Z w a r e j onge ns op d e w e g
Een onderzoek naar georganiseerde
diefstal in de wegtransportsector

Jos Kuppens
Edo de Vri es R obbé
I l s e v an L ei den
Henk Ferwerda

ISB N 9 0 -7 5 116 - 27 - 6

Zware jongens op de weg
Een onderzoek naar georganiseerde diefstal
in de wegtransportsector

Jos Kuppens
Edo de Vries Robbé
Ilse van Leiden
Henk Ferwerda

Met medewerking van
N. Arts, A. Cornelissens, A. Smulders en G. Verhagen
(Advies- en Onderzoeksgroep Beke)
Omslagontwerp
M. Grotens (Advies- en Onderzoeksgroep Beke)

In opdracht van
Ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat

Zware jongens op de weg
Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector
Jos Kuppens, Edo de Vries Robbé, Ilse van Leiden en Henk Ferwerda
Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem

© 2006 Advies- en Onderzoeksgroep Beke, auteursrechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print or other means without written
permission from the authors.

Inhoud sopgav e
Vooraf
1. Het onderzoek

1

1.1. Definities en afbakening van het onderzoek

1

1.2. Probleemstelling en onderzoeksvragen

2

1.3. Onderzoeksaanpak

4

1.4. Leeswijzer

6

2. Feiten en cijfers

7

2.1. Een korte schets van de wegtransportsituatie in Nederland

7

2.2. Het criminaliteitsprobleem binnen de wegtransportsector

7

2.2.1. Voertuigdiefstallen

8

2.2.2. Ladingdiefstallen

9

2.2.3. Dark number
2.3. Factoren die van invloed zijn op specifieke vormen van criminaliteit

11
12

2.3.1. Kostbare en gemakkelijk af te zetten goederen

12

2.3.2. Voorkeur voor bepaalde typen voertuigen

13

2.3.3. Kleine versus grote bedrijven

16

2.4. Algemene hot times en hot spots bij criminaliteit in de wegtransportsector

16

2.4.1. Hot spots voor diefstal van (lading uit) vrachtwagens

18

2.4.2. Hot spots voor diefstal van (lading uit) distributiewagens

22

2.4.3. Conclusies over hot spots voor diefstal van (lading uit) bedrijfswagens

23

2.5. Schade door wegtransportcriminaliteit
2.5.1. Schade in cijfers
2.6. Resumé

3. Wat is er bekend over de werkwijze van de daders?

24
25
26
29

3.1. Werkwijze van de daders

29

3.2. Voorbereiding

31

3.2.1. Motivatie en voorkennis

32

3.2.2. Fysieke voorbereiding

33

3.2.3. De voorbereiding in de casus

33

3.3. Uitvoering

34

3.3.1. Geweld en overvallen

34

3.3.2. Inbraken in loodsen of bedrijfsterreinen

36

3.3.3. Inbraken in voertuigen en diefstallen van lading en voertuigen

37

3.3.4. Diefstal door een chauffeur of loodsmedewerker

38

3.3.5. Criminaliteitsvormen

39

3.3.6. De uitvoering in de casus

39

3.4. Verwerking

41

3.4.1. Terugvindlocaties van bedrijfswagens

41

3.4.2. Heling van goederen en transportmiddelen

43

3.4.3. Verdeling van de opbrengsten

45

3.4.4. De verwerking in de casus

46

3.5. Resumé

4. Wat is er bekend over de daders?

47
49

4.1. Achtergrond en oriëntatie van de daders

49

4.2. Criminele carrière daders

51

4.3. Organisatie en afscherming

54

4.3.1. Organisatie en hiërarchie

54

4.3.2. Afschermingsmethoden en de reactie op opsporingsactiviteiten

56

4.4. Criminele netwerken

57

4.5. Conclusies over de georganiseerdheid van de dadergroepen

60

5. Aanpak van diefstal in het wegtransport
5.1. De complexe transportketen

63
63

5.1.1. De keten

64

5.1.2. De aanpak vanuit de ketenbenadering

66

5.2. Kwetsbaarheden en kansen voor de aanpak

66

5.2.1. Kwetsbaarheden in de wegtransportsector

66

5.2.2. Kwetsbaarheden van modus operandi en dadergroepen

69

5.2.3. Kwetsbaarheden in de opsporing

71

5.3. Maatregelen in convenantperspectief

72

5.3.1. Maatregelen die verband houden met convenantafspraken

73

5.3.2. Buiten het convenant liggende maatregelen

78

5.4. De convenantafspraak op een rij
5.4.1. De prioritering

84
84

6. Conclusies en maatregelen

87

Samenvatting

93

Summary

99

Literatuur

105

Bijlagen

109

Bijlage 1: Lijst van geïnterviewden/experts

109

Bijlage 2: Aandachtspuntenlijst opsporingsonderzoeken

111

Bijlage 3: De casus in het kort

115

Voo raf
Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer
en Waterstaat is uitgevoerd.
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn we als onderzoeksteam veel mensen dank
verschuldigd. Allereerst zijn dat de procesverbaalcoördinatoren, rechercheurs en teamleiders. Zij hebben tijd vrijgemaakt om ons uitvoerig over hun ‘zaak’ te vertellen en
ons deelgenoot te maken van de opsporingsonderzoeken. Verder hebben de deelnemers aan de interviews en expertmeetings bijgedragen aan een substantiële verdieping in dit rapport.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de drie securitymanagers van de drie
transportbedrijven. Ondanks onze soms vrijpostige vragen en het ‘kijkje in de keuken’
van hun bedrijf waren zij bereid mee te werken aan het onderzoek.
Een aantal personen willen we er nog uitlichten vanwege hun herhaaldelijke inzet bij
het onderzoek. Dit zijn Fred Blaauw (Recherche Groningen/Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit), Chris Selhorst (Landelijk Team Transportcriminaliteit) en
Hélène Minderman (Transport en Logistiek Nederland). Daarnaast noemen we Wendy
Noordkamp, Matthijs Seijlhouwer (beide ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Daniëlle Hofstra (ministerie van Justitie) voor hun waardevolle
commentaar op het rapport.
Ons laatste woord van dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie die
ons in de diverse fasen van het onderzoek hebben ondersteund. De commissie was als
volgt samengesteld:
Ton van der Lee - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
Bob Oudshoorn - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Minky Sonneveld - Ministerie van Economische Zaken
Arnhem, 2006
Het projectteam
Jos Kuppens, Edo de Vries Robbé, Ilse van Leiden en Henk Ferwerda
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1.

Het o n de r z o e k

Om de criminaliteit in het bedrijfsleven terug te brengen, is in 2004 het Actieplan Veilig Ondernemen in het leven geroepen. Het actieplan heeft geresulteerd in een aantal
met elkaar samenhangende projecten, waaronder een project dat specifiek op de wegtransportsector is gericht. Het doel van dit project is het reduceren van de criminaliteit
met 25% in 2008. Om dit te bereiken, is door verschillende publieke en private partijen1 het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector getekend. Dit convenant
behelst de volgende negen afspraken:


analyse van de omvang, aard, plaats en wijze van criminaliteit in de wegtransportsector,



meer veilige parkeerplaatsen;



opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting;



een platform voor locatiegebonden dienstverlening op basis van Cell Broadcast;



procedure voor werving en selectie van personeel;



promoten en bevorderen van tracking & tracing;



criminaliteitsreductie vanuit de ketenbenadering;



checklist aangifte;



keurmerk transport en logistiek.

waardoor gekomen kan worden tot een scherpere prioritering van maatregelen;

Het onderhavige rapport is het resultaat van de eerstgenoemde afspraak. Binnen het
convenant is namelijk afgesproken om aan de hand van een criminaliteitsbeeldanalyse
maatregelen aangereikt te krijgen om de criminaliteit in de wegtransportsector terug
te dringen.2
1.1.

Definities en afbakening van het onderzoek

In dit onderzoek richten we ons op georganiseerde diefstal in de wegtransportsector.
We hebben hiermee bewust de term ‘georganiseerde criminaliteit’ losgekoppeld van dit
onderzoek, aangezien hieronder een complex van strafbare feiten valt.3 Onder die
noemer zouden in het onderzoek ook fraude, corruptie, mensensmokkel, drugshandel,
liquidaties en dergelijke betrokken moeten worden. Dit neemt niet weg dat we geor1. Het betreft de ministeries van Economische Zaken (EZ), Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Verkeer en Waterstaat (V&W), de brancheorganisaties EVO, Koninklijk
Nederlands Vervoer (KNV), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Nederland Distributieland
(NDL) en ten slotte het Verbond van Verzekeraars.
2. Het gaat daarbij zowel om het aangeven van concrete maatregelen als om het aanbrengen van
prioriteiten in het beleid. Daarnaast zullen zowel overheid als bedrijfsleven (Privaat Publieke Samenwerking) een aandeel moeten leveren.
3. In dit kader willen we ook verwijzen naar de brede definitie die is opgesteld door een door de
Commissie-Van Traa ingestelde onderzoeksgroep, onder leiding van professor Fijnaut: ‘Er is sprake van georganiseerde criminaliteit indien groepen, die primair gericht zijn op illegaal gewin,
systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze
misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te
tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen’ (Kleemans et. al.,
2002).
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ganiseerde diefstal in een breder verband beschouwen. Zo zullen we heling, diefstal
met geweld en andere aan diefstal in het wegtransport gerelateerde incidenten in het
onderzoek betrekken op de momenten dat daar aanleiding voor bestaat. Daarentegen
leggen we de grens binnen deze definitie bij de gelegenheidsdief die enkele goederen
uit een openstaande transportwagen steelt.
Ook verdient de term ‘wegtransportsector’ nog enige toelichting. In de sector zelf
wordt de grens tussen lichte en zware transportmiddelen bij 3500 kilo gelegd.4 In dit
onderzoek leggen we de nadruk op de transportmiddelen van 3500 kilo en zwaarder
(vrachtwagens). Daar waar het interessant is, geven we ook cijfermateriaal over de
transportmiddelen tot 3500 kilo (distributiewagens). Belangrijk is hierbij te benadrukken dat diefstallen bij wegtransportbedrijven ook vanaf het eigen bedrijfsterrein of
vanuit de eigen loods plaats kunnen vinden.
Het onderzoek richt zich primair op het vrachtvervoer in Nederland. Gezien de spilfunctie van het Nederlands vrachtvervoer in Europa ontkomen we echter niet aan een
blik op het internationale karakter van het fenomeen georganiseerde diefstal in de
wegtransportsector. Daarbij is het met name interessant om te kijken naar diefstallen
over de landsgrenzen en de mate waarin Nederlandse transportondernemers hiermee
te maken krijgen. Verder kunnen we bij voertuig- en ladingdiefstal spreken van grensoverschrijdende criminaliteit aangezien in Nederland gestolen transportmiddelen ook in
bijvoorbeeld Duitsland worden teruggevonden.
1.2.

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Door de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat is bij het
uitwerken van de eerste convenantafspraak een algemene probleemstelling geformuleerd die als volgt is samen te vatten:
‘Wat is kenmerkend (omvang, aard, en achtergronden) voor criminaliteit in
de wegtransportsector in Nederland en hoe kan er op basis van een analyse prioritering en invulling gegeven worden aan de preventieve en repressieve aanpak van het probleem?’
Uit deze algemene probleemstelling is een aantal onderzoeksvragen te herleiden. Deze
worden hieronder gepresenteerd en toegelicht.
1. Wat is de aard en omvang van de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector en waardoor wordt deze beïnvloed?

Op voorhand wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt in diefstal voor de voertuigen (vrachtwagen, trekker en/of oplegger) en diefstal voor de lading dan wel
4. In het vervolg van dit rapport zullen we de zware categorie bedrijfswagens (3500+) aanduiden
met ‘vrachtwagens’ en de lichte categorie bedrijfswagens (3500-) met ‘distributiewagens’.
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een combinatie van beiden. Verder is er ook aandacht voor de diefstal van wagens
voor onderdelen. Daarnaast gaat het ook om specifieke kenmerken van de lading
(en de mogelijkheid om deze af te zetten) en kenmerken van de vrachtwagens en
trekkers met of zonder oplegger (courante of dure). Tot slot zal er binnen deze
vraag ook een indicatie gegeven worden van de omvang van het probleem en
eventuele ontwikkelingen - zowel naar aard als omvang in de tijd.
2. Wat zijn de hot times en hot spots bij georganiseerde diefstal in de wegtransportsector en waardoor worden ze beïnvloed?

Binnen deze onderzoeksvraag gaat de aandacht uit naar de momenten en de locaties waar de onderscheiden vormen van diefstal in de wegtransportsector bij uitstek voorkomen. Naast aandacht voor de hot times en hot spots wordt binnen deze vraag ook nagegaan waardoor ze worden beïnvloed.
3.

Wat is er bekend over daders, dadergroepen en hun werkwijze?

Hierbij staan achtergrondkenmerken van daders en/of dadergroepen die actief zijn
bij diefstal in de wegtransportsector centraal. Er is ook gekeken hoe daders samenwerken én in welke mate er sprake is van georganiseerde diefstal.5 Verder is
het antecedentenpatroon van daders van belang en kijken we wat de relatie is tussen de daders en de transportsector (relatie onder- en bovenwereld). Daaruit valt
te abstraheren of daders en dadergroepen naast diefstal in de transportsector nog
op andere criminele terreinen actief zijn.6 Daarnaast hebben we gekeken naar de
voorbereiding, de uitvoering en de verwerking van diefstallen, alsmede naar de
opbrengsten voor de personen die zich bezighouden met deze vorm van criminaliteit.
Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag is ook nadrukkelijk aandacht
geschonken aan de modus operandi en de wijze waarop lading, opleggers en
vrachtwagens verdwijnen.7 Vanzelfsprekend is het dan ook van belang of en waar
de gestolen goederen (vrachtwagen, trekker, oplegger en/of lading) teruggevonden worden.
4.

Waartoe leidt het handelen van daders en dadergroepen?

Voor deze onderzoeksvraag gaan we in op – schattingen van – de schade voor
slachtoffers (chauffeurs, transportbedrijven en verzekeringsmaatschappijen).
Naast directe schade en opbrengsten richten we ons in dit onderzoek ook op het
inzichtelijk maken van eventuele neveneffecten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld

5. Recent onderzoek naar georganiseerde autodiefstal geeft zicht op criminele organisaties, relaties tussen organisaties, knooppuntverdachten en verschillende functies. Het is de vraag of dergelijke vormen van organisatie en samenwerking ook terug te vinden zijn bij de criminaliteit in de
wegtransportsector (Ferwerda et al., 2005).
6. Met name bij een dadergerichte aanpak kan dergelijke informatie van belang zijn.
7. Hieronder verstaan we ook het zogenaamde omkatten van vrachtauto’s.
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de consequenties voor de sector als het gaat om investeringen in beveiliging of
wijze van werken.
5.

Welke aanknopingspunten bieden de onderzoeksresultaten voor de aanpak?

Aan de hand van de antwoorden op de eerste vier onderzoeksvragen wordt een
criminaliteitsbeeldanalyse geschetst van de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector. Dit beeld belicht daarmee een deel van de problematiek die in de
wegtransportsector speelt, aangezien fraude en andere criminele praktijken buiten
dit onderzoek blijven. Eerder in dit hoofdstuk werden de negen convenantafspraken genoemd, waaronder dit onderzoek als een van de afspraken. Op basis van de
criminaliteitsbeeldanalyse is het mogelijk om aan te geven op welke wijze maatregelen het meest effect sorteren én welke maatregelen met voorrang moeten worden ingevuld.
1.3.

Onderzoeksaanpak

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is in het onderzoek gekozen voor
een structuur in twee fasen, vier onderzoeksactiviteiten gevolgd door expertmeetings.
Alle onderzoekshandelingen worden eerst gevisualiseerd door middel van een schematische weergave van het onderzoeksdesign. Vervolgens volgt een toelichting.
Figuur 1: Stroomschema onderzoeksdesign

Deskresearch

Interviews

Casusanalyse

Sectororiëntatie

Expertmeetings

Eindrapportage

Deskresearch

Binnen deze onderzoeksactiviteit is een inventarisatie en analyse gemaakt van de Nederlandse en internationale literatuur op het gebied van georganiseerde diefstal in de
wegtransportsector. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de aard, omvang en
kenmerken van het fenomeen en ook hoe dit zich heeft ontwikkeld in de afgelopen
jaren. Verder is voor hetzelfde doel statistisch basismateriaal door het Landelijk Team
Transportcriminaliteit (LTT) van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ter beschikking gesteld.8
8. Ook beschikt de organisatie TAPA, actief op het gebied van beveiliging aangaande transporten warehousebeveiliging, over incidentcijfers. Deze zijn echter alleen voor TAPA-leden bestemd
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Interviews

Tijdens de gehele onderzoeksperiode zijn (telefonische) interviews gehouden met representanten van de vervoers-, verzekerings- en expertisebranche. Daarnaast hebben
we gesproken met enkele (direct en indirect) betrokken partijen van het convenant en
zijn verschillende politiefunctionarissen ondervraagd. Voor een compleet overzicht van
geïnterviewden wordt verwezen naar bijlage 1.
Casusanalyse

Voor het onderzoek zijn twaalf opsporingsonderzoeken verzameld die betrekking hebben op diefstal in de wegtransportsector.9 Deze onderzoeken zijn niet ouder dan drie
jaar, om een zo actueel mogelijk beeld van het verschijnsel te krijgen. Nadat de betrokkenen hadden toegestemd om aan het onderzoek mee te werken, zijn de leden
van het rechercheteam dat een zaak heeft gedraaid, geïnterviewd.10 Aan de hand van
een aandachtspuntenlijst11 (zie bijlage 2) zijn de opsporingsonderzoeken in beeld gebracht en in een latere fase geanalyseerd.12 Daartoe is ieder opsporingsonderzoek in
een standaard-analyseschema geplaatst, zodat de verschillende onderzoeken onderling
met elkaar te vergelijken zijn. De aandachtspuntenlijst en het standaardanalyseschema lagen in elkaars verlengde en hadden de volgende thema’s:


achtergronden van het opsporingsonderzoek;



beschrijving van aard, omvang, locatie en tijdstip van het delict;



kenmerken van het bedrijf dat slachtoffer van de diefstal werd;



modus operandi;



crimineel samenwerkingsverband;



evaluatie van het opsporingsonderzoek.

Aanvullend op deze onderzoeksactiviteit is de justitiële documentatie van de hoofdverdachten uit de diverse opsporingsonderzoeken bij het Centraal Justitieel Documentatiecentrum (CJD) in Almelo opgevraagd, met als doel om de criminele carrière en het
criminaliteitspatroon van hoofdverdachten in beeld te brengen. Met behulp van deze
gegevens was het ook mogelijk om netwerkanalyses uit te voeren, waardoor er ook
zicht kwam op criminele netwerken en knooppuntverdachten.13

en dientengevolge niet voor dit onderzoek ter beschikking gesteld. Basisinformatie van het Verbond van Verzekeraars is wel verkregen.
9. Hiervoor is toestemming gevraagd en gekregen bij het college van Procureurs-Generaal.
10. Er waren procesverbaalcoördinatoren, onderzoeksleiders, maar ook rechercheurs bij de interviews betrokken. Voor een overzicht van de geïnterviewden wordt verwezen naar bijlage 1.
11. Als basis is de reeds beproefde aandachtspuntenlijst uit het onderzoek naar georganiseerde
autodiefstal gebruikt en aangevuld/gewijzigd. Deze is weer gebaseerd op de aandachtspuntenlijst
uit de WODC-monitor over georganiseerde criminaliteit.
12. Ook wordt bij de nadere analyse gebruik gemaakt van het moeder- of stamproces-verbaal.
13. Met behulp van het netwerkanalyseprogramma Analysts’ Notebook (Boerman en De Rooij,
2001) is een overall netwerkanalyse uitgevoerd.

Zware jongens op de weg - 6 -

Sectororiëntatie

Om te weten wat er speelt in wegtransportsector, met name op het gebied van diefstal(bestrijding), zijn drie transportbedrijven bezocht. Hierbij is gekozen voor een
groot, middelgroot en klein bedrijf.14 Tijdens de bezoeken zijn in eerste instantie de
verantwoordelijken voor het veiligheidsbeleid geïnterviewd. Vervolgens werden, voorzover de preventiemaatregelen dat toestonden, de onderzoekers rondgeleid in het
bedrijf.
Expertmeetings

Naast alle eerdergenoemde onderzoekshandelingen is aanvullend gebruik gemaakt van
de kennis van experts. Het beoogde doel hiervan was het inwinnen van extra informatie over het fenomeen georganiseerde diefstal in de wegtransportsector. Deze experts
zijn opgedeeld in een expertmeeting voor de overheid en voor de particuliere sector.
Daarbij is in het onderzoek gekozen voor eerdergenoemde tweefasenstructuur: pas
nadat alle voor het onderzoek benodigde informatie was verzameld, zijn de expertmeetings gehouden. Het voordeel hiervan was, dat de experts kennis konden nemen
van voorlopige onderzoeksresultaten. Op die manier werd een verdiepingsslag in argumentatie en onderlinge wisselwerking bereikt.15
1.4.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de feiten en de cijfers rond georganiseerde diefstal in de
wegtransportsector. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de werkwijze hiervan
(hoofdstuk 3) en de daders hierin (hoofdstuk 4). Deze drie hoofdstukken leveren een
overzicht van georganiseerde diefstal op. We presenteren dit overzicht in hoofdstuk 5,
waarin aandacht wordt besteed aan preventieve en repressieve maatregelen die tegen
dit fenomeen getroffen (kunnen) worden. Daarbij wordt ook een verband gelegd met
het convenant. In het afsluitende hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen.
Vanwege de overzichtelijkheid zijn relevante opmerkingen uit de interviews en expertmeetings in de hoofdstukken opgenomen. We gebruiken hierbij de term ‘expert’
zowel voor de geïnterviewden als de deelnemers aan de expertmeetings. Ten slotte
zijn treffende ervaringen uit de sector ter illustratie in het rapport verweven in kaders.

14. Het middelgrote bedrijf bezat bovendien een distributietak waarvoor specifieke preventiemaatregelen genomen werden. Op eigener verzoek blijven de namen van de transportbedrijven
en hun securitymanagers anoniem.
15. Voor een volledige lijst van deelnemers wordt verwezen naar bijlage 1.
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2.

Feiten en cijfers

2.1.

