator heeft ook dit jaar geleid tot een vermindering
van politie-inzet bij evenementen. Nieuw is dat voor het jaar 2020 een eenheidsbrede
evenementenkalender is vastgesteld met alle grote evenementen in de Eenheid Noord-Holland die
meer dan tien fte politie-inzet vragen. Het doel van deze evenementenkalender is om inzicht te
verschaffen in alle grote evenementen en scherp te krijgen op welke momenten er niet meer
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evenementen bij kunnen omdat dan de veiligheid van het evenement middels de politie-inzet niet
kan worden gegarandeerd. Verder zijn gezamenlijke procesafspraken gemaakt over het vergunnen
van evenementen van deze omvang die zich aandienen nadat de evenementenkalender is
vastgesteld.

4.6 Team Grootschalige Opsporing ‘Brandberg’
In 2019 is een groot aantal opsporingsonderzoeken gedraaid met mooie resultaten. Eén daarvan
lichten we er in dit jaarverslag uit: Brandberg. In deze zaak zijn na professioneel recherchewerk in
juni 2019 niet alleen de schutters, maar ook de sturende factor en de spil van de
informatievoorziening veroordeeld. Het onderzoek begon na de liquidatie van ’L’ op 7 november
2017 in een woonwijk in Krommenie. De recherche kreeg personen in beeld die mogelijk ook in
verband konden worden gebracht met de liquidaties in Kerkdriel op oudejaarsdag 2015. Hierop
ontstond een nauwe samenwerking tussen de politie in Noord-Holland en die in Oost-Nederland. Al
gauw werd duidelijk dat de potentiële verdachten gebruik maakten van encrypte telefoons. Maar
wat er precies gebeurd was en hoe meedogenloos de verdachten met elkaar hadden
gecommuniceerd, werd pas duidelijk toen er berichten van Canadese servers werden ontsleuteld
door het NFI. De rechtbank zag volop bewijs en heeft twee verdachten in deze zaak veroordeeld tot
levenslang in de onderzoeken in Krommenie en Kerkdriel en voor drie pogingen liquidatie. Een derde
verdachte heeft dertig jaar celstraf gekregen in het onderzoek in Kerkdriel en voor drie pogingen
liquidatie. Een vierde verdachte is tot vijftien jaar veroordeeld in het onderzoek in Krommenie.

4.7 Politiecapaciteit
Naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn aanvullende (beveiligings)maatregelen
ingezet. In de Eenheid Noord-Holland wonen meerdere subjecten die in relatie staan tot de
liquidatiezaak. De beveiliging van deze personen is dan ook geïntensiveerd. Dit had voornamelijk in
het laatste kwartaal van 2019 een fors effect op de politiecapaciteit. Daarnaast vroeg de grote
operationele drukte, waaronder de vele demonstraties en het geleidelijk terugbrengen van de
bezetting naar de vastgestelde formatie, veel van de beschikbare politiecapaciteit. Om de schaarse
capaciteit zo goed mogelijk te benutten hebben de basisteamdriehoeken lokale keuzes gemaakt over
de inzet van de politiecapaciteit. Ook binnen de politie is de verdeling van de capaciteit intensief
afgestemd waarbij ervoor is gezorgd dat de minimale sterkte van de teams in stand bleef.
Al deze maatregelen duren bij het schrijven van dit jaarverslag nog voort. De verwachting is dat zij
voor langere tijd nodig zullen zijn. De gevolgen hiervan op de resultaten van de integrale
samenwerking zijn op de korte termijn nog niet direct zichtbaar. De verwachting is echter dat dit op
lange termijn zijn effect zal hebben in het kunnen behalen van de doelstelling in alle aspecten van
het politiewerk. In antwoord op de vele ontwikkelingen met betrekking tot de capaciteit heeft de
politie Noord-Holland het ‘zorgvuldig kiezen’ tot speerpunt gemaakt.
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