Een korte schets van de wegtransportsituatie in Nederland

Voor Nederland is het wegvervoer verreweg de belangrijkste wijze om goederen te
verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland bezet
door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een
vooraanstaande positie. In bijna alle takken van de transportsector in Europa is een
toename zichtbaar van de hoeveelheid goederen die wordt getransporteerd (in tonkilometer), maar de stijging van het transport over de weg is verreweg het grootst. Zo
is de hoeveelheid getransporteerde goederen over de weg vanaf 1970 elk decennium
met 40 à 50% gestegen. Voor Nederland bedroeg de groei van het internationale wegtransport tussen 1990 en 1999 33% (European Commission, 2003).
Als we kijken naar het aantal transportbedrijven in Nederland, dan schommelt het
aantal beroepsgoederenvervoerders met een vergunning al enige jaren rond de
12.000. Van hen had in 2004 82% ook een vergunning voor internationaal goederenvervoer (TLN, 2004). Ondanks het feit dat 58,7% van de transportondernemingen te
bestempelen is als eigen rijder, nemen zij een klein deel van het totale beroepsgoederenvervoer voor hun rekening (zij beschikken over 12,5% van de vergunningen). Voor
zowel het binnenlandse als het grensoverschrijdende vervoer geldt dat een zeer klein
aantal vervoerders (2,7%) beschikt over ruim een derde van de vergunningen. Een
groot deel van de kleinere transportbedrijven rijdt in de praktijk in onderaanneming
van andere (meestal grote) transportbedrijven. De omzet van bedrijven met één
vrachtauto wordt bijvoorbeeld voor 79% gevormd door inkomsten uit onderaanneming, terwijl dit bij grote bedrijven (vijftig of meer vrachtauto’s) 6% is (bron: cijfers
TLN voor 2004).
De komende jaren zal het internationale wegtransportverkeer blijven toenemen; tot
2010 wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2% (TLN,
2004). Na enkele jaren van economische neergang groeiden het binnenlandse en het
buitenlandse wegtransport in 2004 weer met respectievelijk 5 en 14% (NIWO, 2005).
Figuur 2 schetst een beeld van het aantal vrachtbewegingen op de Nederlandse snelwegen op werkdagen in 2004. Hieruit komt naar voren dat de grootste concentratie
vrachtwagens zich vooral in het zuidelijk deel van Nederland en op de aan- en afvoerwegen rond enkele grote steden, met name Rotterdam, bevindt.
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Figuur 2: Gemiddeld aantal vrachtwagens op werkdagen in 2004

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2.2.

Het criminaliteitsprobleem binnen de wegtransportsector

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het
grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer (NIWO, 2005), lijkt het logisch aan te nemen dat de Nederlandse transportsector in Europees verband relatief

Zware jongens op de weg - 9 -

vaak het slachtoffer wordt van diefstal.16 Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de
meest kostbare ladingen rondrijden (Bruinsma en Bovenkerk, 1996). Verschillende
vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten
plaatsvinden. Een diefstal of inbraak kan bijvoorbeeld plaatsvinden op een openbare
parkeerplaats of in een afgesloten loods. De schade die bedrijven hiervan ondervinden,
ligt zowel in de hoge frequentie van slachtofferschap17 als in de hoge waarde van de
gestolen transportmiddelen en goederen (Rovers en De Vries Robbé, 2005). Hierop
komen we verderop in dit hoofdstuk nog terug.
2.2.1.

Voertuigdiefstallen

Cijfers over het aantal gestolen bedrijfsvoertuigen worden door de verschillende experts als redelijk betrouwbaar beschouwd. We gebruiken hiervoor de politieregistraties
van gestolen bedrijfsvoertuigen.
Uit tabel 1 blijkt dat in 2004 368 bedrijfswagens werden gestolen (waarvan er 245
werden teruggevonden). Tevens werden in deze categorie 10 aanhangers en 282 opleggers gestolen waarvan er 5 respectievelijk 156 aan de rechtmatige eigenaar konden
worden teruggegeven (Blaauw, 2005a). Cijfers van de RDW laten ook zien dat tussen
2000 en 2004 in totaal 1817 bedrijfswagens zijn gestolen (met of zonder aanhanger of
oplegger). Daarnaast werden 1361 losse aanhangers en opleggers ontvreemd. We zien
dat het aantal diefstallen van bedrijfswagens en aanhangers in 2004 ten opzichte van
2000 flink is toegenomen (respectievelijk met 21,5 en 37,7%).
Tabel 1: diefstal van vrachtwagens (2000-2004)

Aantal gestolen vrachtwagens
Aantal teruggevonden
vrachtwagens
Aantal gestolen vrachtwagenaanhangers en opleggers
Aantal teruggevonden
vrachtwagenaanhangers en
-opleggers

2000

2001

2002

2003

2004

Totaal

331

339

430

349

368

1817

183
(55,3%)

225
(66,4%)

264
(61,4%)

219
(62,8%)

245
(66,6%)

1136
(62,5%)

212

220

363

274

292

1361

65
(30,7%)

76
(34,5%)

137
(37,7%)

152
(55,5%)

161
(55,1%)

591
(43,4%)

Bron: RDW

16. Internationaal vergelijkbare cijfers over slachtofferschap van transportbedrijven zijn niet
voorhanden.
17. Van de 139 bedrijven gaf 96% in het onderzoek aan tussen 2002 en 2004 slachtoffer te zijn
geworden van een vorm van criminaliteit. De bedrijven die slachtoffer werden, kregen te maken
met gemiddeld achttien incidenten in drie jaar.
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Kijken we puur naar de aantallen diefstallen van voertuigen (en dus niet naar de diefstallen van lading of de totale schade van de diefstallen), dan zijn de uitspraken van
verschillende betrokkenen dat het gaat om een steeds groter wordend probleem niet
geheel te onderschrijven.18 Dit komt vooral doordat er een duidelijk piek ligt in 2002.
Eveneens opvallend zijn de terugvindpercentages. Voor alle categorieën geldt dat deze
aanzienlijk zijn gestegen.19
2.2.2.

Ladingdiefstallen

Transportmiddelen kunnen worden gestolen voor het voertuig (als buit of om er een
andere misdaad mee te plegen), voor onderdelen en/of voor de lading. Zoals ook tijdens de expertmeetings naar voren kwam, zou het hierbij in de meerderheid van de
gevallen gaan om de lading (zie ook VERN, 2005 en Rovers en De Vries Robbé, 2005).
Het LTT combineert de gegevens van de RDW (en dus afkomstig van politie-aangiften)
met meldingen van de verzekeraars.20 We kunnen de cijfers van het LTT gebruiken om
te bekijken in hoeverre het bij de diefstal van transportmiddelen om de lading gaat.
Op basis van de cijfers (zie tabel 2) moeten we de stelling dat het in het overgrote
deel van de voertuigdiefstallen om de lading gaat, toch iets nuanceren.
Tabel 2: diefstal van voertuigen met of zonder lading (2001-2004)

Vrachtauto, leeg
Vrachtauto met aanhanger, leeg

2001

2002

2003

2004

106

96

114

110

5

2

3

2

Losse aanhanger, leeg

12

12

4

3

Losse trekker

87

110

79

98

Trekker met oplegger, leeg

17

39

31

24

109

141

100

110

Vrachtauto, met lading

41

52

36

35

Vrachtauto met aanhanger, met lading

22

6

6

10

5

6

7

1

85

100

95

69

Losse oplegger met, lading

122

134

158

126

Totaal aantal voertuigdiefstallen, zonder lading

336

400

331

347

Totaal aantal voertuigdiefstallen, met lading

275

298

302

241

Losse oplegger, leeg

Losse aanhanger, met lading
Trekker met oplegger, met lading

Bron: LTT

18. Zie bijvoorbeeld TLN (2005): ‘Er is met name een sterke toename van ladingdiefstallen en
diefstallen van voertuigen met een gewicht beneden de 3,5 ton totaalgewicht’.
19. De gemiddelde terugvindpercentages liggen voor distributiewagens wel beduidend lager dan
voor vrachtwagens (het gemiddeld percentage voor de periode 2000-2004 ligt op 40,7). Deze
voertuigen worden, aldus experts, ook veel vaker voor het voertuig gestolen dan voor de lading.
20. Het LTT merkt op dat deze cijfers waarschijnlijk ongeveer 95% van de voertuigdiefstallen en
ongeveer 60 à 65% van de grotere ladingdiefstallen in Nederland betreffen.
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Hieruit blijkt dat het grootste deel van de voertuigdiefstallen (gemiddeld 56%) juist
zonder lading wordt gestolen. Trek je hier de losse trekkers af (omdat deze per definitie ongeladen zijn), dan wordt gemiddeld 48% van de voertuigen zonder lading gestolen. Volgens de experts zijn deze cijfers echter te verklaren doordat de diefstal van
een lege vrachtwagen, losse trekker (om er elders een oplegger mee te stelen) of losse trailer (om er elders gestolen lading mee te vervoeren) ook geschiedt om er diefstallen mee te faciliteren.21
Lading wordt lang niet altijd in combinatie met een voertuig gestolen, maar kan ook
ter plaatse worden overgeladen in een eigen (gestolen) transportmiddel. Dat dergelijke
ladingdiefstallen veel voorkomen, blijkt alleen al overduidelijk uit het grote aantal
vrachtwagens dat met gerepareerde zeilen rondrijdt. Het ‘zeilensnijden’, oftewel het
opensnijden van een zeilentrailer22, gebeurt zowel voor ‘inkijkoperaties’ als voor het
daadwerkelijk wegnemen van eventuele interessante goederen. Behalve uit voertuigen
wordt ook uit loodsen gestolen. Criminelen kunnen bijvoorbeeld inbreken in een loods
en vervolgens voor vertrek gereedstaande goederen in een eigen (of elders gestolen)
transportmiddel laden. Ook dit valt onder transportcriminaliteit. Officiële cijfers van het
totale aantal ladingdiefstallen zijn niet voorhanden (zie ook Spapens en Fijnaut, 2005).
Wel registreert het LTT aangiften van ladingdiefstal (met een waarde hoger dan
25.000 euro) uit voertuigen en bedrijfspanden (zie tabel 3). Hieruit kunnen we concluderen dat grootschalige diefstal uit voertuigen drie à vier maal zoveel voorkomt als
grootschalige diefstal uit loodsen en bedrijfspanden. De cijfers zijn echter weinig representatief, omdat het LTT er vanuit gaat dat deze slechts 60 à 70% van de aangiften
betreffen en er daarnaast sprake is van een aanzienlijk dark number.23
Tabel 3: diefstal van lading uit voertuigen of bedrijfspanden (2001-2004)

Lading uit voertuigen
Lading uit bedrijfspand

2001

2002

2003

2004

228

222

155

122

55

60

44

40

Bron: LTT

21. Het zou interessant zijn te onderzoeken of van de teruggevonden voertuigen is aan te geven
of zij oorspronkelijk wel of niet geladen waren. Hiermee zouden we meer bewijs kunnen vinden
voor het feit dat voertuigen worden gebruikt om er andere diefstallen mee te faciliteren. Op korte
termijn was het LTT echter niet in staat ons hierover meer duidelijkheid te geven.
22. Onder zeilentrailers verstaan we alle mogelijke bedrijfsvoertuigen die voorzien zijn van een
overkapping met zeil. Dezelfde logica wordt gehanteerd ten aanzien van kastenwagens, waaronder alle bedrijfsvoertuigen met een harde overkapping worden verstaan. Onder deze laatste categorie vallen ook de koeltrailers, die voorzien zijn van een dubbelwandige overkapping. Voor de
volledigheid merken we hierbij nog op dat wanneer we spreken van zeilentrailers, kastenwagens
en koeltrailers ook vrachtwagens van deze typen worden bedoeld.
23. We zijn nagegaan of het Verbond van Verzekeraars ons in dit verband nog aanvullende informatie zou kunnen verschaffen. Ze delen hun meldingen (schadegevallen van minimaal 10.000
euro) echter een op een met het LTT. Wel wist het Verbond van Verzekeraars te melden dat in
2004 ongeveer 20% van ladingdiefstallen in het buitenland was gepleegd.
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2.2.3.

Dark number

Zoals hiervoor al ter sprake is gekomen, moeten we (naast het ontbreken van cijfers
omdat bijvoorbeeld niet alle aangiften van ladingdiefstal bij het LTT terecht komen)
rekening houden met een dark number effect. Vermoed wordt dat met name kleinere
diefstallen niet worden gemeld, omdat transporteurs een diefstal soms liever verzwijgen. Zij draaien dan immers op voor de douaneheffingen (Bruinsma en Bovenkerk,
1996) of worden aansprakelijk gesteld door hun opdrachtgever of verzekeraar (Rovers
en De Vries Robbé, 2005). Soms wordt echter ook de diefstal van zeer waardevolle
ladingen niet naar waarheid gerapporteerd in de aangifte. Dit gebeurt deels uit commercieel belang en deels omdat chauffeurs ook niet altijd24 weten wat er precies wordt
vervoerd, erkent ook een door ons geïnterviewde securitymanager. Experts van de
politie noemen in dit verband het voorbeeld van een lading die volgens de aangifte
50.000 euro waard zou zijn geweest, terwijl de waarde in werkelijkheid ongeveer een
miljoen euro bedroeg. Uit het ‘Nationaal dreigingsbeeld zware of georganiseerde criminaliteit’ van het KLPD/DNRI (2004b) blijkt verder dat verladers en vervoerders terughoudend zijn in het doen van aangifte omdat zij reputatieverlies vrezen (imagoschade), zij onverzekerd zijn of het doen van aangifte te veel tijd en dus omzet kost.
Rovers en De Vries Robbé (2005) concluderen desondanks dat bedrijven in veel gevallen toch aangifte doen. Hoe groter de schade, hoe waardevoller de goederen en hoe
ernstiger het misdrijf, hoe eerder bedrijven zullen kiezen voor het doen van aangifte.
Inbraken en overvallen worden bijvoorbeeld in bijna alle gevallen bij de politie gemeld.
Voor kleinschalige diefstallen geldt dit veel minder. Verschillende door ons geïnterviewde experts bevestigen dat in het geval van grotere voertuig- en ladingdiefstallen
relatief vaak aangifte wordt gedaan. Enige onderrapportage kan wel bestaan als gevolg van het feit dat bedrijven soms juist in het buitenland aangifte doen of hun verzekering aanspreken omdat dit bijvoorbeeld daar makkelijker is, zij daar verzekerd zijn
of de voorwaarden daar gunstiger zijn. Op het aantal ladingdiefstallen hebben we veel
minder zicht. Door het ontbreken van een delictcategorie ‘transportcriminaliteit’ in de
politieregistratiesystemen is het bijna onmogelijk hiervan een totaalbeeld te krijgen.
2.3.

Factoren die van invloed zijn op specifieke vormen van criminaliteit

In deze paragraaf behandelen we de specifieke kenmerken van de lading en de gestolen voertuigen alsmede kenmerken van de bedrijven die slachtoffer worden.
2.3.1.

Kostbare en gemakkelijk af te zetten goederen

De waarde van de goederen die door Nederlandse bedrijven vervoerd worden, wordt
steeds hoger (TLN, 2005; en Bruinsma en Bovenkerk, 1996). De Nederlandse transporteur staat bekend om zijn hoge arbeidskwaliteit. Kostbare ladingen worden dan ook
vaak door Nederlandse bedrijven vervoerd (Bruinsma en Bovenkerk, 1996). Dit bete24. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen op de hoogte te zijn van lading die zij
vervoeren en de risico’s die dit met zich meebrengt.
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kent dat er relatief veel diefstalgevoelige waar wordt vervoerd. Aantrekkelijke goederen om te stelen zijn: voedingsmiddelen (waaronder met name diepgevroren vlees),
tabakswaren, alcoholische dranken, cosmetica, confectie (vooral merkkleding en merkschoenen), metalen (bijvoorbeeld aluminium en koper), huishoudelijke apparaten, en
elektronica (Bruinsma en Bovenkerk, 1996; ECMT, 2002; VanderBeken, 2005; en Eurowatch, 2005b).
In een klein aantal gevallen gaat het om industriële producten die dan meestal een
grote waarde hebben (bijvoorbeeld hoogwaardige metalen en dure machines) (Rovers
en De Vries Robbé, 2005). Ook minder kostbare metalen lijken recentelijk gewild te
zijn bij criminelen. Deze hebben voor de crimineel als voordeel dat deze relatief gemakkelijk en rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van veel tussenpersonen of helers
die ieder hun aandeel in de winst opeisen) zijn af te zetten bij oudijzerhandelaren.
Meestal gaat het echter om goed verhandelbare en waardevolle consumentenartikelen
die snel zijn af te zetten. Ten slotte zijn er ook voorbeelden bekend van diefstallen van
schijnbaar laagwaardige ladingen zoals wc-papier, die niet worden teruggevonden
(Bruinsma en Bovenkerk, 1996).
Er is weinig bekend over het terugvinden van bij diefstallen en inbraken buitgemaakte
goederen. Om hiervoor al aangehaalde redenen blijkt het, zelfs wanneer de politie
gestolen waar aantreft, lastig deze te koppelen aan de rechtmatige eigenaar. De enige
schatting hierover komt uit 1994. Van de gestolen goederen werd destijds ongeveer
20% geheel of gedeeltelijk teruggevonden (Bruinsma en Bovenkerk, 1996).
2.3.2.

Voorkeur voor bepaalde typen voertuigen

Voertuigen worden in een deel van de gevallen gestolen om hun lading. Dit wil echter
niet zeggen dat criminelen geen voorkeur hebben voor bepaalde merken of kenmerken. Ook als het om de lading gaat, blijken sommige dadergroepen een voorliefde te
hebben voor een bepaald type voertuig, bijvoorbeeld omdat zij precies weten hoe deze
startklaar te krijgen is.
In een van de door ons bestudeerde onderzoeken waren vooral Scania en, in mindere
mate, Volvo populaire objecten. Andere dadergroepen kiezen juist altijd voor oudere
vrachtwagens omdat deze minder vaak zijn uitgerust met gps-systemen. Gaat het bij
de diefstal puur om het voertuig, dan zal de crimineel weten naar welke merken de
meeste vraag is.
De voorkeur voor de merken van de gestolen bedrijfsvoertuigen is direct gerelateerd
aan de hoogte van de verkoopcijfers. In 2003 had DAF met 27% verreweg het grootste marktaandeel, gevolgd door Volvo (16%), Mercedes-Benz (15%), Scania (15%) en
MAN (9%) (TLN, 2004).
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Tabel 4: diefstallen en terugvindpercentages naar merk bedrijfswagen (2000-2004)
Gemiddeld aantal
TerugvindTotale vloot
% diefstal
Merk
diefstallen per jaar
percentages
t.o.v. vloot
DAF

91

67,0%

39.760

0,23

Mercedes-Benz

74

48,0%

19.880

0,37

Scania

59

66,8%

21.300

0,28

MAN

45

61,7%

12.780

0,35

Volvo

43

65,0%

24.140

0,18

Bron: RDW en TLN (2005)

Wat uit bovenstaande tabel opvalt, is dat vrachtwagens van Mercedes-Benz veel minder vaak (in slechts 48,0% van de gevallen) worden teruggevonden; mogelijk gaat het
bij dat merk minder om de lading en juist meer om het transportmiddel zelf. Bij de
andere grote merken komt minstens 60% van de vrachtwagens bij de rechtmatige
eigenaar terug. Ervan uitgaande dat dit betekent dat vrachtwagens van MercedesBenz vaker dan andere voertuigen om het voertuig zelf worden gestolen, zou dit kunnen beteken dat er een grotere (buitenlandse) markt is voor dit soort vrachtwagens.
De RDW maakt ook onderscheid in de leeftijd van de gestolen voertuigen. Het meest
opvallend is het feit dat het aantal gestolen voertuigen bij de vrachtwagens jonger dan
drie jaar, behoorlijk is teruggelopen.
Tabel 5: diefstal van vrachtwagens naar leeftijd (2000-2004)

0-3 jaar
4-10 jaar
11-24 jaar
25 jaar of ouder
Totaal

2000

2001

2002

2003

2004

2000-2004

98

79

125

68

73

443

153

189

210

172

198

922

74

69

92

101

94

430

6

2

3

8

3

22

331

339

430

349

368

1817

Bron: RDW

Het heeft weinig zin om bij de gestolen opleggers en aanhangers onderscheid te maken in de leeftijd ervan. Een opgeknapte oplegger kan met enige aanpassingen zo nog
tientallen jaren mee, aldus een door ons geïnterviewde transportmanager. Wel is het
interessant te kijken naar het soort trailer dat gestolen wordt en de terugvindpercentages. Eerder bleek al dat van alle vrachtwagenaanhangers en -opleggers tussen 2000
en 2004 een veel lager percentage werd teruggevonden dan van de vrachtwagens en
trekkers (43,4 versus 62,5%). Mogelijk worden aanhangers en opleggers minder vaak
teruggevonden, omdat ze makkelijker zijn om te katten en (dan) moeilijker zijn terug
te vinden of te herkennen. Een trailer is immers vrij gemakkelijk over te spuiten en te
voorzien van een nieuw logo.
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Als het gaat om soorten trailers, blijken vooral koeltrailers geliefd te zijn. Dit type trailer kan voor allerlei meer of minder legale doeleinden worden ingezet. Koeltrailers
worden normaal gesproken gebruikt om producten als vlees, vis, groenten en fruit
gekoeld te vervoeren. Vanwege deze bederfelijke lading bestaat er voor koeltrailers
een ontheffing van het rijverbod dat in sommige landen op zondag geldt. Bovendien
worden ze minder snel gecontroleerd omdat dit de kwaliteit van de lading niet ten
goede komt. Ook vanuit Oost-Europa bestaat er volgens het LTT een grote vraag naar
koeltrailers. Daarnaast bieden de voordelen van de koeltrailer mogelijkheden voor de
smokkel van mensen of goederen. Zo wordt in een rapport van KPMG (2000) de bruikbaarheid voor drugstransporten genoemd, vanwege de dubbele isolatiewand in koeltrailers. Ten slotte zijn er bij het LTT meerdere gevallen bekend waarbij koeltrailers
gebruikt bleken te worden voor de hennepteelt. Het is om deze redenen niet vreemd
dat het percentage teruggevonden koeltrailers met 35,6% ver onder het gemiddelde
ligt van 54,3%.25 Van de transportmiddelen waarvan er tussen 2000 en 2004 meer
dan vijftig werden gestolen, blijken koeltrailers ook relatief het minst vaak te worden
teruggevonden (Bron: RDW).
Aan de hand van de terugvindpercentages van de verschillende merken van gestolen
voertuigen kunnen we concluderen dat criminelen voor bepaalde merken waarschijnlijk
meer afzetmogelijkheden hebben. Sommige criminelen zullen daarom een voorkeur
hebben voor bepaalde merken. Daarnaast zien we een opvallende daling in het aantal
gestolen nieuwe bedrijfswagens. Een mogelijke verklaring hiervoor, is het feit dat
nieuwe auto’s steeds beter zijn beveiligd en dat deze vaker zijn voorzien van gpsapparatuur waardoor ze makkelijker zijn op te sporen. Criminelen spelen hierop in
door juist voertuigen die ouder zijn dan drie jaar als doelwit te kiezen.
Ten slotte kunnen we kijken naar de herkomst van in ons land gestolen vrachtwagens.
In 2005 blijkt 98% hiervan afkomstig uit Nederland. Vergelijkbare aandelen gelden
voor in Nederland gestolen Nederlandse aanhangwagens (100%) en opleggers
(93%).26 Als het gaat om buitenlandse vrachtwagens die in Nederland gestolen zijn
tussen 2000 en 2004 dan is het merendeel afkomstig uit Duitsland en België.27 Het is
dus niet zo dat voertuigen uit verder weg gelegen landen vaker het doelwit zijn dan
voertuigen uit ons omringende landen.28 Volgens de experts worden buitenlandse

25. Dit gemiddelde cijfers is afwijkend van de eerder genoemde terugvindpercentages omdat het
hier zowel vrachtwagens als trailers (met of zonder trekker) betreft. Kijken we alleen naar de los
gestolen koeltrailers, dan blijkt daarvan 30,3% te worden teruggevonden. Dit is eveneens ruim
onder het gemiddelde van 43,4%.
26. Bron: LIV, 2005. Het betreft in totaal 319 in Nederland gestolen bedrijfsvoertuigen, 12 aanhangwagens en 202 opleggers.
27. Bron: Mobiele Objectenbestand van de RDW. Van de 89 gestolen voertuigen zijn er 40 uit
Duitsland en 32 uit België afkomstig. Op het totale aantal gestolen bedrijfswagens lijkt dit een
verwaarloosbare groep. Het kan echter zijn dat aangifte van een diefstal van een buitenlandse
bedrijfswagen in Nederland achterwege blijft.
28. Dit zegt weinig over de vraag of buitenlandse vrachtwagens vaker worden overvallen dan
binnenlandse, omdat bij een overval het voertuig niet hoeft te worden ontvreemd.
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vrachtwagens echter niet vaker gestolen, maar mogelijk wel vaker overvallen. Hierop
gaan we later nog in.
2.3.3.

Kleine versus grote bedrijven

Er is weinig onderzoek gedaan naar het soort transportbedrijven dat slachtoffer wordt
van criminaliteit. Rovers en De Vries Robbé (2005), die onderzoek deden naar een
specifiek segment van de transportsector29, stellen dat bedrijven meer gevallen van
(interne) criminaliteit rapporteren wanneer zij groter zijn, handelen in hoogwaardigere
goederen, zelf het transport uitvoeren en gebruik maken van extern personeel. In
tegenstelling tot KPMG (2000), Brown (1995)30 en enkele experts die menen dat de
kleine transporteurs altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen, benadrukt een
expert van een brancheorganisatie dat de kleine transportbedrijven juist minder vaak
slachtoffer worden van criminaliteit. De vrachtwagen is voor de eigen rijder een persoonlijk eigendom en hij zal er daarom beter op letten. Naast persoonlijke controle is
ook sociale controle van belang. Zowel bij kleine als grote bedrijven wordt dit gezien
als een effectieve maatregel om criminaliteit tegen te gaan (Rovers en De Vries Robbé,
2005). Verschillende experts concluderen dan ook dat het juist de middelgrote ondernemingen zijn die de meeste risico’s lopen.
2.4.

Algemene hot times en hot spots bij criminaliteit in de wegtransportsector

Bijna alle door ons geïnterviewde experts zijn het erover eens dat de nachtelijke uren
en het weekend dé momenten zijn waarop diefstallen van bedrijfsvoertuigen plaatsvinden. Deze trend wordt bevestigd door Brown (1995). Volgens hem wordt de vermissing van bedrijfsvoertuigen voornamelijk op maandagen ontdekt en is het risico
van diefstal ‘s nachts het grootst: een derde van de diefstallen vindt in het weekend
plaats en in meer dan drie kwart van de gevallen van gestolen voertuigen ontdekt men
dit ’s morgens. Vooruitlopend op hoofdstuk 3 vinden we hierin een bevestiging voor
het feit dat criminelen een voorkeur hebben voor het weekend en de nachtelijke uren
omdat zij zoveel mogelijk de confrontatie met het slachtoffer willen voorkomen.31 Bedrijven zelf ervaren dit echter niet altijd hetzelfde. Rovers en De Vries Robbé (2005)
geven aan dat voor wat betreft diefstal uit de loods slechts een kleine meerderheid van
de bedrijven in het weekend en ’s nachts meer risico’s ervaart. Dit is deels te verklaren
doordat verschillende bedrijven in hun steekproef 24-uurs bedrijven zijn. Anderen
geven echter aan juist in de ochtend tussen vijf en tien uur de grootste risico’s te zien,
omdat dan in verband met het laden en lossen van de vrachtwagens de meeste goede-

29. Het ging in dit onderzoek om bedrijven in de transportsector die aan warehousing doen. De
bedrijven slaan de goederen op en voeren hierop een of meerdere bewerkingen (bijvoorbeeld
verpakken) uit. Soms doen zij het transport zelf, soms besteden zij dit weer uit.
30. Brown concludeert onder andere dat kleinere bedrijven, die minder goed zicht kunnen houden
op hun spullen, juist een groter risico lopen als het gaat om vrachtwagendiefstallen.
31. Overigens gaat dit voor de distributiewagens niet geheel op. De diefstal hiervan is op alle
doordeweekse dagen vergelijkbaar en in het weekend juist minder groot. Wel vinden de meeste
diefstallen ’s nachts plaats (Brown en Saliba, 1998).
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ren worden geladen en het zicht op de goederenstromen en de aanwezige vrachtwagens en personeelsleden het minst groot is.
Daarnaast is het interessant om na te gaan wanneer de diefstallen plaatsvinden. Bedrijven noemen volgens Rovers en De Vries Robbé (2005) de aanloop naar de decembermaand en de piekmomenten in de seizoenen (voor kleding zijn dat bijvoorbeeld de
momenten waarop de nieuwe collecties binnenkomen). De winkels moeten dan immers
opnieuw bevoorraad worden. Op basis van de cijfers van de RDW kunnen we nagaan
in welke maanden de meeste diefstallen worden gepleegd.
Tabel 6: diefstal van bedrijfsvoertuigen per maand (2000-2004)
2003

2004

2000-2004

Januari

51

8,2%

61

9,2%

261

8,2%

Februari

46

7,4%

54

8,2%

249

7,8%

Maart

41

6,6%

74

11,2%

269

8,5%

April

64

10,3%

63

9,5%

258

8,1%

Mei

64

10,3%

48

7,3%

272

8,6%

Juni

44

7,1%

61

9,2%

232

7,3%

Juli

46

7,4%

39

5,9%

263

8,3%

Augustus

52

8,3%

32

4,8%

232

7,3%

September

50

8,0%

37

5,6%

253

8,0%

Oktober

59

9,5%

61

9,2%

289

9,1%

November

63

10,1%

79

12,0%

354

11,1%

December

43

6,9%

51

7,7%

246

7,7%

623

100,0%

660

100,0%

3178

100,0%

Totaal
Bron: RDW

Hieruit blijkt inderdaad dat veel diefstallen in oktober en november plaatsvinden en
dat het aantal diefstallen in december flink terugloopt. Een verklaring hiervoor kan zijn
dat er een bepaalde tijd zit tussen de diefstal en het verkopen van de lading. Voor de
overige maanden zien we een minder duidelijk beeld. In 2004 waren de zomermaanden bijvoorbeeld extreem rustig, terwijl dit beeld over de jaren heen minder scherp is.
Deze cijfers zouden beïnvloed kunnen worden door het oprollen van criminele dadergroepen. Hierop zullen we in hoofdstuk 5 nog ingaan.
2.4.1.

Hot spots voor diefstal van (lading uit) vrachtwagens

Uit gegevens van het LTT blijkt dat in Nederland de meeste trailers worden gestolen
vanaf (eigen) bedrijfsterreinen, waar geladen trailers ’s nachts of in het weekend klaar
staan voor vertrek (Rovers en De Vries Robbé, 2005). Wat dit betreft, is de conclusie
van NIPO Consult (2002) dat slechts een vijfde van de inbraken in bedrijfsvoertuigen
op het eigen bedrijfsterrein plaatsvindt ook niet representatief voor de gehele wegtransportsector.
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Voor zowel voertuigdiefstal als ladingdiefstal zijn er nog diverse andere risicogebieden
aan te wijzen. Daar waar geladen vrachtwagens bij de chauffeur thuis op de openbare
weg staan of daar waar deze op andere onbewaakte plaatsen worden achtergelaten,
bestaat eveneens een risico. Hebben we het puur over de diefstal van voertuigen, dan
geldt dit minder voor parkeerplaatsen langs de snelwegen en/of bij wegrestaurants.
Het komt immers niet zo vaak voor dat geparkeerde vrachtauto’s worden gestolen
vanaf dergelijke parkeerplaatsen. Uit een onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat, daar
waar dit wel gebeurt, in ongeveer de helft van de gevallen van vrachtwagendiefstal de
sleutels nog in het contact hadden gezeten (UK-trucking, 2005). Gelijksoortig onderzoek in Frankrijk bevestigt dat beeld (TLF, 2004).
Wel bestaat op parkeerplaatsen een relatief groot risico dat (een deel van) de lading
wordt ontvreemd. De geladen vrachtwagen is dan soms tijdelijk onbemand. Het komt
echter ook geregeld voor dat zeilensnijders toeslaan als de chauffeur in zijn cabine ligt
te slapen. Niet altijd hoeft hij hiervan iets te merken en als een chauffeur al wat
merkt, zal deze niet altijd geneigd zijn tot actie over te gaan. Het ontbreekt echter aan
cijfers over het totale aantal ladingdiefstallen op parkeerplaatsen. Dit maakt het bijna
onmogelijk een goed beeld te geven van de Nederlandse situatie.
Een focus op een parkeerplaats
Dat we kunnen spreken van een probleem, kunnen we echter wel illustreren aan de hand
van cijfers over diefstallen op een parkeerplaats langs de A67. Uit gegevens van de regionale politie blijkt dat daar weliswaar geen vrachtwagens werden gestolen, maar dat
vrachtwagenchauffeurs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met gemiddeld 35
(pogingen van) diefstallen per jaar.

Hebben we het over hot spots voor wegtransportcriminaliteit, dan kunnen we naast
specifieke locaties ook kijken naar bepaalde regio’s. Om een beeld te geven van de
locatie waar transportmiddelen worden gestolen en teruggevonden, komen we met
behulp van de gegevens van de RDW en op basis van een indeling in postcodegebieden tot figuur 3. Hierin vinden we een belangrijke aanwijzing voor het feit dat we in
Nederland kunnen spreken van twee regionale hot spots als het gaat om de diefstal
van vrachtwagens: de eerste is de Rotterdamse regio en de tweede is het gebied rond
Venlo en Roermond. We zien dat in beide gebieden zowel veel transportmiddelen worden gestolen als teruggevonden. De experts voegen hieraan nog toe dat zij in OostNederland recentelijk een opvallende toename zien.

Zware jongens op de weg - 19 -

Figuur 3: In Nederland gestolen en teruggevonden vrachtwagens (2000-2004)

Bron: RDW

Nederlandse vrachtwagens worden ook in het buitenland gestolen. In de periode 20002004 werd van de 3178 gestolen vrachtwagens 4,2% in het buitenland ontvreemd.32
Het gaat dan vooral om België (22 gestolen voertuigen), Groot-Brittannië (20 diefstallen), Duitsland, Frankrijk en Griekenland (allen 14 incidenten) en Italië (13 gevallen).
Kijken we naar de hot spots in Europa dan kunnen we gebruik maken van gegevens
van TAPA EMEA (TAPA EMEA, 2005). Hoewel hierin slechts een aantal incidenten is
opgenomen, blijkt toch dat Londen, Parijs, Frankfurt, Brussel, Rotterdam en ZuidNederland als risicogebieden kunnen worden beschouwd. Tijdens de expertmeeting
kwamen daarnaast nog het zuiden van België, Antwerpen, Lyon en Ancona (boten
richting voormalig Joegoslavië en Griekenland) als ‘no go areas’ naar voren. De
vrachtwagen daar parkeren, zou bijna een garantie zijn voor ladingdiefstal: ‘de wagen
staat nog niet stil of de lading is al verdwenen’.

32. Het is waarschijnlijk dat dit percentage in werkelijkheid nog hoger ligt. Zie de beschrijving
van de dark number-problematiek.
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In dergelijke regio’s wordt het vrachtwagenchauffeurs door transportbedrijven soms
zelfs verboden om te stoppen, laat staan te parkeren.33
Economische belangen spelen in sommige landen mogelijk mee bij het publiceren van
diefstalcijfers. Waar het gaat om transportcriminaliteit gaan er geruchten dat Nederland sinds kort de toppositie van Italië heeft overgenomen (KLPD/DNRI, 2004b en
verschillende dagbladen). Deze bewering berust niet op de werkelijkheid. Internationaal goed vergelijkbare cijfers zijn dan ook nauwelijks voorhanden. Daarnaast worden
bedrijfsvoertuigen soms op basis van verschillende condities als gestolen of vermist
geregistreerd. Kijken we naar het totale aantal diefstallen in landen als Engeland,34
Duitsland en Frankrijk,35 dan liggen deze in absolute zin ook beduidend hoger dan die
in Nederland. Ook cijfers over 1994-1999 van de ECMT (2002) wijzen erop dat de diefstal van bedrijfsvoertuigen in een aantal Europese landen hoger ligt dan in Nederland.
In België ligt het aantal diefstallen echter lager.36 Het is op basis van de cijfers van de
ECMT lastig om een betrouwbare Europese top tien te ontwikkelen. Wel kunnen we,
door de cijfers uit verschillende tabellen te combineren, komen tot de volgende rangschikking.37

33. Een Engelse verzekeraar noemt ook nog de volgende regio’s als risicogebieden: Londen en
Heathrow; Birmingham; Liverpool; Oostende; beide zijden van de Kanaaltunnel; het gebied tussen de luchthavens van Schiphol, Brussel en Luxemburg; de grensovergangen tussen Frankrijk en
Spanje; Italië ten zuiden van Rome; de grensovergangen tussen Polen en Wit-Rusland; de
hoofdwegen van Bulgarije; en de grensovergangen naar de Oekraïne (Ace, 2005).
34. Engelse cijfers zijn afkomstig van Truckpol (UK-trucking, 2005). Hierin wordt melding gemaakt van 2236 diefstallen van vrachtwagens in Engeland in 2004. Ook als we de los gestolen
trailers voor Nederland mee zouden tellen (onbekend is of dit voor de Truckpol cijfers geldt), is
het probleem in Engeland nog drie keer zo groot als in Nederland.
35. De OCLDI (Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante) houdt bijvoorbeeld het
aantal ladingdiefstallen bij (TLF, 2004). In 2003 registreerden zij in totaal 3222 ladingdiefstallen,
beduidend meer dan de optelsom van tabel 5 en 6.
36. De Federale Politie in België maakt melding van 2548, 2461 en 2041 diefstallen van bedrijfswagens in 2002, 2003 en 2004. Hiervan waren er respectievelijk 237, 236 en 269 afkomstig uit
de categorie vrachtwagens (bron: Federale Politie, Dienst voor de Bestrijding van Voertuigencriminaliteit).
37. Deze lijst is samengesteld met behulp van gegevens van de ECMT (2002). Hierbij kijken we
niet naar jaarcijfers, maar naar een gemiddelde van de cijfers over de jaren (omdat voor sommige jaren cijfers ontbreken). Deze exercitie dient slechts om een idee te geven van de omvang van
het probleem. De ECMT merkt verder zelf op dat de cijfers voor België, Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland, Polen en Zweden vrij geloofwaardig zijn. Voor de andere landen geldt dat
een of meer categorieën in de statistieken ontbreken.
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Tabel 7: Diefstal van bedrijfsvoertuigen naar land (per jaar)
Aantal
Engeland & Wales

3050

Frankrijk

2050

Duitsland
Polen

Totaal38

21410
1240

6060

Italië

5420

Denemarken

4580

Nederland

370

3290

België

290

2370

Zweden

2300

Griekenland

1990

Noorwegen

90

Finland

60

Tsjechië
Luxemburg

870
50

Spanje
Portugal

680
40

Hongarije

470

Oostenrijk
Ierland

1130

440
20

120

Bron: ECMT (2002), gemiddelden over de periode 1994-1999

Aangezien we verwachten dat de absolute cijfers niet aanzienlijk zijn veranderd, kunnen we aannemen dat Nederland in Europa zeker geen topland is als het gaat om
voertuigcriminaliteit. Mogelijk is het probleem in Nederland relatief gezien echter wel
groter dan uit bovenstaande tabel blijkt. Om dit te onderzoeken, kan het aantal diefstallen van vrachtwagens geplaatst worden ten opzichte van het totaal aantal vrachtwagens. Het resultaat geeft een indicatie voor het diefstalrisico in een bepaald land.
De ECMT (2002) doet op basis van de hiervoor gebruikte cijfers een poging om dit
inzichtelijk te maken.39 We kunnen hieruit concluderen dat vrachtwagendiefstallen in
Nederland relatief minder vaak voorkomen dan in Engeland, Denemarken, Zweden,
Duitsland, Frankrijk en België. Verrassend is wat ons betreft de hoge positie die Denemarken inneemt. Over het algemeen staat Denemarken niet bekend om zijn hoge
criminaliteitscijfers als het gaat om transportcriminaliteit. In het feit dat Denemarken
op Europees niveau zo actief is in de bestrijding van ladingdiefstal, zien de overheidsexperts wel een bevestiging van het probleem dat Denemarken mogelijk ervaart.
Daarnaast is Denemarken een transitland en wat dat betreft enigszins vergelijkbaar
met Nederland.

38. Dit is het totaal aantal voertuigdiefstallen, ongeacht de zwaarte van het voertuig.
39. Het nadeel is dat er verschillen bestaan in de gehanteerde definities om de omvang van het
bedrijfswagenpark te meten. De cijfers zeggen ook weinig over het totale aantal buitenlandse
vrachtwagens dat in een land rondrijdt (in Noorwegen of Portugal zullen bijvoorbeeld minder
buitenlandse vrachtwagens rondrijden dan in transitlanden als Nederland en Duitsland).
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2.4.2.

Hot spots voor diefstal van (lading uit) distributiewagens

Het laden en lossen van goederen in winkelstraten gaat veelal met behulp van distributiewagens. Dit levert echter regelmatig problemen op. Terwijl de chauffeur in de
winkel zijn dozen aflevert en zijn auto laat staan (soms goed afgesloten, soms met de
sleutels nog in het contact), gaan de dieven er met de buit vandoor. In veel gevallen
betreft dit alleen (een deel van) de lading en niet het voertuig. Hoe groot dit probleem
is, is lastig te overzien omdat verdwenen deelzendingen meestal worden afgehandeld
tussen de distributeur en de klant. Zelden (alleen bij een omvangrijke schade) krijgt
de verzekeraar of het expertisebureau hiervan een melding of wordt aangifte gedaan.
Distributiechauffeurs die leveren aan huishoudens in plaats van aan winkels lopen mogelijk nog een extra risico omdat zij vaak niet beschikken over een mobiele pinautomaat en dus contant worden betaald. Zij hebben dan ook regelmatig aanzienlijke
sommen contant geld bij zich.
Problemen voor distributiebedrijven
De bezochte middelgrote onderneming doet ook aan distributie. Hierin ligt voor dit bedrijf
ook het grootste probleem. Daar gaat het niet om veel gevallen waarbij diefstal met pallets tegelijk gaat. 70% gebeurt onderweg, 30% lijkt veroorzaakt door een eigen medewerker. In de loods gaat het om kleine gevallen (doosjes die verplaatst worden naar andere
pallets of schappen), op straat is het meer georganiseerd. Distributiewagens worden een
enkele keer ook gestolen. Als het kan, dan worden de kleine auto’s doorgesluisd naar het
Oostblok of verbrand teruggevonden.

Er bestaan opvallende verschillen in landelijke spreiding van de diefstal van distributiewagens (zie figuur 4) met de diefstallen van de transportmiddelen uit de vorige paragraaf. In Amsterdam en Rotterdam worden verreweg de meeste diefstallen hiervan
gepleegd. Deze steden worden op grote afstand gevolgd door Den Haag, Utrecht,
Roosendaal, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch. Dit soort voertuigen wordt
vooral in de grote steden gestolen en teruggevonden.
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Figuur 4: In Nederland gestolen en teruggevonden distributiewagens (2000-2004)

Bron: RDW

2.4.3.

Conclusies over hot spots voor diefstal van (lading uit) bedrijfswagens

De locatie van diefstal verschilt tussen vrachtwagens en distributiewagens. Voor de
eerste categorie zijn de bedrijventerreinen het meest risicovol, voor de tweede de grote steden. Lading wordt in het algemeen daar gestolen waar het voertuig stilstaat.
Voor de distributiewagens is dat de winkelstraat, voor de vrachtwagens de parkeerplaats of het bedrijventerrein.
Evenals de experts zien we de ontwikkeling dat diefstal van handelsgoederen zich
heeft verplaatst van de loodsen naar het transport (waaronder grootschalige ladingdiefstallen vanaf het eigen bedrijfsterrein). Volgens hen worden de loodsen in toenemende mate beveiligd en zijn deze moeilijker te kraken. Daarom zoeken criminelen
alternatieven: het transport. Het is dan ook niet vreemd dat er vanuit de branche een
steeds grotere roep komt om maatregelen om deze trend tegen te gaan. Het bouwen
van veilige parkeerplaatsen is wat dat betreft een veelbesproken mogelijkheid. In
hoofdstuk 5 komen we nog terug op de mogelijke voordelen van veilige parkeerplaatsen.
Op basis van het voorgaande kunnen we concluderen dat ruim 4% van de diefstallen
van bedrijfswagens in het buitenland plaatsvindt. In landen als Duitsland, Frankrijk en
Engeland ligt het aantal diefstallen van bedrijfswagens significant hoger dan hier. In
België ligt dit echter lager. We kunnen daarnaast (ook op basis van de ervaringen in

Zware jongens op de weg - 24 -

Nederland) concluderen dat het wat betreft hot spots eerder gaat om regiospecifieke
dan om landspecifieke risicogebieden.
2.5.

Schade door wegtransportcriminaliteit

Criminaliteit in de wegtransportsector kan zowel direct als indirect bij verschillende
partijen schade aanrichten. Transporteurs ondervinden niet alleen directe schade wanneer onverzekerde goederen of voertuigen worden gestolen. Ook wanneer zij wel zijn
verzekerd, is dit voor goederen meestal maar tot een bepaald niveau. Volgens een
verzekeringsexpert die we in dit verband spraken, wordt ongeveer 70% door de verzekeraar gedragen en 30% door de transporteur. Opvallend is dat de verlader dus
nauwelijks schade ondervindt van een diefstal tijdens het transport.
Wanneer transporteurs ook nog op de een of andere manier nalatig zijn geweest, kan
het zijn dat zij voor de hele schade aansprakelijk worden gesteld. Aangezien de waarde van de transportmiddelen en de lading vaak groot is, kan de schade aanzienlijk
zijn. Verreweg de grootste schadepost ligt volgens TLN (2003) in de verdwenen lading.
Na de schade door gestolen lading vormen achtereenvolgens diefstal van distributiewagens, diefstal van opleggers en aanhangers en diefstal van zwaar materieel de
grootste kostenposten voor transportbedrijven. Een andere vorm van directe schade is
de braakschade bij een inbraak in een trailer (bijvoorbeeld zeilschade), in een cabine
of in een loods.
Indirect kan een bedrijf schade ondervinden door imagoschade, klantenverlies of het
feit dat door de afwezigheid van een transportmiddel (een deel van) het bedrijf tijdelijk
stil ligt. Dit laatste zal voor kleine bedrijven een relatief veel grotere schadepost opleveren dan voor een groter bedrijf. Als indirecte schade van voertuig- en ladingdiefstal
zouden daarnaast ook nog de kosten van de genomen beveiligingsmaatregelen en
stijgende verzekeringspremies meegenomen kunnen worden.
Naast verladers, transportbedrijven en verzekeraars ondervinden ook chauffeurs schade van incidenten waarmee zij worden geconfronteerd. Behalve lichamelijk letsel als
gevolg van het zeer incidentele gebruik van geweld bij een overval of bedwelming
(waarop we in hoofdstuk 3 nog terug zullen komen), moet ook de psychische schade
van incidenten en het onveiligheidsgevoel dat hierdoor (ook bij andere chauffeurs)
ontstaat, niet worden onderschat. Niet voor niets adviseren transportbedrijven hun
chauffeurs om geen actie te ondernemen, maar meteen hulp in te roepen wanneer zij
getuige zijn van een diefstal (bijvoorbeeld wanneer zij vanuit het chauffeurscafé terugkomen bij hun vrachtwagen en er een ladingdiefstal aan de gang is).
Een laatste slachtoffer van ladingdiefstallen is de economie als geheel. De transportsector is van groot economisch belang voor Nederland. Wanneer een land bekend
raakt om de enorme schades door diefstallen kunnen opdrachtgevers voor andere
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transitlanden kiezen. Ook verzekeraars kunnen hun klanten opdracht geven bepaalde
landen te mijden. Een voorbeeld hiervan is een grote wereldwijde verzekeraar die
dreigde al zijn metaaltransporten van de Rotterdamse haven naar een buitenlandse
haven te verplaatsen als er niets gedaan zou worden aan het probleem van metaaldiefstallen. Het is om deze reden niet vreemd dat sommige landen niet graag cijfers
publiceren over de omvang van het probleem in hun land.
2.5.1.

Schade in cijfers

Het is lastig een schatting te geven van de totale schade door voertuig- en ladingdiefstallen, omdat we weinig zicht hebben op de waarde van de gestolen voertuigen en
lading. Een expert van het Verbond van Verzekeraars gaf aan dat de gemelde schade
bij de ladingdiefstallen in 2004 ongeveer 11 miljoen euro bedroeg (122 incidenten met
een schade hoger dan 10.000 euro).40 Per incident is de schade met ongeveer 90.000
euro zeer aanzienlijk te noemen. Ook verzekeraars hebben weinig zicht op het dark
number (waaronder de incidenten met een kleinere schade). Wat dit betreft, geven de
experts wel aan dat de totale schade van grootschalige diefstallen vele malen groter is
dan de totale schade van het meer opportunistische kruimelwerk.
Volgens een grove schatting zou het wereldwijd jaarlijks gaan om een schadepost van
ongeveer 50 miljard pond (Metropolitan Police, 2004). Voor Nederland lopen de schattingen sterk uiteen. In de ‘Monitor criminaliteit bedrijfsleven’ van TNS NIPO (2005)
wordt de totale schade voor de sector geschat op 74 miljoen euro41 en in de sector
heeft men het over bedragen van minimaal 100 à 150 miljoen euro (Den Bakker,
2004). Volgens AVc lag de totale schade voor de wegtransportbranche in 2001 op 129
miljoen euro (TLN, 2003).42 Rovers en De Vries Robbé (2005) berekenden dat we
moeten spreken over een schade van honderden miljoenen euro’s per jaar,43 hetgeen
wordt onderschreven door een expert. Vergelijken we deze cijfers met een schatting
voor Engeland (minimaal 100 miljoen pond, aldus NCIS),44 dan lijkt het probleem voor
Nederland ineens groot. Dit soort schattingen is echter onmogelijk te vergelijken.
Schadecijfers zeggen echter niet altijd even veel over de omvang van een probleem.
Wat dat betreft, is het misschien interessant ook te kijken naar het aantal diefstallen
van transportmiddelen ten opzichte van het totale aantal dat in Nederland geregi-

40. Dit schadebedrag betreft zowel incidenten in Nederland als in het buitenland. In 2004 werden
ongeveer 25 van de 122 ladingdiefstallen in het buitenland gepleegd.
41. Hiervan wijten zij 58 miljoen aan inbraak- en diefstalschade.
42. Dit bedrag bestaat uit 80 miljoen euro aan verdwenen lading, 24 miljoen euro aan diefstal
van lichtere voertuigen, 10 miljoen euro aan gestolen opleggers en aanhangers, 5 miljoen euro
aan verlies van zwaar materieel en 10 miljoen euro aan overige bedrijfsschade.
43. Alleen al voor het door de auteurs onderzochte deel van de transportsector dat aan warehousing doet (285 bedrijven), komen zij op basis van een voorzichtige schatting tot een jaarlijkse
schade van 120 à 160 miljoen euro. Hierbij zijn ook inbraken in en diefstallen uit de loods inbegrepen.
44. NCIS (2005) becijferde dat de schade door wegtransportcriminaliteit meer dan 100 miljoen
pond bedraagt en ieder jaar stijgt.
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streerd staat. In totaal reden er op 1 januari 2004 in Nederland bijna 143.000 trekkende eenheden (vrachtwagens en trekkers) en 107.000 opleggers rond. Vergelijken
we hiermee het aantal gestolen transportmiddelen in 2003 (349 vrachtwagens en 267
trekkers), dan werd 0,24% respectievelijk 0,25% van het geregistreerde aantal in
2003 gestolen.45 De percentages liggen iets lager dan die van het aantal gestolen
auto’s (0,28% van de 6,9 miljoen geregistreerde personenauto’s in 2003).46
2.6.

Resumé

Op basis van het hiervoorgaande moeten we in de eerste plaats concluderen dat er om
verschillende redenen veel omissies zitten in de bestaande cijfers met betrekking tot
de diefstallen in de wegtransportsector. Dit geldt zeker voor de ladingdiefstallen. Om
verschillende redenen waarop we ook verderop in dit rapport nog zullen terugkomen,
is de registratie van ladinggerelateerde incidenten voor de politie problematisch. Op
het gebied van voertuigdiefstallen is er een beter beeld. Dit beeld is echter internationaal lastig vergelijkbaar aangezien landen er belang bij kunnen hebben om hun problemen niet naar buiten te brengen.
De cijfers laten zien dat de diefstallen van bedrijfsmiddelen de laatste jaren enigszins
fluctueren en hoogstens licht zijn gestegen. In 2002 zien we een duidelijke piek. Opvallend is de stijging in de terugvindpercentages. In de cijfers over ladingdiefstal zien
we een daling, maar hieraan durven we - door alle beperkingen - geen conclusies te
verbinden. Wel is duidelijk dat het aantal voertuigen dat zonder lading wordt gestolen
hoger is dan de deskundigen op grond van hun kennis zeggen te vermoeden.
Bepaalde transportmiddelen blijken om verschillende redenen populairder dan andere.
Oudere bedrijfswagens zijn mogelijk geliefder vanwege de afwezigheid van startonderbrekers en het minder grote risico van de aanwezigheid van gps-systemen. Koeltrailers
en transportmiddelen van het merk Mercedes-Benz zijn waarschijnlijk als diefstalobject
populair omdat er hiervan relatief de minste worden teruggevonden. Op het soort goederen dat wordt gestolen, krijgen we op basis van cijfermateriaal nauwelijks zicht. Wel
is duidelijk dat gemakkelijk af te zetten consumentengoederen en metalen geliefde
diefstalobjecten zijn. Buitenlandse transportmiddelen lijken geen geliefder doelwit dan
Nederlandse.

45. Overigens zitten er wel wat haken en ogen aan deze berekening. Het is immers niet juist om
het aantal gestolen voertuigen over 2003 te koppelen aan het aantal geregistreerde voertuigen
op 1 januari 2004. De percentages dienen dan ook slechts om inzicht te geven in de relatieve
omvang van het probleem.
46. Berekeningen zijn gebaseerd op in 2003 gestolen voertuigen volgens de RDW, in 2003 gestolen personenvoertuigen uit het Verbond van Verzekeraars (2005) en het aantal op 1 januari 2004
geregistreerde personenauto’s (zie www.cbs.nl) en bedrijfsvoertuigen (TLN, 2004).
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De diefstallocaties verschillen voor vrachtwagens en distributiewagens. De laatsten
worden in de grote steden gestolen, de eersten in de omgeving van Rotterdam en de
regio rond Roermond en Venlo. Op deze hot spots worden ook de meeste transportmiddelen teruggevonden. Opvallend is dat de meeste diefstallen plaatsvinden op verlaten bedrijventerreinen. Kijken we naar de tijdstippen van diefstallen, dan blijken de
meeste voertuigen ’s nachts en in het weekend te worden gestolen. De maanden oktober en november zijn wat dat betreft het meest risicovol.
Zowel nationaal als internationaal kunnen we beter spreken van regionale hot spots
dan probleemlanden. Ondanks het gegeven dat er weinig cijfers zijn, blijkt dat in verschillende landen meer diefstallen worden gepleegd. We kunnen concluderen dat Nederland weliswaar een aanzienlijk probleem heeft (de directe en indirecte schade is
waarschijnlijk groot en zal ergens liggen tussen de 100 en 500 miljoen euro), maar dat
er landen zijn waar de schades nog groter zijn. Een Europese benadering van het probleem is dan ook noodzakelijk.
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3 . Wa t is er b eken d ov er d e we rkw ijz e van d e da de rs?
In het voorgaande hoofdstuk hebben we getracht een beeld te schetsen van de aard
en omvang van de voertuig- en ladingdiefstal in Nederland. In dit hoofdstuk zullen we
ertoe overgaan om de werkwijze (modus operandi) van de daders en dadergroepen te
bespreken. Overigens is het onmogelijk om hier in te gaan op alle mogelijke manieren
waarop een crimineel te werk kan gaan.47 Wel zullen we regelmatig voorkomende methoden en trends aangeven.
3.1.

Werkwijze van de daders

Dadergroepen zullen afhankelijk van hun professionaliteit en de beoogde buit op verschillende wijzen te werk gaan. Desondanks onderscheiden we in het algemeen drie
(soms enigszins overlappende) fasen:


voorbereiding;



uitvoering;



verwerking.

Per fase zullen we bespreken hoe de daders in de individuele casus te werk zijn gegaan. Hierbij moeten we opmerken dat er aan het gebruik van deze opsporingsonderzoeken wel beperkingen zitten. We bekijken op deze manier immers alle opsporingsonderzoeken door een politiebril. Ook voor de politie is het door allerlei oorzaken niet
altijd mogelijk om een totaalbeeld van de dadergroep te krijgen (hierop komen we in
hoofdstuk 5 nog terug):


voertuig- en ladingdiefstallen hebben zelden een hoge prioriteit;



onderzoeken worden over het algemeen alleen opgestart als daar een directe aanleiding
voor is (denk aan een opvallend aantal diefstallen in een regio of het gebruik van geweld);



de politie heeft slechts beperkte tijd en mankracht om onderzoek te doen naar een bepaalde zaak;



de politie dient zich te houden aan de door het Openbaar Ministerie geformuleerde en in
het projectplan opgenomen doelstelling van het onderzoek en kan daarvan moeilijk afwijken als er interessante aanwijzingen en onbekende verdachten naar voren komen;



het Openbaar Ministerie heeft een voorkeur voor zaken waarin de politie de bewijsvoering rond kan krijgen;



de politie richt zich vaak in eerste instantie op het wegnemen van de eerste dreiging,
namelijk de stelers. Zij krijgen maar moeizaam zicht op de leiders van de eventueel criminele organisaties;

47. Voor specifieke voorbeelden verwijzen we naar de maandelijkse Crime Bulletins van Eurowatch. Zie www.eurowatchcentral.com.
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hetzelfde geldt voor de helers en de eindafnemers. Slechts zelden wordt opsporingsonderzoek verricht naar de helersgroep, bijvoorbeeld door vanuit de eindafnemers omhoog te werken;



het aantonen van het bestaan van een criminele organisatie (artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht) is tijdrovend en wordt niet altijd de moeite waard geacht;



de professionaliteit van een criminele groepering is soms zo hoog dat een opsporingsteam hier nauwelijks tegen is opgewassen;



de politie moet rekening houden met allerlei (privacygerelateerde en de rechten van
verdachten beschermende) beperkingen aan de mogelijkheden van opsporing;



de politie heeft niet overal evenveel ervaring met voertuig- en ladingdiefstallen;



de daders beroepen zich vaak op hun zwijgrecht;



de politie wordt soms van hogerhand beperkt in zijn mogelijkheden om door te rechercheren door interferentie met andere lopende onderzoeken;



voertuig- en ladingdiefstallen zijn regio- en grensoverschrijdend. Opsporingsteams hebben echter lang niet altijd een goed beeld van de situatie buiten de eigen regio.

Het spreekt voor zich dat in de twaalf casus om deze en andere redenen niet alle daders in beeld zijn gekomen. In twee van de twaalf opsporingsonderzoeken zijn zelfs
helemaal geen stelers aangehouden. In die opsporingsonderzoeken zijn wel een of
meer helers naar voren gekomen waar een deel van de buit is aangetroffen. Daarom
kunnen we toch het een en ander over de zaken zeggen. In één geval was het onderzoek nog in volle gang, maar waren de hoofddaders al wel in beeld. Wellicht ten overvloede voegen we hieraan toe dat door het recente karakter van de door ons onderzochte zaken, niet alle zaken al voor de rechter zijn gekomen. Voor inzicht in de methodieken van dadergroepen is het nuttig om, vooruitlopend op de beschrijving van de
daders en hun achtergronden, verschillende organisatievormen te onderscheiden. Deze
onderverdeling baseren we op studies van de FIA (2001), Kleemans et al. (2002) en
Spapens en Fijnaut (2005), onze ervaringen met de verschillende casus en onze gesprekken met verschillende (opsporings)deskundigen. We gebruiken al deze bronnen
omdat wetenschappelijke studies naar georganiseerde criminaliteit in het merendeel
van de gevallen gericht zijn op de top daarvan.
Bij de meest georganiseerde vorm staat er een leider boven de dadergroep die het
duidelijk voor het zeggen heeft en die niet of nauwelijks bij de uitvoering is betrokken.
Binnen dergelijke dadergroepen zal het mogelijk zijn verschillende afdelingen (FIA,
2001)48 of functiegroepen49 te identificeren, zoals een afdeling inkoop (de stelers) en
een afdeling verkoop (de helers). Ieder heeft zijn eigen specialisatie en is slechts bij
een (deel)fase van de diefstal betrokken. De grote organisator (het management) is
48. Ook een door ons geïnterviewde politie-expert sprak in bedrijfsmatige termen (inkoop, verkoop management, et cetera) over de door hem onderzochte dadergroepen.
49. Zie ook Ferwerda et al. (2005) in hun onderzoek over georganiseerde autodiefstal. Daarin
wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen stelers, transporteurs, omkatters, helers, documentvervalsers, sleutelleveranciers, opdrachtgevers, et cetera.
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dan slechts indirect bij een of meer van de drie fasen betrokken. Dat er een leider
boven de groep staat, wil echter niet altijd zeggen dat de politie deze persoon ook
daadwerkelijk aan bepaalde zaken weet te koppelen. Zoals een expert aangaf, gaat
het soms om bijna ‘onaantastbaren’ waarop heel moeilijk zicht is te krijgen.50
Bij de tweede vorm is er een samenwerkingsverband waarbij de leider ook deelneemt
aan (een deel van) de criminele activiteiten, zoals meegaan bij het stelen. Bij minder
georganiseerde verbanden zal ook minder sprake zijn van onafhankelijk van elkaar
opererende afdelingen. Bij de derde vorm is er nauwelijks sprake van een duidelijke
hiërarchie. De daders gaan dan gezamenlijk te werk en delen in ongeveer dezelfde
mate in de opbrengsten. Ten slotte zijn er daders die min of meer als gelegenheidsdief
te bestempelen zijn. Zij opereren alleen of in kleine groepen, maar beschikken vaak
wel over contacten om gestolen goederen af te zetten. We spreken in dit geval niet
meer van georganiseerde criminelen, ook al opereren zij soms in een enigszins georganiseerd verband. Het komt bijvoorbeeld voor dat dieven in winkelstraten een mannetje op de uitkijk zetten. Wanneer zo iemand een potentieel doelwit spot (een distributiewagen), seint hij dit door naar zijn handlangers, waarvan er één eventueel de
chauffeur afleidt en de ander de buit pakt. Hierbij wordt ook wel gebruik gemaakt van
valse sleutels. We zouden in dit geval kunnen spreken over min of meer ‘toevallige’
incidenten, immers ‘gelegenheid maakt de dief’.
We moeten benadrukken dat het onderscheid tussen deze organisatievormen niet statisch is; er bestaan vele tussenvormen. Daarnaast kan van overlapping met andere
criminele activiteiten sprake zijn. Een ladingdiefstal kan bijvoorbeeld voor een drugsbende slechts eenmalig ‘uitstapje’ zijn of kan als doel hebben chemicaliën voor de productie van ecstasy buit te maken. Dit geldt ook voor voertuigdiefstallen, die bijvoorbeeld worden gepleegd ter facilitering van een andere vorm van criminaliteit (bijvoorbeeld om het voertuig te gebruiken voor een drugstransport of een ramkraak). Ten
slotte moeten we benadrukken dat in de praktijk soms beter gesproken kan worden
over criminele samenwerkingsverbanden dan over criminele organisaties, omdat daders vaak in wisselende verbanden samenwerken (Kleemans et al., 2002).
3.2.

Voorbereiding

De voorbereidingsfase bestaat, afhankelijk van de mate van georganiseerdheid van de
dadergroep, uit verschillende activiteiten.

50. Deze vorm voldoet het meest aan het traditionele beeld van een criminele organisatie: een
duurzame piramidale organisatie met een strikte hiërarchie, een duidelijke taakverdeling, een
gedragscode en een intern sanctiesysteem (Kleemans et al., 2002).
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3.2.1.

Motivatie en voorkennis

In meer georganiseerde dadergroepen kan er sprake zijn van een opdrachtgever. Deze
kan zowel buiten als binnen de dadergroep staan. Een opdracht kan van buitenaf komen in de vorm van een diefstal ‘op bestelling’. In dit geval zal het gaan om een vooraf bepaalde specifieke lading waarnaar een bepaalde vraag bestaat. Over het algemeen betreft dit de beter voorbereide diefstallen van goederen die meer specifiek zijn
of een hogere waarde vertegenwoordigen.
De leider van een dadergroep kan ook zelf (indirect) opdracht geven om op een bepaalde avond op pad te gaan. Het kan dan gaan om meer of minder gespecificeerde
goederen. Als het gaat om specifieke waar, dan zal de dadergroep op de een of andere
manier informatie hebben verkregen over een bepaalde lading. Deze informatie kan
weer zowel van buitenaf als van binnenuit komen (Rovers en De Vries Robbé, 2005;
en VanderBeken, 2005). Er kan bijvoorbeeld een tip komen van iemand bij de douane
of het havenbedrijf, iemand binnen een transportbedrijf (bijvoorbeeld iemand uit het
management, een planner, een loodsmedewerker of een chauffeur), of iemand die in
een chauffeurscafé iets heeft opgevangen (het per ongeluk ‘lekken’ van informatie).
Daarnaast kan het gebeuren dat werknemers binnen of buiten het bedrijf worden omgekocht of onder druk gezet. Ten slotte komt het voor dat handlangers van een dadergroep worden ‘geplant’ in een transportbedrijf (KPMG, 2000).51 Niet voor niets concluderen Rovers en De Vries Robbé (2005) die onderzoek deden naar de interne betrokkenheid van werknemers bij criminaliteit in de transportsector, dat eigen werknemers,
veel vaker dan bedrijven vermoeden of rapporteren, betrokken zijn bij diefstallen en
inbraken. Bij grootschalige diefstallen is in veel gevallen sprake van enigerlei interne
betrokkenheid. De wijze waarop interne medewerkers betrokken zijn, kan variëren van
het per ongeluk of opzettelijk verschaffen van informatie aan derden, het fysiek faciliteren van het incident (bijvoorbeeld alarm afzetten) tot aan het zelf plannen en uitvoeren van de diefstal.
Een dadergroep kan ook zonder hulp van contacten bij chauffeurs, bedrijven of overheidsinstanties informatie verzamelen:


door observatie: leden van de dadergroep kunnen posten bij een bedrijf om er achter te
komen wanneer welke goederen het bedrijf in- en uitgaan en om de beveiligings- en organisatieprocedures te leren kennen;



met inkijkoperaties: criminelen (of hun loopjongens) kunnen ook zelf gaan rondrijden of
bepaalde parkeerterreinen in de gaten houden om te kijken of er ergens ‘interessante

51. Meldingen hiervan komen slechts incidenteel voor en de politie kent weinig concrete voorbeelden (Rovers en De Vries Robbé, 2005). Binnen de sector bestaat hiervoor desondanks een
zekere angst. Leden van criminele organisaties zouden van bedrijf naar bedrijf hoppen en informatie doorspelen. Een crimineel verleden van een medewerker komt meestal ook pas achteraf
naar voren. Niet voor niets pleiten sommige bedrijven en brancheorganisaties voor betere screening en het opstellen van een zwarte lijst van werknemers.
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goederen’ staan. Aangezien de transportmiddelen over het algemeen afgesloten zijn,
zullen zeilentrailers in dit geval aantrekkelijker zijn voor ‘inkijkoperaties’ door de zeilen
met behulp van een scherp object open te snijden.

3.2.2.

Fysieke voorbereiding

Daarnaast zal de diefstal ook fysiek moeten worden voorbereid. Afhankelijk van de
georganiseerdheid van de dadergroep, de voorkennis die is verkregen en de beoogde
buit, zal dit van geval tot geval variëren:


een dadergroep zal in sommige gevallen willen beschikken over een loods om de buit
(tijdelijk) op te slaan (hierop komen we bij de verwerking nog terug);



soms zullen transportmiddelen worden ingezet om een diefstal of inbraak te faciliteren.
Te denken valt dan aan eigen, gehuurde of gestolen busjes of vrachtwagens om de lading in over te hevelen, een trekker om daar een trailer aan te koppelen, auto’s voor de
observatie en heftrucks om goederen over te laden;



het kan voorkomen dat een dadergroep extra manschappen moet regelen of dat externe
expertise moet worden ingehuurd om een bepaalde kraak te zetten;



soms bestaat er behoefte aan vluchtroutes en/of plattegronden van een bepaald terrein;



ten slotte zullen ook de taken verdeeld moeten worden.

3.2.3.

De voorbereiding in de casus

Kijken we naar de door ons geanalyseerde casus, dan kunnen we een analyse maken
van de activiteiten van de dadergroepen. Het blijkt voor de politie lastig om goed zicht
te krijgen op de motieven van de crimineel om op pad te gaan. Daar waar dit wel duidelijk is, gaat het in de meeste gevallen om opdrachten van de leider om rond bedrijventerreinen op zoek te gaan naar interessante lading. Tips van binnenuit komen in
twee opsporingsonderzoeken als motivatie voor een diefstal naar voren. Bij vooraf
goed geplande operaties (inclusief posten bij bedrijven en diefstallen op bestelling)
krijgt de politie veelal nauwelijks zicht op de dadergroepen die hierachter zitten. Bij de
zaken waarin de politie wel zicht heeft op de voorbereiding is er in drie gevallen zeker
sprake van voorkennis, terwijl in twee zaken hiervoor enige vermoedens bestaan. In
de meeste gevallen gaat het echter om inkijkoperaties door de zeilen van onbeheerde
zeilentrailers kapot te snijden of in een enkel geval de laaddeuren te forceren. Ook is
er bij sommige criminelen een voorkeur voor oude trekkers of trekkers van bepaalde
merken. Regelmatig wordt met de leider van de dadergroep overleg gepleegd of een
bepaalde lading interessant is.
Hoe de diefstallen fysiek worden voorbereid, is niet altijd duidelijk. Afhankelijk van de
omvang en de waarde van de buit zal meer of minder hulp worden opgetrommeld. In
sommige gevallen komt een ander deel van de dadergroep opdraven om de diefstal
feitelijk te plegen. Indien de daders niet over eigen transportmiddelen beschikken,
stelen zij ter plaatse of elders een trekker of oplegger om die vervolgens bij de diefstal
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te gebruiken. Het spreekt voor zich dat een overval op een loods (regelen van wapens
en vermommingen, opstellen vluchtroutes, et cetera) of de diefstal van een specifieke
lading vanaf een goed bewaakt terrein (bijvoorbeeld een containerterminal) meer
voorbereiding vergt dan een diefstal van een willekeurige, onbeheerde trailer.
3.3.

Uitvoering

De uitvoering van de diefstal of inbraak ligt in handen van de stelers. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gebracht, kan de buit bestaan uit de losse lading, een leeg transportmiddel, een combinatie van beiden of geld of goederen uit de cabine. Daarnaast
varieert de locatie van diefstal en wordt sporadisch gebruik gemaakt van (dreiging
met) geweld.
3.3.1.

Geweld en overvallen

Een eerste belangrijk thema is dat van geweld. Hierover doen vele verhalen de ronde
die niet altijd door feiten gestaafd worden. Geweld kan zich op verschillende manieren
uiten. Ten eerste door (de dreiging met) het gebruik van fysiek geweld (wapens, gijzeling, ontvoering, et cetera) tegen een chauffeur of andere medewerker van een transportbedrijf. Tot op heden komt deze vorm van geweldsmisbruik nog weinig voor, aldus
de experts.52 Wel zijn er verschillende voorbeelden bekend waarbij loodsen met geweld zijn overvallen. Ook is er een periode geweest waarin buitenlandse chauffeurs in
Nederland verschillende keren het slachtoffer zijn geweest van berovingen op openbare parkeerplaatsen. Omdat buitenlandse chauffeurs tot voor kort veel contant geld met
zich mee namen, waren de overvallers in deze gevallen uit op dit geld en niet op de
lading. Van andere gevallen van geweld tegen chauffeurs, zoals een ontvoering, zijn
ook voorbeelden bekend, maar deze bleken voor zover we kunnen overzien in bijna
alle gevallen in scène te zijn gezet.53 Ten slotte gebeurt het wel eens dat een vrachtwagen met geweld wordt gedwongen om te stoppen.54 Dit komt in Nederland en ook in
West-Europa tot nu toe echter nauwelijks of niet voor.
De tweede vorm van geweld is die waarbij gebruik wordt gemaakt van bedwelmende
gassen die in de cabine worden gespoten om de chauffeur uit te schakelen. We spreken hierbij bewust van geweld omdat het gebruik van dergelijke gassen ook grote
schade kan opleveren voor de gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld een geval in België
bekend waarbij gebruik ook daadwerkelijk is bevestigd. De betreffende chauffeur is
enkele dagen later in Denemarken op onverklaarbare wijze gestorven, aldus een van
onze experts. De angst voor dergelijke ‘gasaanvallen’ is dan ook groot onder chauffeurs en brancheorganisaties. Zo meldt TLN (2003) dat er sprake is van een toename
52. Overigens stelt de Federale Politie (2004) vast dat ook in België nauwelijks gebruik wordt
gemaakt van geweld tegen vrachtwagenchauffeurs.
53. Dit doet een chauffeur bijvoorbeeld als hij zich niet aan allerlei opgelegde regels heeft gehouden (bijvoorbeeld om een bepaalde parkeerplaats te vermijden) of om te verhullen dat hij is geript door een prostituee en haar compagnon.
54. Dit is een van de redenen waarom verschillende bedrijven er al voor kiezen om (zeker op
bepaalde bestemmingen) in konvooi te rijden.
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in het aantal meldingen van chauffeurs die eerst met gas zijn bedwelmd en daarna zijn
beroofd. In hoeverre dadergroepen daadwerkelijk gebruik maken van gassen is onduidelijk, menen ook de auteurs van het Nationaal Dreigingsbeeld (KLPD/DNRI, 2004b)
en Eurowatch (2005b). Chauffeurs kunnen een gasincident ook verzinnen om hun
aandeel in een ladingdiefstal te verdoezelen. Over de aard van de gebruikte gassen is
nog minder bekend. Eurowatch (2005b) noemt in dit verband verschillende soorten
traangassen en narcosemiddelen, terwijl een opsporingsexpert ook het gebruik van
militaire gassen niet uit wilde sluiten. Binnen twee uur na een incident zou het bloed,
de urine en/of de ontlasting van een slachtoffer getest moeten worden op de aanwezigheid van bepaalde gassen. De politie beschikt echter in lang niet alle gevallen over
de mogelijkheden deze op de plaats van delict af te nemen.55
De experts zijn het er over eens dat veel dadergroepen er helemaal geen belang bij
hebben om geweld te gebruiken. Immers, bij het gebruik van geweld zal de politie aan
een incident een veel hogere prioriteit geven. Een dadergroep zit helemaal niet op
deze aandacht te wachten, aldus ook de FIA (2001) en Rovers en De Vries Robbé
(2005). Momenteel loopt er wel een Europees onderzoek van de ECMT en de IRU naar
het gebruik van geweld tegen internationale vrachtwagenchauffeurs, maar de uitkomsten hiervan zijn nog onbekend.56 In de opsporingsonderzoeken komen we het gebruik
van geweld slechts eenmaal tegen (en dat nog in verband met een overval op een
loods). Het feit dat we geen (niet in scène gezette) overvallen op chauffeurs zijn tegengekomen, wil echter natuurlijk niet zeggen dat dit in het geheel niet voorkomt. De
experts kennen echter ook nauwelijks gevallen van geweld tegen chauffeurs. Volgens
de FIA (2001) zou de afwezigheid van het gebruik van geweld in bepaalde regio’s er
zelfs op kunnen wijzen dat er in deze regio’s sprake is van de aanwezigheid van enkele
belangrijke dadergroepen die in een gestructureerde, geraffineerde criminele markt
opereren. Stilzwijgende afspraken tussen de belangrijke dadergroepen beperken de
toetreding van andere criminelen. Om hun gang te kunnen blijven gaan en aandacht
van het publiek en de politie te vermijden, zullen alle dadergroepen er belang bij hebben om gebruik van geweld te vermijden.
In hoeverre dit ook voor Nederland opgaat, is vooralsnog onduidelijk. Wel kunnen we
concluderen dat overvallen (als we overvallen op cabines buiten beschouwing laten)
een relatief grote organisatie vereisen. Immers, niet alleen zullen wapens of gas geregeld moeten worden, maar ook zal een overval op een loods of transportmiddel veel
meer aandacht van de politie krijgen dan een ‘normale’ ladingdiefstal. De daders hebben dan minder tijd om een transportmiddel te dumpen en de gestolen goederen te
verstoppen. Ten slotte is ook de kans op herkenning bij een overval groter. Daders

55. Op dit moment is het KLPD bezig met een analyse van veertien mogelijke gevallen van gasgebruik in 2004 in Nederland.
56. Zie www.cemt.org.
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zullen dan moeten zorgen voor vermommingen die ook weer moeten verdwijnen en er
voor moeten waken sporen achter te laten.
3.3.2.

Inbraken in loodsen of bedrijfsterreinen

Bij inbraken in afgesloten loodsen of bedrijfsterreinen zijn er twee mogelijkheden.
Ofwel men kan met hulp van binnenuit (sleutel namaken, raam of loodsdeur open
laten staan) proberen binnen te komen. Ofwel de toegang zal op de een of andere
manier geforceerd moeten worden. Hekwerken moeten worden geramd of met behulp
van spanbanden worden weggetrokken, camera’s of alarminstallaties moeten onklaar
worden gemaakt en loodsdeuren moeten worden geforceerd. Wanneer dit is gelukt,
zijn er - afhankelijk van de beoogde buit - verschillende mogelijkheden. Gaat het om
een voertuig (met of zonder lading), dan zal:


een ter plekke gereedstaand geladen of ongeladen voertuig moeten worden meegenomen. Dit kan door gebruik te maken van de originele sleutels, valse sleutels of door het
bedrijfsmiddel op een andere wijze startklaar te maken;



een losgekoppelde (eventueel van een kingpinslot57 voorziene) trailer gekoppeld moeten
worden aan een op het terrein staande, eigen, gehuurde of elders gestolen trekker;



een gekoppelde trailer onder een trekker vandaan worden getrokken met behulp van
een op het terrein staande, eigen, gehuurde of elders gestolen trekker.

Ook de hoogaangeschreven kingpinsloten en startonderbrekers blijken voor professionals soms gemakkelijk te kraken. Opsporingsexperts zeggen zich steeds weer te verbazen over het gemak waarmee en de korte tijd waarin een transportmiddel start- of
rijklaar kan worden gemaakt. Zoals ook al in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen,
moeten we hierbij wel opmerken dat sommige daders een voorkeur hebben voor bepaalde transportmiddelen omdat ze deze bijvoorbeeld beter kennen (en dus de technieken beheersen om deze startklaar te maken). In elk geval zal de dader verstand
van zaken moeten hebben. Hierop komen we in hoofdstuk 4 nog terug. Gaat het daarentegen alleen om de lading, dan zullen de daders zelf voor vervoermiddelen (bijvoorbeeld een vrachtwagen of een of meerdere busjes) moeten hebben gezorgd. De lading
zal dan ook ingeladen moeten worden. Dit kan handmatig of met op de diefstallocatie
aanwezige of meegenomen heftrucks gebeuren. Om ontdekking te voorkomen, zal dit
zo snel mogelijk moeten gebeuren. Er zijn echter ook gevallen bekend (dit is in zeker
één casus voorgekomen), waarbij daders over een periode van meerdere dagen (in dit
geval was de eigenaar op vakantie) naar dezelfde loods terugkeerden om daar ook alle
restanten op te halen.

57. Een kingpinslot is een slot dat wordt gebruikt om te voorkomen dat los geparkeerde trailers
zomaar aan een willekeurige trekker kunnen worden gekoppeld.
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We kunnen ervan uitgaan dat in bijna al die gevallen waarin sprake is van een inbraak
in een loods of afgesloten parkeerterrein, de daders op de een of andere manier informatie hebben verworven over interessante lading. Immers, een inbraak kost meer
moeite (en vergt meer voorbereiding) en de kans op ontdekking is groter. Ook kunnen
we concluderen dat een inbraak bijna onmogelijk door één persoon kan worden gepleegd. De gelegenheidsdief kunnen we daarmee uitsluiten. We spreken bij een inbraak dan ook vrijwel altijd over georganiseerde diefstal.
3.3.3.

Inbraken in voertuigen en diefstallen van lading en voertuigen

Richten we ons op de openbare weg, dan onderscheiden we verschillende werkwijzen
en doelwitten die deels al hiervoor zijn genoemd. Overigens verstaan we onder de
openbare weg ook winkelstraten, openbare parkeerplaatsen en onafgesloten bedrijfsterreinen. De manieren om een transportmiddel te stelen, zijn hiervoor al ter sprake
gekomen. Het enige verschil is de mogelijk hogere tijdsdruk aangezien de pakkans op
de openbare weg (afhankelijk van de locatie waar het voertuig staat geparkeerd) groter is door de mogelijke aanwezigheid van andere chauffeurs (in het geval van openbare parkeerplaatsen) en de mogelijkheid dat een chauffeur gedurende de diefstal
terugkomt. Per definitie zal de chauffeur in het geval van een diefstal van een hele
vrachtwagen niet in zijn cabine liggen te slapen (we zouden dan spreken van een
overval). De kans dat een hele vrachtwagen op een parkeerplaats langs de weg wordt
gestolen, is minder groot dan op een verlaten bedrijfsterrein.
Diefstal van lading uit een transportmiddel kan zowel vanuit afgesloten (door middel
van braak of met behulp van valse sleutels) als onafgesloten laadruimten. De diefstal
vanuit onafgesloten laadruimtes komt ook voor in de winkelstraat. Wanneer de chauffeur een aantal dozen aflevert, gaan dieven er met enkele dozen vandoor. In dit geval
hebben we het meestal over de (georganiseerde) gelegenheidsdief. Diefstal uit een
afgesloten transportmiddel vergt meer voorbereiding omdat geïnspecteerd moet worden welke lading er in een vrachtwagen zit. In het geval van een zeilentrailer (zeilensnijden) is dit makkelijker dan in het geval van een kastenwagen. Bij een kastenwagen
zal (als men niet over een valse sleutel beschikt) een slot of verzegeling moeten worden verbroken.
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Zeilentrailers versus kastenwagens
De zeilentrailers blijken een aantrekkelijk doelwit voor criminelen vanwege het feit dat inkijkoperaties zo simpel zijn. Bedrijven zijn zich hiervan bewust en kiezen er langzamerhand steeds vaker voor om kastenwagens aan te schaffen. Het grote bedrijf dat we hebben gesproken, werkt nu in 98% van de transporten van hoogwaardige lading met kastenwagens. Bedrijven hebben echter verschillende redenen om (deels) met huiftrailers te
blijven rijden:






huiftrailers zijn iets goedkoper;
bedrijven beschikken al over huiftrailers en hebben geen zin en financiële mogelijkheden om hun wagenpark deels of in zijn geheel te vervangen;
zeilentrailers hebben als voordeel dat ze veel gemakkelijker en sneller in en uit te laden zijn. Immers, in tegenstelling tot een zeilentrailer, kan een kastenwagen alleen
via de achterzijde worden gelost;
ook kastenwagens bieden geen garantie niet te worden opengebroken of gestolen.

Er zijn meerdere gevallen van zeilensnijden bij de politie bekend waarbij georganiseerd
opererende dadergroepen alle parkeerplaatsen langs een bepaald stuk snelweg afgaan
om te kijken (inkijkoperaties) of er interessante lading te halen valt. Soms wordt dit
vanaf bakwagens gedaan omdat de lading dan gemakkelijker kan worden beoordeeld.
Het komt zelfs voor dat de zeilen van met geopende laaddeuren geparkeerde lege
vrachtwagens worden opengesneden alvorens een dader door heeft dat de laaddeuren
open stonden. Indien er interessante lading wordt aangetroffen zal, op eigen initiatief
of na (telefonisch) overleg met een baas of een heler, worden besloten of een bepaalde lading snel afgezet kan worden en dus de moeite waard is.
Aangezien daders bij het overladen geen gebruik kunnen maken van heftrucks zullen
zij ofwel veel manschappen mee moeten nemen ofwel alleen op deelladingen uit zijn.
Goederen (en dit geldt ook voor de diefstal uit kastenwagen) zullen zo snel mogelijk
moeten worden overgeladen in een ander transportmiddel. Hiervoor is op volle parkeerplaatsen natuurlijk veel minder tijd dan op verlaten bedrijfsterreinen. Soms vindt
een diefstal ongemerkt plaats, maar wanneer chauffeurs wel iets merken, adviseren de
meeste transportbedrijven hun chauffeurs om niet zelf actie te ondernemen, maar
meteen de politie in te schakelen.
Ten slotte vinden er ook inbraken in de cabine plaats. In tegenstelling tot inbraken in
het laadruim hebben deze meestal tot doel om persoonlijke goederen van de chauffeur
of bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een laptop) mee te nemen. De schade is in deze
gevallen meestal minder groot en de dader opereert vaker individueel. We spreken in
dit verband dan ook niet echt over georganiseerde diefstal.
3.3.4.

Diefstal door een chauffeur of loodsmedewerker

Er zijn in de casus vele gevallen bekend van chauffeurs of loodsmedewerkers die een
deel van de lading stelen en dit onderweg ergens afgeven (bijvoorbeeld thuis of ergens
bij een oudijzerhandelaar). Soms verstoppen zij dit ook ergens op het bedrijf om dit
later naar buiten te smokkelen. In dit geval zijn er over het algemeen geen braakspo-
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ren, maar blijken bij tellingen of bij de ontvanger een of meerdere goederen te ontbreken. De chauffeur beschikt dan bijvoorbeeld over de sleutel van de laaddeur of
weet de verzegeling intact te laten terwijl (een deel van) de lading wordt uitgeladen.
In de meeste van deze gevallen kunnen we echter niet spreken van georganiseerde
diefstal, laat staan georganiseerde criminaliteit.
3.3.5.

Criminaliteitsvormen

Afhankelijk van de buit, de plek van het misdrijf en het voorkomen van geweldsmisbruik, kunnen we verschillende vormen van criminaliteit onderscheiden:


overval op een loods of vrachtwagenchauffeur met als doel de diefstal van een leeg of
geladen transportmiddel;



overval op een loods of vrachtwagenchauffeur met als doel de diefstal van de lading;



overval op een vrachtwagenchauffeur met als doel de diefstal van geld of goederen uit
de cabine;



inbraak in een afgesloten loods of bedrijfsterrein met als doel een leeg of geladen transportmiddel mee te nemen;



inbraak in een afgesloten loods of bedrijfsterrein met als doel (eventueel in een vrachtwagen) gereedstaande lading mee te nemen;



diefstal van een leeg of geladen transportmiddel vanaf de openbare weg;



inbraak in of diefstal van lading vanuit een vrachtwagen vanaf een parkeerplaats of de
openbare weg;



inbraak in of diefstal van geld of (persoonlijke) goederen vanuit de cabine van een
vrachtwagen vanaf de openbare weg.

Deze vormen van criminaliteit vereisen ieder hun eigen modus operandi. Inbraken in
een loods of bedrijventerrein vereisen een grotere mate van georganiseerdheid dan
een diefstal van (lading uit) een transportmiddel. De daders die langs snelwegen opereren en uit zijn op deelladingen zijn relatief minder georganiseerd. Diefstallen in een
winkelstraat zijn veelal als gelegenheidsdiefstallen te bestempelen. Afhankelijk van de
beoogde buit, zal ook een overval meer of minder goed zijn voorbereid. Omdat de
organisatie van een dadergroep echter niet alleen samenhangt met de beoogde buit,
het gebruik van geweld of de locatie van diefstal, zullen we in het volgende hoofdstuk
nog ingaan op de mate van georganiseerdheid.
3.3.6.

De uitvoering in de casus

Kijken we weer naar de verschillende casus, dan kunnen we nagaan waar de diefstallen plaatsvinden, wat de beoogde buit is en hoe de criminelen te werk gaan. In slechts
een zaak werd 20% van de diefstallen gepleegd op parkeerplaatsen langs de snelweg
en in een geval vanaf een parkeerterrein bij een chauffeurscafé dat niet langs de snelweg ligt. In twee zaken vond een van de vele diefstallen plaats vanuit een loods.
Daarnaast vond een diefstal plaats vanaf een containerterminal. In alle andere geval-
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len ging het om diefstallen vanaf meestal verlaten industrieterreinen in heel Nederland
(en een enkele keer ook in België of Duitsland). Deze diefstallen vonden voor het
overgrote deel ’s nachts en in het weekend plaats.
Kijken we naar het doelwit van de diefstallen, dan is dat bij twee dadergroepen de
vrachtwagen. Deze worden gestolen om te worden omgekat58 en te worden verkocht.
De criminelen hebben in onze casus soms een voorkeur voor vrachtwagens van bepaalde merken en koeltrailers. De diefstal van vrachtwagens als doel op zich komt ook
vaker voor dan de door ons geïnterviewde experts verwachten. De lading is in deze
gevallen hoogstens een bijverdienste. Vaker is de lading echter het doelwit. Soms
wordt de lading overgeladen in eigen transportmiddelen, vaker nemen de dieven de
hele container, oplegger of vrachtwagen(combinatie) mee.
Wat betreft de modus operandi kunnen we minder eenduidige conclusies trekken. Afhankelijk van het doelwit, de plaats van diefstal en de voorkennis waarover wordt beschikt, zullen de stelers op verschillende manieren te werk gaan. In het geval van diefstallen van onbeheerde voertuigen vanaf industrieterreinen maken de stelers vaak
gebruiken van eigen of elders gestolen trekkers om daarmee een trailer onder een
geparkeerde trekker vandaan te trekken. Vervolgens wordt de trailer simpel aangehaakt. Dergelijke diefstallen worden soms zelfs door een persoon gepleegd. Het komt
ook voor dat de daders ervoor kiezen de lading over te hevelen in eigen of gehuurde
bestelbusjes of elders gestolen opleggers. Dit kost wel meer mankracht en tijd. In
andere gevallen nemen ze de hele vrachtwagen(combinatie) mee. Portiersloten,
kingpinsloten en startonderbrekingen worden met ogenschijnlijk gemak geforceerd of
onklaar gemaakt.
Daders kiezen steeds voor verlaten objecten, omdat zij elk contact met hun slachtoffer
en het gebruik van geweld willen voorkomen. Dreiging met geweld komen we dan ook
slechts in een zaak tegen (de overval op de loods). In een geval is er daarnaast sprake
geweest van de ontvoering van een chauffeur. Deze blijkt echter in scène te zijn gezet.
In een ander geval ging het gerucht dat een chauffeur was verdwenen. De zaak kreeg
veel aandacht vanuit de media, waarna de politie versneld tot actie is overgaan. Achteraf blijkt de chauffeur betrokken te zijn geweest en al in Zuid-Amerika te hebben
gezeten. In de andere loods waar een diefstal heeft plaatsgevonden, was op dat moment verlaten. De daders zijn meerdere keren teruggekeerd om alle spullen mee te
nemen. Naast de overval op de loods, blijkt de diefstal bij nog twee zaken zeer goed te
zijn georganiseerd. In het ene geval werkte een niet bekend geworden handlanger
vanuit de containerterminal mee aan het verstrekken van documenten en het doorlaten van de dieven om twee containers te kunnen stelen. In het andere geval kenden
58. Omkatten is het voorzien van een (gestolen) transportmiddel van een ander chassisnummer
(uit bijvoorbeeld een transportmiddel dat naar de sloop is gegaan) zodat het een ‘nieuwe identiteit’ krijgt. Zonodig wordt het transportmiddel daarbij ook van bedrijfsnamen en reclame-uitingen
op de trailer ontdaan en in een andere kleur gespoten.
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de daders de sleutelprocedures. Zonder braaksporen achter te laten, konden zij er met
twee vrachtwagens vandoor gaan.
3.4.

Verwerking

Wanneer de diefstal of inbraak is gepleegd, zal het vervolg sterk afhangen van de
buitgemaakte goederen of transportmiddelen en de georganiseerdheid van de dadergroep. Voor de steler zal het van belang zijn om de gestolen goederen eventueel tijdelijk ergens op te slaan en ze snel door te sluizen. Stelers kunnen voor de opslag (afhankelijk van de omvang van de diefstal) gebruik maken van eigen of gehuurde loodsen. Daarin zullen ook activiteiten als het omkatten en strippen van transportmiddelen
plaatsvinden. Gestolen voertuigen zijn echter minder gemakkelijk op te slaan dan lading. Chauffeurs kennen elkaar en elkaars vrachtwagens. Een op een ongewone locatie
gestalde vrachtwagen zal dan ook opvallen.
3.4.1.

Terugvindlocaties van bedrijfswagens

Als de diefstal puur om te lading te doen was, zal de steler zo snel mogelijk van het
gestolen voertuig afwillen. Volgens opsporingsdeskundigen worden transportmiddelen
zeer regelmatig niet ver van de opslagplaats gedumpt. Om na te gaan in hoeverre dit
vermoeden juist is, hebben we een analyse gemaakt van de terugvindplaatsen van op
de belangrijkste diefstallocaties ontvreemde voertuigen tussen 2000 en 2004. Voor de
vrachtwagens hebben we het dan over de regio Venlo/Roermond/Sittard-Geleen (postcodegebieden 59 tot en met 61) en over de regio rond Rotterdam (postcodegebieden
29 tot en met 33). Voor de distributiewagens gaat het om de regio Amsterdam (postcodegebied 10) en de regio Rotterdam (postcodegebied 30).
De resultaten bevestigen het beeld van de experts dat verreweg het grootste deel van
de gestolen bedrijfswagens niet ver van de diefstallocatie (in aangrenzende of nabij
gelegen postcodegebieden) wordt teruggevonden (zie figuur 5 en 6). Dit geldt enerzijds voor de distributieauto’s waarvan we al hebben gezien dat deze vooral in de steden worden gestolen en teruggevonden. Anderzijds geldt dit ook voor de overige bedrijfsmiddelen (hoewel daarvan ook enkele in het zuiden terecht zijn gekomen). Aangezien we voor de in de regio’s 59 tot en met 61 gestolen vrachtwagens zien dat een
deel over de grens (in België en Duitsland) wordt teruggevonden, spelen landsgrenzen
hierbij nauwelijks een rol. Voor beide landen geldt dat daar tussen 2000 en 2004 zeker
tien vrachtwagens zijn teruggevonden.
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Figuur 5: Terugvindplaatsen van vrachtwagens naar locatie van diefstal (2000-2004)

Figuur 6: Terugvindplaatsen van distributiewagens naar locatie van diefstal (2000-2004)

Bron figuur 5 en 6: RDW

We kunnen hieruit concluderen dat de georganiseerde voertuigdiefstal een zeer regionaal karakter heeft. Gedumpte vracht- en distributiewagens worden over het alge-
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meen niet ver van de diefstallocatie en de opslagplaatsen van de crimineel teruggevonden. Dit wil echter niet zeggen dat de criminaliteit niet politieregio- of grensoverschrijdend is. Immers, regelmatig worden voertuigen vlak over de politieregio- of
landgrens teruggevonden. Volgens Spapens en Fijnaut (2005) worden ze zelfs bij
voorkeur vlak over de landgrens achtergelaten. We zien geen redenen om niet aan te
nemen dat ook de ladingdiefstallen een regionaal karakter hebben.
3.4.2.

Heling van goederen en transportmiddelen

In hoeverre de goederen ook worden afgezet in het gebied waar ze worden gestolen,
is moeilijk te beoordelen.59 Het blijkt voor de politie lastig om een goed beeld te krijgen van de helers. Vaak is het ook niet de opzet van een onderzoek om de helersgroep
op te rollen. Daarnaast ontbreekt daarvoor vaak de tijd. Met de stelersgroep is het OM
dan al tevreden. Desondanks kunnen we hier wel wat zeggen over heling van bepaalde
goederen in het algemeen. De heler(sgroep) kan zich zowel binnen als buiten de dadergroep bevinden (denk weer aan de gespecialiseerde inkoop- en verkoopfuncties).
Afhankelijk van het soort goederen kunnen er vele helers aan te pas komen voordat
een gestolen goed bij de uiteindelijke afnemer terecht komt. Als het gaat om heling,
kunnen we onderscheid maken tussen verschillende categorieën:


transportmiddelen;



hoogwaardige goederen op bestelling;



allerlei soorten in waarde variërende handelsgoederen;



metalen.

Het feit dat dadergroepen gestolen vrachtwagens regelmatig achterlaten, wijst erop
dat zij doorgaans niet over afzetmogelijkheden voor dergelijke voertuigen beschikken.
Volgens opsporingsdeskundigen, bestaat er echter vanuit Oost-Europa wel nog steeds
een vraag naar transportmiddelen. Het komt ook voor dat als gestolen opgegeven
vrachtwagens bij dochterbedrijven in Polen worden teruggevonden. Ferwerda et al.
(2005) concluderen dat het merendeel van de gestolen auto’s in het buitenland wordt
afgezet. We nemen aan dat dit ook geldt voor de bedrijfsvoertuigen die voor het
transportmiddel worden gestolen.
Terugvindpercentages van transportmiddelen liggen, met uitzondering van 2004, een
stuk lager dan die van personenauto’s (zie hoofdstuk 2).

59. Mogelijk zal een vervolgonderzoek dat binnenkort van start gaat hierop meer zicht geven.
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Personenauto’s (die zelden om de lading worden gestolen) worden, ondanks het feit
dat deze kleiner en minder opvallend zijn, vaker teruggevonden.60 Mogelijk speelt hier
wel mee dat autodiefstal bij de politie een hogere prioriteit heeft dan voertuig- en ladingdiefstal. Interessant is in dit verband te benadrukken dat het bij autodiefstal vooral gaat om georganiseerde criminaliteit wanneer de auto’s niet worden teruggevonden
(in tegenstelling tot autodiefstal door jongeren (joyriding) en/of voor eigen gebruik
(soms ten behoeve van een andere misdaad), waarbij de auto vaak wel wordt teruggevonden; Ferwerda et al., 2005). Bij vrachtwagens is dit anders omdat de diefstal
zowel om de lading als om het transportmiddel kan plaatsvinden. Het relatief lage terugvindpercentage (ondanks het feit dat veel transportmiddelen door criminelen leeg
worden achtergelaten) is een aanwijzing voor het feit dat het bij voertuigdiefstal in een
relatief veel groter aantal gevallen of zelfs bijna altijd, gaat om een vorm van georganiseerde criminaliteit.
In hoeverre dadergroepen ook voertuigen demonteren of strippen (diefstal voor onderdelen)61 en omkatten, is onduidelijk. Het komt voor dat Oost-Europese bendes
vrachtwagencombinaties strippen en deze in onderdelen doorverkopen (Spapens en
Fijnaut, 2005). Slechts in twee door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken zijn
vinden we hiervoor aanwijzingen: vrachtwagens werden door Litouwers omgekat en
uitgevoerd of weer verkocht aan legale ondernemingen in Nederland. Nog minder is
duidelijk over de tijdelijke opslag van voertuigen of onderdelen in loodsen of garages.
Ten slotte is er ook voor de distributiewagens een blinde vlek: ‘niemand doet daar iets
mee. Ze worden gestolen (zelden voor de lading), omgekat en naar het buitenland
gebracht of gebruikt voor nieuwe diefstallen’.
Diefstal van hoogwaardige goederen (bijvoorbeeld computerchips of chemicaliën) op
bestelling is doorgaans goed voorbereid (Rovers en De Vries Robbé, 2005). Dit geldt
ook voor de afzet. Overdracht aan de helersgroep (binnen of buiten de dadergroep) of
opdrachtgever (eventueel via zijn handlangers) zal dan snel kunnen geschieden. De
kans dat bij hoogwaardige diefstallen op bestelling sprake is van internationale betrokkenheid of een internationale afzetmarkt is groter dan bij de diefstal van reguliere
handelswaar. Dit komt waarschijnlijk onder andere door de aanzienlijkere financiële
belangen en de hogere vereiste organisatiegraad.
In het geval van diefstal van reguliere handelswaar gaat het meestal om goed verhandelbare en waardevolle consumentenartikelen. Een dadergroep zal dan ook een voorkeur hebben voor snel en dus meestal op de nationale markt af te zetten goederen,

60. Ferwerda et al. (2005) signaleren drie typen autodiefstal: diefstal van een auto voor eigen
vervoer (waaronder joyriding); diefstal van een auto in verband met het plegen van een ander
delict; en diefstal van een auto om financiële redenen. In het laatste geval gaat het vooral om de
verkoop van de gehele auto (‘omgekat’ of meteen naar het buitenland getransporteerd) of van de
onderdelen (waarbij de auto geheel of gedeeltelijk wordt ‘gestript’).
61. Hierop gaan we bij het behandelen van de metaaldiefstallen nog wel kort in.
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aldus een deskundige. Volgens Spapens en Fijnaut (2005) wordt het helersnetwerk
door Nederlandse politiefunctionarissen omschreven als wijd vertakt. Ten eerste worden gestolen goederen onderling doorverkocht en geruild tussen de groepen die de
feitelijke diefstallen plegen. Daarnaast worden goederen afgezet via helers die hetzelfde doen. Bij de onderlinge verkoop zijn helers uit zowel België, Duitsland als Nederland
betrokken. Soms werken meerdere helers samen om bepaalde partijen te financieren.
Afhankelijk van de aard van de lading worden gestolen goederen in eerste instantie
per lading of per pallet verhandeld. In het vervolgtraject worden partijen goederen
opgedeeld om uiteindelijk bij de eindafnemer terecht te komen.
Als laatste behandelen we hier de metaaldiefstallen. Deze nemen een bijzondere plaats
in aangezien de afzet ervan veel simpeler is dan die van andere gestolen waar. Zonder
vragen te stellen, kopen opkopers allerlei oude metalen op die afhankelijk van de soort
een bepaalde prijs per kilo opleveren. Via deze metaalhandelaren komt het vervolgens
bij gerenommeerde staalbedrijven terecht, waar de gestolen waar dan onherkenbaar
wordt omgesmolten. Doordat deze opkopers heel toegankelijk zijn, is het niet nodig
gebruik te maken van tussenpersonen (helers) die een groot deel van de winsten opeisen, maar kunnen stelers zich rechtstreeks tot de afnemer wenden. Hierdoor krijgen
zij in vergelijking met normale handelswaar een relatief hoge waarde voor hun buit.
Het is hierdoor niet vreemd dat allerlei soorten metalen (dit geldt ook voor relatief
minder kostbare metalen) zowel nationaal als internationaal (Eurowatch, 2005a) zeer
diefstalgevoelig zijn (het gaat dan overigens niet alleen om lading, maar ook om onderdelen van vrachtwagens zoals aluminium standaards).
Metalen en onderdelen
Dieven stelen alles wat los en vast zit, aldus onze respondent bij het kleinere transportbedrijf. Zo hebben zij bijvoorbeeld ook last van de diefstal van metalen onderdelen. Aluminiumblokken worden regelmatig van de vrachtwagens gesloopt. Daarbij gaat het voor
sommige dieven om het metaal en voor andere om het onderdeel. Andere bedrijfseigendommen die worden ontvreemd, zijn bijvoorbeeld slangen en pallets.

3.4.3.

Verdeling van de opbrengsten

Wanneer de goederen zijn afgezet bij een heler of afnemer, zal tot betaling kunnen
worden overgegaan. Het blijkt, ondanks het feit dat politieteams er meer en meer toe
overgaan om een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO) te doen, voor de politie
lastig goed zicht te krijgen op de financiële transacties binnen dadergroepen, omdat bij
veel dadergroepen alles contant wordt uitbetaald en daders vaak weinig bezittingen op
naam hebben (regelmatig staan deze op naam van een vrouw, vriendin of familielid).
Bij de politie gaan ze ervan uit dat de steler voor de gestolen waar ongeveer 10%
krijgt van de werkelijke waarde. De grote helers zijn dan ook de grootverdieners aangezien de uiteindelijke verkoopprijs uiteindelijk niet heel ver onder de winkelwaarde
zal liggen om zoveel mogelijk de schijn van diefstal te vermijden. Als het gaat om
handelsgoederen dan gaat de gestolen waar echter ook vaak door vele handen voordat
het bij de eindafnemer terecht komt. Ieder pakt dan een deel van winst mee. Zoals
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hiervoor al naar voren is gekomen, is dit anders in het geval van metaaldiefstallen.
Metalen kunnen tegen een relatief gunstige prijs worden afgezet bij een metaalopkoper zonder dat het daarvoor door veel (helers)handen hoeft te gaan.
3.4.4.

De verwerking in de casus

In de meeste van de twaalf opsporingsonderzoeken blijken de stelers over een of meer
eigen of gehuurde (liefst wisselende) loodsen te beschikken om daar de goederen tijdelijk op te slaan. Het huren van deze loodsen doen zij op eigen naam, met stromannen of met behulp van valse persoonsbewijzen. De loodsen die de politie aan bepaalde
zaken weet te koppelen, bevinden zich ook steeds in de omgeving van de stelers. In
de verschillende opsporingsonderzoeken komen wel af en toe dezelfde (door wisselende personen gehuurde) loodsen tegen. We vinden verbindingen tussen loodsen en
helers echter alleen tussen regionale opsporingsonderzoeken. Dit bevestigt ons idee
dat de criminaliteit regionaal georiënteerd is. Hierop komen we bij de netwerkanalyse
in het volgende hoofdstuk nog terug. Eventueel maken de daders voor het transport
gebruik van gehuurde transportmiddelen en heftrucks.
Steeds zullen de stelers proberen de gestolen waar zo snel mogelijk door te stoten
richting het helerscircuit. In dit verband is het interessant te wijzen op de casus waarin
een grote partij computerschermen werd gestolen. Behalve vanaf de daderkant, heeft
de politie ook vanaf de eindafnemer (aangetroffen op Marktplaats) geprobeerd het
criminele netwerk in kaart te brengen. Het lukte de politie om zo vanaf een klein computerbedrijfje terug te gaan in de lijn en een veelheid aan helers (te goeder en te
kwader trouw), alsmede ongeveer een derde van de gestolen lading in beeld te krijgen. Het bleek uiteindelijk echter niet mogelijk om mogelijke daders aan een heler in
de eerste lijn te koppelen. Opvallend is de snelheid waarmee de goederen zijn verspreid. Het komt echter ook voor dat helers mee gaan bij de diefstallen en dat zij
meteen zelf de goederen naar een eigen loods brengen. Transportmiddelen die daarna
niet meer nodig zijn, worden in de buurt gedumpt. Het omkatten van vrachtwagens
vergt vanzelfsprekend veel meer inspanningen. Hiervoor zullen gespecialiseerde handlangers worden ingezet. Ook de omgekatte vrachtwagens en onderdelen zullen zo snel
mogelijk weer van de hand worden gedaan om ontdekking te voorkomen.
Op het helerscircuit blijkt de politie lastig zicht te kunnen krijgen. Wel blijkt dat de
gestolen waar doorgaans snel wordt doorgestoten. Stelers beschikken over een netwerk waarin een of meerdere vaste helers zitten die hun goederen in principe altijd
afnemen. Sommige helers zetten hun spullen vervolgens af op jaarmarkten en braderieën. In bijna alle gevallen zijn de goederen voor de Nederlandse markt. Dit geldt niet
voor de vrachtwagens. Deze zijn meestal voor Oost-Europa bedoeld.
Wanneer de goederen zijn overgedragen aan de helers, zal tot betaling worden overgegaan. Hierop heeft de politie echter nauwelijks zicht. Na aftrek van de kosten blijkt
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er maar weinig geld over te blijven voor de stelers, die steevast onderhands worden
uitbetaald. De verdeling van de opbrengsten is hierbij afhankelijk van de positie die de
betrokkene in de dadergroep inneemt. De handlangers onderaan in de rangorde krijgen zelfs heel weinig uitbetaald om zo een grotere afhankelijkheid te creëren. De stelers blijken niet over veel bezittingen op naam te beschikken. In sommige gevallen
worden de opbrengsten wel geïnvesteerd in bezittingen van familieleden. Voor bijna
‘onaantastbare’ stelers vinden we op basis van de door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken en de beperkte informatie die de politie hierover kan vergaren, echter
weinig aanwijzingen.
3.5.

Resumé

We hebben in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de werkwijze van de daders
in de verschillende door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken. Veel diefstallen
zonder voorkennis richten zich op verlaten bedrijventerreinen; er worden zoveel goederen vervoerd dat er voor criminelen altijd wel wat te vinden is. Dit verklaart ook
waarom er bij ladingdiefstallen minder voorkennis nodig is dan bij inbraken in een
loods. Wat dat betreft, is dit een nuancering voor de resultaten van het onderzoek van
Rovers en De Vries Robbé (2005) die wijzen op het veelvuldig voorkomen van de betrokkenheid van werknemers bij grootschalige diefstallen. Zij hebben zich echter meer
gericht op de loodsen dan op het transport zelf. Voor dergelijke inbraken is veel meer
voorkennis noodzakelijk.
Diefstallen waarbij het voertuig zelf daadwerkelijk de beoogde buit is, komen vaker
voor dan de experts verwachten, maar in slechts twee opsporingsonderzoeken komen
we tegen dat bedrijfswagens worden omgekat. Het strippen van vrachtwagens komen
we helemaal niet tegen. Relatief vaak zullen bedrijfswagens ook ten behoeve van andere criminele activiteiten worden gestolen. Wanneer het gaat om de lading, dan gaan
de daders meestal op zoek naar zeilentrailers met daarin interessante goederen. Vinden zij bij een inkijkoperatie geschikte lading, dan zullen zij in een groot aantal gevallen de hele vrachtwagen of trailer meenemen. Soms nemen zij wel een eigen of elders
gestolen trekker mee om een trailer onder de daarbijbehorende trekker vandaan te
trekken. Mogelijk uit angst voor de aanwezigheid van gps-systemen bij nieuwere modellen, kiezen zij vaker voor oudere typen. Voor een ervaren crimineel is deze diefstal
een fluitje van een cent. Daders vermijden het gebruik van geweld. Op aandacht van
de politie zitten zij immers niet te wachten. Geweld tegen chauffeurs komt dan ook tot
op heden in Nederland weinig voor.
Wanneer het bij de diefstal niet om de voertuigen is begonnen, zullen de daders deze
snel dumpen omdat ruimte voor de opslag ontbreekt en vrachtwagens gemakkelijk te
herkennen zijn. Vaak doen zij dit niet ver van de loods waarin de goederen zijn opgeslagen. In het overgrote deel van de gevallen zijn de daders uit op snel af te zetten
handelswaar of metalen. Metalen kunnen rechtstreeks bij een metaalopkoper worden
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afgezet en zijn daarom een geliefde buit. Consumentengoederen zullen tijdelijk worden
opgeslagen om er een afnemer voor te vinden. In veel gevallen maken criminele groeperingen gebruik van een of enkele vaste helers. Binnen korte tijd komen goederen
soms via de handen van vele helers op de markt terecht. In andere gevallen wordt
allerhande waar op jaarmarkten en braderieën afgezet. De stelers krijgen voor hun
waar meestal maar 10% van de marktwaarde en de opbrengst wordt meestal niet
evenredig over de verschillende teamleden verdeeld.
We benadrukken nogmaals dat een analyse van de opsporingsonderzoeken slechts een
beeld geeft van een deel van de georganiseerde diefstallen waarmee de wegtransportsector te maken heeft. Georganiseerde diefstallen langs de snelwegen komen we in de
opsporingsonderzoeken bijvoorbeeld nauwelijks tegen. Dit zegt echter niet dat daar
geen problemen zijn. Immers, zoals uit gegevens van de regiopolitie in een door ons
bevraagde gemeente blijkt, komen ladingdiefstallen op parkeerplaatsen geregeld voor.
Daarnaast krijgen we op basis van de opsporingsonderzoeken weinig zicht op de diefstallen van (lading uit) distributiewagens. Desondanks kunnen we een goed beeld geven van een van de grootste dreigingen voor de sector en het gemak waarmee daders
diefstallen plegen. Evenals Rovers en De Vries Robbé (2005) concluderen we dat het
transport een gevoelige plek in de productieketen vormt.
In het volgende hoofdstuk zullen we ons richten op de mate van georganiseerdheid
van de dadergroepen. Ook gaan we daarin na hoe de dadergroepen zijn samengesteld.
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4.

Wat is e r be ken d ove r de dad er s?

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de achtergronden van de daders en de opbouw
van de dadergroepen, de verbanden tussen de verschillende criminele groeperingen
(op basis van daders, helers en gebruikte loodsen) en de criminele carrières van de
daders. Ten slotte zullen we nagaan hoe georganiseerd de dadergroepen opereren en
of we al dan niet kunnen spreken van criminele organisaties. De kennis over de criminelen die zich bezighouden met georganiseerde lading- en voertuigdiefstallen is beperkt. Onderzoek naar deze daders ontbreekt nagenoeg en het is gewenst om meer
inzicht te krijgen in de risico’s die bedrijven op dit vlak lopen en de wijze waarop ze
zich hiertegen kunnen wapenen.
4.1.

Achtergrond en oriëntatie van de daders

Opvallend is dat bedrijven vaak buitenlandse daders als de plegers van lading- en
voertuigdiefstallen aanwijzen. In eerste instantie doelen zij hiermee op Europeanen
afkomstig uit het voormalig Oostblok en de Balkanlanden. Ook in België vinden we
aanwijzingen voor de aanwezigheid van buitenlandse groepen die doen aan wat wel
‘mobiel banditisme’ wordt genoemd. De Belgische Federale Politie heeft het dan in
eerste instantie over Albanezen en Roemenen, maar komt ook groepen uit andere
Oost-Europese landen tegen (Federale Politie, 2004). Voor Nederland blijkt uit het
Criminaliteitsbeeld Oost-Europa over 2002-2003 van het KLPD/DNRI (2004a) dat er
een aantal zaken van vrachtwagendiefstal bekend is waarbij Litouwers betrokken zijn
geweest. Ook Spapens en Fijnaut (2005) vinden aanwijzingen voor de betrokkenheid
van Litouwers en Polen. Zij geven echter aan dat we in Zuid-Nederland hoofdzakelijk
moeten spreken van autochtone dadergroepen die ook uit die regio afkomstig zijn.
Zelf komen we in twee zaken Litouwers tegen (in een ervan werkten zij samen met
een Nederlandse dadergroep). Opvallend is dat het in beide gevallen gaat om het omkatten van vrachtwagens, terwijl we dit bij de uitsluitend autochtone groepen geen
enkele keer tegenkomen. Oost-Europese groeperingen hebben het kennelijk, vaker
dan Nederlandse, gemunt op het transportmiddel, terwijl voor autochtone groepen
geldt dat zij eerder op de lading uit zijn.
Er blijken vooral autochtonen bij de grootschalige ladingdiefstallen betrokken te zijn.
In de door Spapens en Fijnaut (2005) onderzochte zaken, was slechts 4% van de verdachten van allochtone afkomst. Wij vinden vergelijkbare resultaten: van de 67 nader
bekeken verdachten62 waren er slechts 4 van allochtone (waarvan 1 van Duitse) afkomst. Een expert merkte dan ook op dat het in een bepaalde zaak zeer opvallend was
dat een Marokkaanse heler betrokken was bij een verder uitsluitend autochtone dadergroep. In veel (maar niet alle) gevallen blijken een of meer daders een sterke band
62. De persoonsgegevens van deze 67 verdachten zijn afkomstig uit de 12 door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken. Het gaat hierbij om de belangrijkste verdachten.
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met de woonwagenwereld te hebben. Dat de plegers van voertuig- en ladingdiefstallen
relatief vaak uit dit milieu afkomstig zijn, is niet vreemd, omdat de woonwagenwereld
ook traditioneel een belangrijke afzetmarkt voor gestolen waar is en daar dus ook veel
helers te vinden zijn. Ten slotte blijkt dat in twee dadergroepen ook junks worden ingezet om te assisteren bij de diefstallen. Overigens zien Ferwerda et al. (2005) bij de
georganiseerde autodiefstal voor een deel ditzelfde beeld.
Op grond van de voorgaande hoofdstukken kunnen we stellen dat dadergroepen veelal
regionaal georiënteerd zijn. Dit wil niet zeggen dat zij niet grensoverschrijdend bezig
zijn. Veel dadergroepen blijken een of meer van de diefstallen in België of Duitsland te
hebben gepleegd. Spapens en Fijnaut (2005) melden dat één dadergroep een lading
sigaretten in de omgeving van Stuttgart wist te stelen, maar dit is volgens de politie
een uitzonderlijk geval. Immers, Nederland is op transportgebied zo groot dat gewenste goederen ook in de nabije omgeving voorhanden zijn. Daders richten zich voornamelijk op zeilentrailers op verlaten industrieterreinen en zoeken naar eenvoudig af te
zetten consumentengoederen en metalen. Slechts in een aantal gevallen zijn zij uit op
de voertuigen zelf. Bij de diefstallen van distributiewagens en vrachtwagens hebben
we te maken met verschillende dadergroepen; distributiewagens worden steeds in de
grote steden gestolen en teruggevonden en vrachtwagens juist in de regio’s Rotterdam
en Venlo/Roermond. Over de daders van diefstallen van distributiewagens kunnen de
opsporingsdeskundigen weinig zeggen. De kennis die zij hierover hebben, berust voornamelijk op toevalstreffers. Zo zou een aantal betrokkenen uit de woonwagenwereld
zich bezig houden met het strippen van deze wagens en zouden er groepen Marokkanen actief zijn dergelijke wagens doorstoten naar de internationale markt. In veel gevallen worden distributiewagens echter gestolen om er andere criminele activiteiten
mee te faciliteren en zullen we niet over vaste dadergroepen kunnen spreken.
In 2003 meldde Omroep Brabant dat 22% van alle ladingdiefstallen in Noord-Brabant
wordt gepleegd (Politie, 2005). De reden hiervoor zou zijn dat in Brabant een groot
aantal helers woont, die de aankoop en afzet van partijen goederen regelt. De diefstallen vinden weliswaar niet altijd in de regio zelf plaats, maar de goederen worden er
wel tijdelijk opgeslagen en verder verwerkt. Naast het feit dat een groot deel van het
internationale wegtransport vanuit Rotterdam Nederland via Noord-Brabant en Limburg verlaat, speelt dus ook mee dat zich in deze regio veel helers bevinden. Deze
helers hebben kennelijk een goed zicht op de afzetmarkt, maar kunnen de stelers geen
mogelijkheden bieden om ook de buitgemaakte transportmiddelen af te zetten. Kennis
over de afzetmogelijkheden is van belang bij het stelen van ladingen en voertuigen.
Dat kennis belangrijk is, zien we ook in het feit dat bij bijna alle dadergroepen minimaal een van de betrokkenen werkervaring heeft in het transport, meestal als chauffeur. Immers, om een vrachtwagen(combinatie) schadevrij en onopvallend mee te
nemen, zal een chauffeur toch minimaal ervaring hebben met het besturen van zware
voertuigen. Een ander voordeel hiervan is het feit dat personen die afkomstig zijn uit
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de transportwereld precies weten hoe het er in de sector aan toegaat en waar de
zwakke plekken liggen.
4.2.

Criminele carrière daders

Rovers en De Vries Robbé (2005) kijken naar de antecedenten van bij incidenten betrokken werknemers. Zij concluderen dat van de interne verdachten het overgrote deel
geen onbeschreven strafblad heeft. Ferwerda et al. (2005) kijken naar de antecedenten van alle verdachten bij de georganiseerde diefstal van personenauto’s. 91% blijkt
meer dan één antecedent te hebben en 53% kan worden gekenmerkt als veelpleger.
12% is ooit veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Om een beeld
te krijgen van het criminaliteitspatroon van de verdachten van de georganiseerde diefstal van bedrijfswagens, hebben we van de 67 hoofdverdachten bij de Centrale Justitiele Documentatie (CJD) in Almelo de eventueel aanwezige justitiële documentatie opgevraagd. Overigens zijn deze in alle gevallen van het mannelijke geslacht. Vrouwen
blijken in de door ons geanalyseerde zaken hoogstens een bijrol te spelen als heler
van stukgoederen of als katvanger.63 Van de verdachten blijken er drie niet voor te
komen in de justitiële documentatie. In totaal is er van 60 verdachten informatie beschikbaar over afgedane zaken. Van deze 60 verdachten zijn er 46 als steler, 11 als
heler en 3 als heler en steler te identificeren. Gemiddeld zijn de daders 37 jaar oud.
De helers zijn met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar iets ouder dan de stelers die
gemiddeld 36 zijn.
Tabel 8: leeftijdscategorieën en gemiddelde leeftijd verdachten
Steler

Heler

Heler en steler

Totaal

21 t/m 24 jaar

2 (4,3%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

2 (3,3%)

25 t/m 39 jaar

30 (65,2%)

6 (54,5%)

3 (100,0%)

39 (65,0%)

40 jaar en ouder

14 (30,4%)

5 (45,5%)

0 (0,0%)

19 (31,7%)

46 (100,0%)

11 (100,0%)

3 (100,0%)

60 (100,0%)

36

40

36

37

Totaal
Gemiddelde leeftijd
Bron: CJD

Als we leeftijden van de daders aan de lengte van hun criminele carrières koppelen,
dan blijken daders gemiddeld 12,4 jaar ‘in het vak zitten’. Het spreekt voor zich dat
jongere daders een kortere criminele carrière achter de rug hebben (gemiddeld 3,5
jaar). Opvallend is wel dat de verdachten in de leeftijdscategorie ‘40 jaar en ouder’
gemiddeld slechts anderhalf jaar langer crimineel actief zijn (13,8 versus 12,2 jaar).64
Kijken we naar de delicten die de verdachten hebben gepleegd, dan blijkt dat zij ge-

63. Katvangers zijn mensen zonder geld, vaak familieleden, zwervers of drugsverslaafden, die
meerdere auto’s of bezittingen op hun naam hebben staan. Deze zijn betaald uit de opbrengsten
van een dadergroep, maar worden op naam van de katvanger gezet die zich buiten de criminele
activiteiten van de dadergroep dienen te houden.
64. Overigens is de standaardafwijking voor deze leeftijdcategorie wel tweemaal zo groot.
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middeld 17 antecedenten op hun naam hebben staan.65 65% van de verdachten heeft
meer dan 10 antecedenten66, 32% heeft er twee tot tien en 3% heeft er slechts een.
Eén verdachte heeft er zelfs 79. We kunnen ook nagaan hoeveel van de verdachten
antecedenten hebben met betrekking tot verschillende vormen van criminaliteit (zie
tabel 9).
Tabel 9: aantal verdachten per antecedentsoort (N=60)
Aantal

Percentage

Diefstal

46

76,7%

Heling

41

68,3%

Vervalsing

15

25,0%

Vermogen overig

25

41,7%

Geweld

38

63,3%

Verkeer

41

68,3%

9

15,0%

Vernieling/Openbare orde

24

40,0%

Drugs

24

40,0%

Overig

24

40,0%

Onbekend

10

16,7%

Deelname criminele organisatie

Bron: CJD

Het blijkt dat de verdachten, naast antecedenten voor diefstal en heling, ook opvallend
veel antecedenten hebben voor geweldsmisdrijven en verkeersdelicten. Deze treffen
we immers bij meer dan 60% van de verdachten aan. Dit is des te opvallender omdat
we hebben gemerkt dat bij voertuig- en ladingdiefstallen zelden geweld wordt gebruikt. Hieruit leiden we af dat er vanuit de dadergroepen op wordt aangedrongen om
het gebruik van geweld te vermijden. Andere antecedenten komen veel minder vaak
voor. Een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie zien we bij 15%
van de verdachten. Wel moeten we opmerken dat pas recentelijk vaker wordt geprobeerd dergelijke vergrijpen ten laste te leggen. Omdat in een aantal gevallen de door
ons onderzochte zaken (waarin regelmatig is geprobeerd tot een dergelijke veroordeling te komen) nog niet zijn afgedaan, zal ook dit bijdragen aan het feit dat relatief
weinig verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie.

65. De mediaan bedraagt veertien antecedenten.
66. De door ons geanalyseerde zaken hebben zich alle in 2003 of later afgespeeld. We moeten
hierbij opmerken dat hoe recenter de zaak, hoe groter de kans dat een zaak nog niet is afgedaan.
Daarnaast speelt mee dat het kan zijn dat een verdachte sinds het incident waarover we met de
politie hebben gesproken een celstraf uitzit. Is dit sinds 2003, dan hebben sommige daders waarschijnlijk minder recente antecedenten. Om aan de definitie van een veelpleger te voldoen, moet
een verdachte naast deze 10 antecedenten ook minimaal 1 delict in het peiljaar hebben gepleegd.
We menen dat we om de hiervoor genoemde redenen in dat geval meerdere peiljaren zouden
moeten nemen. We kiezen er dan ook voor de term veelpleger helemaal te vermijden.
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Net als in tabel 8 hebben we voor de verschillende soorten antecedenten onderscheid
gemaakt tussen de helers en de stelers. Het blijkt duidelijk dat de stelers gemiddeld
meer antecedenten hebben op het gebied van diefstal (gemiddeld 8,0 tegenover 3,3).
Opvallender is het feit dat stelers gemiddeld ook iets meer antecedenten hebben op
het gebied van heling (gemiddeld 1,8 tegenover 1,6). De andere vermogensdelicten
komen minder vaak voor. Antecedenten op het gebied van geweldsmisbruik komen we
meer tegen bij de stelers dan bij de helers (zie tabel 10).
Tabel 10: gemiddeld aantal incidenten per functiegroep
Steler (n=46)

Heler (n=11)

Heler en
steler (n=3)

Totaal
(N=60)

Diefstal

8,0

3,3

1,7

6,9

Heling

1,8

1,6

0,3

1,7

Vervalsing

0,4

0,8

0,0

0,5

Vermogen overig

1,1

1,0

1,0

1,1

Geweld

1,9

1,1

1,7

1,8

Verkeer

2,2

1,6

4,3

2,2

Deelname criminele organisatie

0,1

0,1

0,7

0,2

Vernieling/openbare orde

0,9

0,6

0,3

0,8

Drugs

0,7

0,9

1,3

0,8

Overig

0,7

0,3

0,7

0,6

Onbekend

0,2

0,3

1,7

0,3

Bron: CJD

Ten slotte kunnen we kijken naar de maximale straffen67 die zijn opgelegd aan de door
ons geanalyseerde verdachten. De verdachte met de laagste maximaal opgelegde straf
kreeg een boete van 182 euro, terwijl degene met de hoogste maximaal opgelegde
straf een gevangenisstraf kreeg van acht jaar. De hoogste boete die moest worden
betaald bedroeg 22.689 euro. Verder blijkt dat 18,3% van de verdachten nooit een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. 10,0% kreeg maximaal
een half jaar gevangenisstraf en 21,7% een straf van vier jaar of langer.68 Kijken we
naar de maximaal opgelegde boetes, dan kreeg 64,1% nooit een boete van meer dan
1000 euro en slechts 9,5% een boete van meer dan 5000 euro (zie tabel 11).

67. Overigens moeten we opmerken dat het hier gaat om straffen voor alle soorten delicten en
dus niet uitsluitend om straffen die gerelateerd zijn aan voertuig- en ladingdiefstal. Op basis van
de CJD-gegevens kunnen we hier geen onderscheid in maken.
68. We hebben ervoor gekozen om, bij gevangenisstraffen die deels een voorwaardelijk karakter
hebben, de totale straf te nemen (dus inclusief het voorwaardelijke deel).
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Tabel 11: maximaal opgelegde gevangenisstraffen en boetes (N=60)
Maximale detentie

Percentage dat straf
kreeg opgelegd

Maximale boete

Percentage dat straf
kreeg opgelegd

Geen

18,3%

0 tot 250 euro

22,6%

Tot een half jaar

10,0%

250 tot 1000 euro

41,5%

Een half tot twee jaar

25,0%

1000 tot 5000 euro

26,4%

Twee tot vier jaar

25,0%

5000 tot 10.000 euro

5,7%

Vier jaar of meer

21,7%

10.000 euro of meer

3,8%

Bron: CJD

4.3.

Organisatie en afscherming

Om een goed beeld te krijgen van de dadergroepen, kunnen we ten eerste kijken naar
de binding binnen de dadergroepen. Deze kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een familierelatie. Daarnaast is het interessant om te kijken naar de hiërarchische verhoudingen binnen de dadergroepen en de manier waarop deze bij elkaar gehouden worden. Ten slotte kunnen we kijken naar de manier waarop de dadergroepen zich beschermen naar dreigingen van buitenaf en hoe zij reageren op acties van de politie. Er
zijn argumenten om ervoor te kiezen de afschermingsmethoden te bespreken bij de
werkwijze van de daders. Evenzo zouden de reacties van de dadergroepen op repressieve acties van de politie in hoofdstuk 5 kunnen worden besproken. We kiezen ervoor
om dit hier onder te brengen, omdat het ook iets zegt over de flexibiliteit van de dadergroepen. Steeds baseren we onze conclusies op de analyse van die tien opsporingsonderzoeken waarin (een deel van) de dadergroep bekend is geworden.69
4.3.1.

Organisatie en hiërarchie

In paragraaf 4.1. is al naar voren gekomen dat relatief veel daders afkomstig zijn uit
de woonwagenwereld. Dit vormt meteen ook een bindingsmechanisme voor veel van
de dadergroepen. In zes van de tien dadergroepen blijkt de woonwagenachtergrond
een belangrijke bindende factor. In vijf dadergroepen is de binding (ook) gebaseerd op
familiebanden en in twee dadergroepen op basis van de Litouwse afkomst. Dit wil echter niet zeggen dat er geen ‘externe’ handlangers worden ingezet. In een geval maakt
de (deels) Litouwse dadergroep ook gebruik van Nederlandse ‘intermediairs’ om bijvoorbeeld loodsen te huren of mee te gaan met het stelen. In het andere geval beschikt de Litouwse dadergroep over autochtone helers. Nederlandse dadergroepen
zetten daarnaast ook junks in om mee te gaan bij het stelen.
Waar relaties binnen een dadergroep niet alleen gebaseerd zijn op afkomst, familiebanden of vriendschappen, worden ook andere methoden ingezet om een dadergroep
bij elkaar te houden. In drie van de dadergroepen gebeurt dit (mede) door de dreiging
met geweld, in een geval zelfs door chantage. In minimaal vier zaken wordt financiële

69. Bij twee van de twaalf casus kreeg de politie geen zicht op de daders.
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afhankelijkheid gecreëerd door de laagst in de rangorde staande stelers (in twee gevallen waren dit junks) slecht te betalen. We benadrukken hier dat het gaat om ‘minimaal’ vier zaken omdat blijkt dat degenen die het laagst in de rangorde staan in bijna
alle dadergroepen zeer weinig verdienen. In één zaak komen we daarnaast nog tegen
dat na een geslaagde diefstal stelers worden beloond met cocaïne om op die manier
afhankelijkheid te creëren.
Per dadergroep liggen de hiërarchische verhoudingen verschillend. Hierbij speelt mee
dat we niet in alle zaken (slechts drie) kunnen spreken van daadwerkelijk tot de dadergroep behorende helers. In de andere gevallen is de hoofdman degene die de contacten onderhoudt met de helers. Wel is het zo dat externe helers soms in zoverre bij
een dadergroep betrokken zijn dat zij bij een geplande ladingdiefstal op de uitkijk
staan en vrij snel na een geslaagde actie de lading overnemen. Hoe groter de hiërarchie, hoe strakker de taakverdeling en hoe minder vaak de hoofdman ook daadwerkelijk mee op pad gaat. Overigens zijn er in sommige gevallen meerdere hoofdmannen.
Een maffia-achtige structuur waarbij sprake is van een godfatherfiguur, zien de opsporingsdeskundigen slechts in één zaak. In dit geval kent de dadergroep een grote mate
van geslotenheid, waarbij de leden ook uitvoerig worden gescreend. Vaker delen een
of meer hoofdmannen de lakens uit en gaan zij alleen bij grote diefstallen mee. Wanneer we een dergelijke vaste taakverdeling aantreffen, kunnen we spreken van een
soort bedrijfsstructuur, waarin we onderscheid kunnen maken tussen stelers, helers,
vervoerders, afleggers (rondrijden op zoek naar interessante lading), facilitators (voor
het huren van loodsen of transportmiddelen) en in een enkel geval katvangers. Voor
zover daar zicht op is verkregen, vervullen de leden van de dadergroepen die zich
bezig houden met voertuig- en ladingdiefstallen meestal meerdere functies. Een steler
kan zorgen voor het transport én op zijn naam een loods huren. Kijken we naar de
omvang van de dadergroepen, dan blijkt dat de stelersgroep over het algemeen uit
een vaste kern van drie tot vijf man bestaat. Deze vaste kern wordt zo nodig aangevuld met allerlei hulpkrachten die af en toe worden ingezet.
De bedrijfsstructuur van de criminele organisaties (voor zover daarvan kan worden
gesproken) is over het algemeen veel minder duidelijk dan bij de georganiseerde autodiefstal. Een verklaring hiervoor is het feit dat de helers bij georganiseerde ladingen vrachtwagendiefstallen veelal buiten de dadergroep staan. Daarnaast speelt mee
dat er, wanneer vrachtwagens niet worden omgekat, minder bewerkingen vereist zijn.
Het stelen van voertuigen en het overladen van lading vereist immers veel minder
gespecialiseerde functies dan het omkatten van voertuigen en het vervalsen van douanepapieren en kentekenbewijzen. De makelaars, strippers, omkatters, sleutelleveranciers en documentvervalsers die in het onderzoek van Ferwerda et al. (2005) naar
voren komen, komen we hier veel minder of in het geheel niet tegen.
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4.3.2.

Afschermingsmethoden en de reactie op opsporingsactiviteiten

Aan de hand van de opsporingsonderzoeken kunnen we nagaan hoe dadergroepen
inspelen en reageren op repressieve activiteiten van de politie. We hebben het dan
over de maatregelen die criminelen nemen om te voorkomen dat zij worden ontdekt.
Een beginnende crimineel die geen kennis heeft van opsporingsmogelijkheden zal minder anticiperen op activiteiten van de politie dan een doorgewinterde crimineel. Eerdere ervaringen met opsporende instanties zullen dan ook van invloed zijn op de professionaliteit en georganiseerdheid van dadergroepen. Dit geldt eveneens voor de reactie
wanneer de politie een dadergroep op de hielen zit.
Een veelvoorkomende afschermingsmethode is het wisselen van loodsen waarop we
eerder zijn ingegaan. In slechts twee zaken worden vaste loodsen gebruikt. In zeker
zes zaken huren de criminelen steeds wisselende loodsen. De manier van onderlinge
communicatie verschilt tussen dadergroepen. In drie van opsporingsonderzoeken betrachten de dadergroepen hierin nauwelijks voorzichtigheid. In deze zaken heeft de
politie veel informatie kunnen inwinnen door telefoongesprekken af te tappen. Lastiger
voor de politie wordt het wanneer criminelen ook versluierde taal gebruiken in gesprekken over de telefoon en per sms. Dit komen we tegen in zeker twee van de zaken. Het gebruik van echte codetaal treffen we niet aan, maar in twee zaken spreken
criminelen zelfs helemaal niet over de telefoon. Een van de dadergroepen maakte bijvoorbeeld afspraken in het eigen café van een van de leden.
Een van de opsporingsteams ziet in het telefoongebruik over de tijd een duidelijke
trend. Criminelen spraken eerst vrijelijk over de telefoon en kozen vervolgens voor
mobiele telefoons. Toen bleek dat de politie ook deze kon aftappen, kozen zij voor
contact via sms (een van de dadergroepen dacht bijvoorbeeld dat deze niet te traceren
waren). Vervolgens zag de politie dat criminelen ertoe overgingen om regelmatig simkaarten en telefoons te wisselen. Recentelijk stelen criminelen soms ’s ochtends in de
winkel een prepaid-telefoon, gebruiken het bij een diefstal en gooien het vervolgens
meteen weg. Dit laatste is de politie in een zaak tegengekomen. Het is dan bijna niet
meer te achterhalen wanneer, waar en naar wie iemand heeft gebeld. De politie heeft
in dit geval ook weinig aan de zeer tijdrovende activiteit van het tappen van telefoons.
Simpeler afschermingsmethoden zijn bijvoorbeeld het voorkomen dat men wordt gevolgd. In een geval rijden de daders altijd drie rondjes over een rotonde. Daarnaast
verschilt de manier waarop een gedumpt transportmiddel wordt achtergelaten van
geval tot geval. In het overgrote deel van de gevallen nemen de daders niet eens de
moeite om hun sporen uit te wissen. In een zaak was het bijvoorbeeld altijd duidelijk
dat een bepaalde chauffeur de vrachtwagen had gereden omdat hij vanwege zijn korte
lengte de chauffeursstoel altijd zo ver naar voren zette. In andere gevallen zullen stelers de vrachtwagen ontdoen van tachografen en andere sporen die richting de daders
kunnen wijzen. In slechts een zaak werd een enkele keer een vrachtwagen uitgebrand
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achtergelaten. Meer ingewikkelde afschermingsmethoden zijn bijvoorbeeld het blokkeren van gps-systemen. In een geval heeft een dadergroep verschillende malen een
gps-systeem onklaar gemaakt zodat deze niet meer is te volgen. Dit kan bijvoorbeeld
door het gps-signaal te verstoren met een sterkere signaalbron.
Sommige dadergroepen maken ook wel gebruik van contra-observatie. In een zaak
zijn hiervoor duidelijke aanwijzingen. Daders volgden in dit geval de politie. In een
andere zaak heeft de politie hiervan verdenkingen. Op een nog professioneler georganiseerd niveau maken criminelen gebruik van legale ondernemingen om hun activiteiten af te schermen. In een geval heeft een dadergroep vermoedelijk inzage in de politiedossiers gekregen. In twee gevallen zijn er zelfs enige verdenkingen van corrupte
contacten bij overheidsinstanties.
Kijken we naar de reactie op incidenten, dan is het lastiger voor de politie hier zicht op
te krijgen. In een geval heeft de dadergroep bijvoorbeeld een andere loods gehuurd
nadat de politie had geprobeerd er een camera te plaatsen. In een ander geval deed
een groepering echter heel naïef aangifte van een inbraak nadat een camera in de
loods was opgesteld en daarbij het alarm was afgegaan. De daders hebben geenszins
doorgehad dat de politie hen op de hielen zat. In andere gevallen zijn criminelen zich
hier wel degelijk van bewust. Naar aanleiding van toegenomen politieactiviteiten of na
een geslaagde diefstal kiezen daders er ten slotte voor om zonodig een tijdje low profile te blijven. De lijst afschermingsmethoden die we hier hebben gepresenteerd, is
geenszins eindig. De politie krijgt ook lang niet altijd zicht op alle manieren waarop
criminelen ontdekking proberen te voorkomen. Wel is duidelijk dat we afhankelijk van
de professionaliteit en de georganiseerdheid van dadergroep tot dadergroep grote
verschillen tegenkomen.
4.4.

Criminele netwerken

Verschillende dadergroepen maken soms gebruik van dezelfde helers of dezelfde loodsen voor de opslag van goederen. Leden van bepaalde dadergroepen spelen soms ook
in verschillende groeperingen een rol. Wanneer een dadergroep wordt opgerold, verdwijnt (een deel van) de dadergroep voor kortere of langere tijd achter de tralies. Anderen kunnen dan hun plaats innemen. Immers, het draait om flexibele organisaties
die over de tijd veranderingen ondergaan. Om inzicht te krijgen in de organisatie van
de dadergroepen en de verbanden tussen de dadergroepen, hebben we een metaanalyse gemaakt van verschillende dadergroepen. Dit hebben we gedaan door de namen van daders en de adressen van loodsen uit de verschillende zaken naast elkaar te
leggen. Zo kunnen we verschillende verbanden inzichtelijk maken. Bepaalde loodsen
blijken op naam van verschillende personen in meerdere opsporingsonderzoeken terug
te komen. Ook komen we sommige helers in meerdere opsporingsonderzoeken tegen.
We moeten wel opmerken dat dit geen sluitende analyse is. In veel zaken krijgt de
politie - zoals gezegd - nauwelijks zicht op alle helers. Daarnaast hebben we alleen de
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hoofdverdachten nader bekeken. In werkelijkheid zullen er dan ook zeer waarschijnlijk
meer verbanden liggen. Ten slotte benadrukken we dat het in de hier gepresenteerde
netwerkanalyse zo kan zijn dat de dadergroepen waartussen we een verband vinden,
niet altijd op hetzelfde moment hebben bestaan.
Van de tien opsporingsonderzoeken waarin zicht is gekregen op de daders, lijken er
vijf op zichzelf te staan. Tussen de vijf overige kunnen we wel verbanden leggen
(eenmaal tussen twee zaken en eenmaal tussen drie zaken).
Figuur 7: Relaties tussen twee opsporingsonderzoeken

Uit figuur 7 blijkt dat in dit geval de zaken op het niveau van een loods aan elkaar zijn
te koppelen. Dit zou echter ook een toevallig verband kunnen zijn, omdat we geen
verband vinden tussen namen van verdachten. Zoals al is gesteld, maken groeperingen bij het huren van loodsen echter ook regelmatig gebruik van katvangers.
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Figuur 8: Relaties tussen drie opsporingsonderzoeken

Figuur 8 laat een even interessant als complex netwerk van verbanden zien tussen
drie zaken. Deze vinden we op de verschillende niveaus van de helers, de stelers (verdachten) en de loodsen. In een van deze zaken vond de politie in een loods ook verpakkingen van goederen die in een eerdere zaak waren gestolen.70 Omdat in dit geval
de dadergroepen waarschijnlijk grotendeels na elkaar hebben bestaan, kunnen we niet
(zoals dit in het onderzoek naar de georganiseerde autodiefstal van Ferwerda et al.
(2005) wel kon), de conclusie trekken dat groeperingen ook onderling samenwerken.
Gezien het feit dat de relaties zo lokaal liggen, zien we eerder bevestigd dat veel criminelen regionaal opereren. Immers, we vinden juist verbanden tussen de opsporingsonderzoeken die binnen één rechercheteam zijn uitgevoerd. Slechts in een geval
weten we dat er op helersniveau een mogelijk verband bestaat tussen een diefstal in
70. Aangezien het hier een beknopte analyse betreft, zou een uitgebreide analyse van de gebruikte aliassen, gestolen goederen, alle loodsen en alle in beeld gekomen verdachten nog meer
verbanden kunnen opleveren.
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Rotterdam en een dadergroep in het zuiden van het land. Dit kon de politie echter niet
hard maken.
4.5.

Conclusies over de georganiseerdheid van de dadergroepen

Aan de hand van hetgeen we in hoofdstuk 3 en 4 hebben gepresenteerd, kunnen we
conclusies trekken over de georganiseerdheid van de dadergroepen. Het is niet
vreemd dat in de meeste (tien van de twaalf) zaken wel zicht is verkregen op de dadergroepen aangezien deze, in tegenstelling tot de twee andere, dadergeoriënteerd
zijn opgezet. In het geval van een zaakgeoriënteerde aanpak blijkt het lastiger zicht te
krijgen op dadergroepen. Immers, de politie heeft in beide gevallen moeite om daders
aan misdrijven te koppelen, maar waar men al een dadergroep op het oog heeft is
deze makkelijker te volgen en eventueel op heterdaad te betrappen. In alle gevallen
blijkt het ingewikkeld en tijdrovend om een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie te realiseren.
Belangrijk is hierbij te benadrukken dat we ons voornamelijk hebben kunnen richten
op diefstallen van bedrijfswagens op verlaten bedrijventerreinen. We hebben het dan
ook over een specifiek deel van de georganiseerde criminaliteit waarvan de wegtransportsector last ondervindt, namelijk die diefstallen die een vrij omvangrijke schade
vertegenwoordigen (het gaat meestal om de gehele lading) en die relatief veel voorkomen (de politie kan over het algemeen meerdere zaken aan een dadergroep koppelen). Diefstallen van distributiewagens en losse deelladingen zijn we in de opsporingsonderzoeken niet of nauwelijks tegengekomen. Deze diefstallen zijn vaker gelegenheidsdiefstallen en het werk van kleinere criminele dadergroepen (zie VanderBeken,
2005; en Rovers en De Vries Robbé, 2005). Dit geldt ook voor de diefstallen uit distributiewagens waarin slechts stukgoederen worden vervoerd. Minder voorkomende grote inbraken (in onze zaken slechts een incident) die over het algemeen een goede
voorbereiding vereisen (met kennis van binnenuit), een zeer omvangrijke schade veroorzaken en die minder eenvoudig zijn te koppelen aan bepaalde dadergroepen, blijken minder makkelijk op te lossen of krijgen minder aandacht van de politie. We hebben het dan ook in dit onderzoek met name over een veelvoorkomende, maar niet
noodzakelijk over de meest professionele vorm van georganiseerde diefstallen.
Georganiseerde daders opereren over het algemeen regionaal en in kleine groepen
met een vaste kern van drie tot vijf man die zo nodig ondersteund worden door wisselende hulpkrachten. Ze hebben weinig contact met andere dadergroepen en zijn veelal
uit op de lading. Voertuigen worden regelmatig niet ver van de plaats van diefstal teruggevonden. De groepen die op de lading uit zijn, zijn nationaal georiënteerd en zetten hun goederen ook in de buurt af. Dit geldt niet voor de transportmiddelen die worden gestolen voor het voertuig. Dadergroepen die hierop uit zijn, zijn de enige waarbij
we belangrijke buitenlandse betrokkenheid kunnen ontdekken. Kijken we naar de individuele daders, dan blijken deze steeds van het manlijke geslacht en veelal van Neder-
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landse afkomst te zijn. Bijna alle dadergroepen maken gebruik van de diensten van
een persoon die ervaring heeft in het transport (meestal als chauffeur). De verdachten
hebben een veelheid aan antecedenten op het gebied van diefstal, heling, geweld en
verkeersovertredingen. Veroordelingen voor deelname aan een criminele organisatie
komen we bij 15% van de verdachten tegen. Het feit dat meer dan 70% van de verdachten ooit een maximale gevangenisstraf van meer dan een half jaar kreeg opgelegd, laat zien dat we te maken hebben met zwaardere criminelen.
Omdat in een groot aantal gevallen de lading de beoogde buit is en transportmiddelen
zo snel mogelijk weer worden gedumpt, zijn weinig specialistische vaardigheden vereist om een grootschalige diefstal te plegen. Vooral de crimineel die kiest voor een
zeilentrailer en/of oudere trekker zonder gps-systeem aan boord en die in staat is binnen korte tijd een transportmiddel mee te nemen en ongezien af te voeren, heeft alle
kennis in huis. Het omkatten en strippen van voertuigen komen we namelijk slechts in
twee gevallen (die meer specialistisch ‘personeel’ vereisen) tegen. We zien binnen de
dadergroepen dan ook een enkele keer echt gespecialiseerde functiegroepen. Er bestaat wel een redelijke mate van hiërarchie, maar de leider gaat in vijf van de tien
zaken ook wel zelf mee op pad. Een stelersgroep bestaat dan ook veelal uit slechts
enkele (soms wisselende) daders. De helers staan over het algemeen los van de stelersgroep. Op de helers krijgt de politie ook weinig zicht. Gestolen goederen worden
snel naar de markt doorgestoten en slechts zelden teruggevonden. Helers blijven vaak
buiten schot en hebben hun zaakjes over het algemeen goed voor elkaar. Ook op de
opdrachtgevers krijgt de politie nauwelijks zicht. Het is veelal onduidelijk of de dadergroep zelf, de helers of anderen aan de touwtjes trekken.
In vijf door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken zijn de diefstallen gepleegd
door relatief minder professioneel georganiseerde stelersgroepen. De binding is in deze
gevallen gebaseerd op familierelaties en/of banden in de woonwagenwereld. Zij gebruiken ook nauwelijks ingewikkelde afschermingsmethoden. Desondanks blijkt dat de
mate van georganiseerdheid tussen de dadergroepen behoorlijk varieert. In drie van
de zaken waar zicht is gekregen op de daders bestaat een redelijk grotere mate van
hiërarchie en gaan de leiders niet mee op pad. Er is dan wel contact over mogelijke
interessante lading. Men heeft bijvoorbeeld een afzetmarkt voor bepaalde goederen en
dus zijn andere goederen voor deze dadergroep van veel minder waarde.
Bij twee dadergroepen zien we wel degelijk gescheiden functiegroepen. Deze groepen
maken ook gebruik van uitgebreide methoden om hun bezigheden intern en extern af
te schermen. In deze gevallen menen we dan ook te kunnen spreken van criminele
organisaties. Desondanks heeft de politie er zelfs in een van deze twee gevallen voor
gekozen niet te werken aan een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie. De keuze om te gaan voor een dergelijke veroordeling lijkt meer afhankelijk van
het politieteam dat de zaak onderzoekt dan van de mate van georganiseerdheid van
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het netwerk. Immers, in twee opsporingsonderzoeken (van hetzelfde BRT) waarin ons
inziens nauwelijks kan worden gesproken van een criminele organisatie, is het toch tot
een veroordeling hiervoor gekomen. Andere teams doen hiervoor echter geen extra
moeite. Een opsporingsdeskundige van een van de laatstgenoemde teams geeft bijvoorbeeld aan dat de toegevoegde waarde van een veroordeling voor deelname aan
een criminele organisatie (maximaal een jaar extra gevangenisstraf) niet opweegt
tegen de extra tijdsinvestering die hiervoor nodig is. Bij de georganiseerde lading- en
voertuigdiefstal komen we echter ook niet veel criminele organisaties tegen. Mogelijk
is hiervan in het geval van ‘diefstal van hoogwaardige lading op bestelling’ wel vaker
sprake. In die twee zaken die onopgelost zijn gebleven, lijken immers de diefstallen te
zijn gepleegd door relatief professioneel georganiseerde dadergroepen.
Op basis van het voorgaande kunnen we concluderen dat het voor criminelen opvallend gemakkelijk is om grootschalige lading- en voertuigdiefstallen te plegen. Het
‘aanbod van interessante ladingen’ is in Nederland relatief zo groot, dat criminelen niet
lang hoeven te zoeken. Veel voorkennis en een grondige voorbereiding zijn dan ook bij
deze vorm van diefstallen (in tegenstelling tot inbraken in een loods) lang niet altijd
noodzakelijk. Daarnaast is de aandacht van de politie voor het probleem gering, zijn
specialistische functies niet vereist, zijn dadergroepen vooral regionaal actief en werken zij weinig met anderen samen. Van criminele organisaties kunnen we dan ook
nauwelijks spreken en een maffia-achtige aansturing is bijna overbodig.71 Wel waken
criminelen ervoor om geweld te gebruiken.

71. Bij diefstallen van vrachtwagens lijken we dan ook in minder hoge mate te kunnen spreken
van criminele organisaties dan bij georganiseerde autodiefstallen. Immers, in het laatste geval
zijn de dadergroepen meer interregionaal actief en werken zij meer samen. Ook kost de verwerking van grote aantallen auto’s (strippen, omkatten, transporteren) meer moeite en vereist deze
meer specialistische functies.
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5.

Aanpak van diefstal in het wegtransport

In de vorige hoofdstukken hebben we enerzijds een beeld geschetst van de problematiek waar de wegtransportsector mee te maken heeft. Anderzijds is door middel van
twaalf opsporingsonderzoeken zicht verkregen op modus operandi en kenmerken van
dadergroepen. Deze gegevens vormen de basis voor dit hoofdstuk, waarin de aanpak
van diefstal in de wegtransportsector centraal staat.
Onder de aanpak van diefstal worden die maatregelen verstaan die door verschillende
partijen genomen kunnen worden om wegtransportcriminaliteit tegen te gaan. Dit
kunnen zowel individuele als collectieve maatregelen in de particuliere en/of overheidssector zijn. Alvorens we ingaan op deze maatregelen, wordt eerst de transportketen nader toegelicht. Deze bestaat uit een kluwen van actoren die met elkaar te maken hebben, ook op het gebied van de aanpak van diefstal. Aan het eind van dit
hoofdstuk zullen we onze bevindingen relateren aan de convenantafspraken.
5.1.

De complexe transportketen

De transportketen is verweven in het proces van productie tot consumptie. Onder
transport verstaan we het geheel aan vervoersmodaliteiten via lucht, water en land.
Figuur 9: Transportketen

Voordat we ons verder verdiepen in de complexiteit van de keten willen we nog enkele
opmerkingen plaatsen bij de figuur. In het vervoerstraject van goederen tussen de
producent en de consument worden de vervoersmodaliteiten door elkaar heen ge-
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bruikt. Onder transport per land verstaan we overigens zowel het wegtransport als het
transport via het spoor. In de figuur is de goederenstroom versimpeld weergegeven,
zodat het lijkt alsof meerdere fasen ontbreken.72 Meer algemeen gesteld, gaat het om
het besef dat transport de verbindende schakel in het goederentraject vormt. Dit traject varieert van product tot product en omvat verschillende fasen, actoren en overdrachtmomenten. Ten slotte is het uiteindelijke transport van goederen naar de consument vervaagd weergegeven, aangezien de eindafnemer zelf deels de rol van transporteur van goederen op zich neemt.
5.1.1.

De keten

Een productieketen is een set van elkaar opvolgende activiteiten die waarde toevoegt
in een productieproces en bestaat uit verticale verbanden tussen bedrijven. Een product doorloopt daarmee een aantal bewerkingsprocessen in het traject van primaire
onttrekking tot finaal product.73 In een dergelijk productieproces spelen diverse partijen een rol: primaire actoren, dienstverlenende actoren, de overheid en belangenbehartigers. De primaire actoren zijn eigenaar van de goederen, voegen waarde toe aan
een product of halffabrikaat en bepalen waarheen en wanneer goederen moeten worden verplaatst. De dienstverlenende actoren voegen waarde toe aan een product door
middel van dienstverlening. Hieronder plaatsen we ook de transporteurs. Zij zijn niet
gebonden aan primaire actoren, maar kunnen in principe aan alle actoren hun diensten
verlenen. De overheid kan onderverdeeld worden in beleidsmakers en uitvoeringsinstanties, waarbij de uitvoeringsorganisaties dichter op de primaire actoren staan dan
de beleidsmakers. Onder belangenbehartigers, ten slotte, verstaan we organisaties die
opkomen voor de primaire en dienstverlenende actoren, dan wel producten die betrokken zijn bij het productieproces. In de volgende tabel geven we een overzicht van een
aantal van deze actoren.
Tabel 12: verschillende actoren in de goederenketen
Indeling

Actoren

Primaire actor

Grondstofverwerver, productverwerker, producent eindproduct, verkoper
(winkel, horecaonderneming, markthandelaar, et cetera)

Dienstverlenende
actor

Vervoerder, logistieke ondersteuning, financiële dienstverlener, ICT,
veiling, op- en overslag, adviesbureau, keuring/certificering, verzekeraar

Overheid

Lagere overheid, ministeries, controle- en inspectiediensten, Rijkswaterstaat, EU

Belangenbehartigers Brancheorganisaties, belangenverenigingen

72. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan luchthavens, douanekantoren en dergelijke.
73. Zie Diederen en Jonkers (2001).
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Voor een keten is het essentieel dat er tussen de schakels onderlinge samenhang bestaat. Dit is echter een ideaaltypische situatie, want in de praktijk streeft iedere actor
in de keten zijn eigenbelang na. Dit geldt vooral als het gaat om economische belangen van een bedrijf. Omdat de winstmarges laag zijn en onder druk staan, wordt het
vervoer van producten vaak als een onderhandelbare restpost beschouwd. Tal van
transportondernemingen hebben dan ook moeite het hoofd boven water te houden en
sommige bedrijven gaan zelfs failliet. Een van de redenen hiervoor is het brede aanbod aan transportbedrijven dat in een en dezelfde vijver dient te vissen. Over het algemeen weten dan ook bijna uitsluitend enkele grotere bedrijven winst te maken (TLN,
2004 en NIWO, 2005).74 Dit alles draagt voor een belangrijk deel bij aan de complexiteit van de keten.
De voorgaande alinea’s hadden betrekking op endogene ontwikkelingen binnen de
transportbranche. Daarnaast bestaan de volgende, exogene factoren die van invloed
zijn op de bedrijfsvoering:75


toename van productiekanalen: vooral in de technologiesector, maar ook bijvoorbeeld in
de kledingbranche, komen steeds meer producenten die tegen lagere prijzen aanbieden.
De tijd van de grootmachten in deze industrieën lijkt voorbij;



diversiteit van producten en schaalverfijning: consumenten stellen steeds hogere eisen
aan goederen. Deze moeten vers, veilig en vernieuwend zijn en op zoveel mogelijk
plaatsen en tijdstippen (bijvoorbeeld alternatieve verkoopkanalen en e-commerce) beschikbaar zijn. Ook de vraag naar en variatie in producten is toegenomen. Dit leidt tot
meer vervoersbewegingen en een bredere dienstverlening;



schaalvergroting: grotere supermarkten en megastores zijn in opmars. Op hun beurt
kiezen de verladers voor schaalvergroting in de distributie. Daardoor worden goederenstromen gebundeld. Hierbij doelen we bijvoorbeeld op handelsconglomeraten die allerlei
producten gezamenlijk distribueren en afzetten;



verhoogde veiligheidseisen en aangescherpte wet- en regelgeving: vanwege de veiligheid moeten producten steeds vaker gescheiden vervoerd worden.76 Daarnaast worden
steeds meer maatregels getroffen om (met name) het vrachtvervoer te stroomlijnen,
zowel in steden, als op industrieterreinen en de snelweg;



internationalisering: transportondernemingen opereren steeds meer op de internationale
markt waar de concurrentie groot is en de winstmarges klein zijn. In het verlengde hiervan ligt ook de concurrentie van goedkope Oost-Europese en Aziatische arbeidskrachten
en het verplaatsen van bedrijven naar Oost-Europa en Azië.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een steeds breder en complexer wordende
keten die eenvoudiger bedreigd kan worden door crimineel gedrag omdat het overzicht
74. De prognose voor 2004 is dat de rentabiliteit bij grensoverschrijdende wegvervoerders uitkomt op gemiddeld -2,3% en bij binnenlandse vervoerders op gemiddeld -1,0%.
75. Bron: Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 2003.
76. Bijvoorbeeld bepaalde soorten voedsel of gevaarlijke stoffen.
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ontbreekt. Binnen de goederenketen van producent naar consument is, zoals we in
voorgaande hoofdstukken zagen, het (stilstaand) goederenvervoer een eenvoudig
doelwit. Een expert verwoordde dit door te stellen dat de relatief onbeveiligde transportsector ‘aan de beurt’ was nadat andere sectoren zich beter zijn gaan beveiligen
tegen criminelen.
5.1.2.

De aanpak vanuit de ketenbenadering

Het accent voor de aanpak van diefstal in het wegtransport zal niet liggen op geïsoleerde schakels binnen de keten. Gaandeweg het onderzoek is namelijk duidelijk geworden dat diverse actoren binnen de keten kunnen bijdragen aan het terugdringen
van het criminaliteitsprobleem: criminaliteitsreductie vanuit de ketenbenadering. Als
we het hebben over de aanpak, doelen we op het geheel van preventieve en repressieve maatregelen die door alle betrokkenen getroffen (kunnen) worden. De Waard
(2004b) stelt immers dat een doeltreffend criminaliteitsbeleid een mix van preventieve
en repressieve maatregelen omvat; repressie kan niet zonder criminaliteitspreventie
en preventie is niet uitvoerbaar wanneer repressie geen reële dreiging inhoudt. Het
convenant is dan ook opgesteld om gezamenlijk te komen tot een aanpak waarbij zowel preventieve als repressieve maatregelen centraal staan.
5.2.

Kwetsbaarheden en kansen voor de aanpak

Voor een oordeel over de stand van zaken in de aanpak is het van belang eerst een
overzicht te schetsen van kwetsbaarheden in de branche enerzijds en kansen in de
aanpak anderzijds. Deze komen voort uit:


het doen en laten in de wegtransportsector;



modus operandi en kenmerken van dadergroepen;



accenten in de opsporing.

5.2.1.

Kwetsbaarheden in de wegtransportsector

Verbreden dienstverlening: aanvullende diensten aan zoals het inpakken, labellen,

prijzen en opslag van goederen (het laatste soms ook in vrachtauto’s) komen steeds
meer voor (TLN, 2005). Het diefstalrisico verplaatst zo van de fabrikant naar de transporteur. Sinds het onderzoek van Bruinsma en Bovenkerk (1996), waarin werd gesteld
dat diefstalpreventie nog niet optimaal was, hebben de Nederlandse transporteurs een
inhaalslag gepleegd, maar verdienen dergelijke aanvullende diensten hernieuwde aandacht.
Doorschuiven van problemen in de keten: door de complexiteit van de keten is het

voor bedrijven lastig om zicht te houden op goederenstromen, waardoor regelmatig
goederen ontbreken of zendingen niet in orde zijn. In deze situatie zien Rovers en De
Vries Robbé (2005) dat bedrijven geneigd zijn de problematiek door te schuiven (door
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bijvoorbeeld in het geval van een vermissing de eigenaar van de goederen niet in te
lichten, geen aangifte te doen of de schuld bij een ander te leggen).
Diefstal in de wegtransportsector raakt voornamelijk de transportbedrijven: na een

diefstal uit een bedrijfswagen worden twee partijen aangesproken: de verzekeraar en
de transporteur. Omdat een verzekeraar zijn risico’s spreidt (over meer verzekeringsvormen, via herverzekeren en dergelijke), wordt de transporteur als enige direct bedreigd in zijn bedrijfsvoering. Als er te veel gestolen wordt bij een bepaalde transporteur stappen verladers vaak over naar een concurrerend transportbedrijf.
Beperkte samenwerking tussen transportondernemingen: bij criminaliteitspreventie

vindt weinig samenwerking plaats tussen de transportondernemingen omdat de onderlinge concurrentie zorgt voor geslotenheid binnen de branche. Criminaliteit ligt gevoelig en is daarom lastig bespreekbaar. Ketendeskundigen (Lazzarini et al., 2001) stellen
dat logistieke samenwerkingsverbanden de veiligheid in de branche juist bevorderen.77
Overstaan: het komt regelmatig voor dat transportmiddelen ’s avonds of op vrijdag

worden geladen, maar dat het vervoer pas de volgende dag of op maandag plaatsvindt. Het algemene beeld is dat sommige bedrijven daarin gemakzuchtig zijn, terwijl
weer andere bedrijven de kosten voor opslag op die wijze laag proberen te houden.
Een probleem is, dat verladers vervoerders vaak financiële en tijdsgerelateerde verplichtingen opleggen die nachtelijk overstaan in de hand werken.
Omvang van de bedrijven: de benaderbaarheid voor preventie-informatie hangt mede

af van de omvang van het bedrijf. De grote transportbedrijven hebben de zaken goed
geregeld op het gebied van preventie. Zij beschikken hiervoor over voldoende financiële armslag. Dit zal bij de kleine transporteurs vaak niet toereikend zijn, dus zij zijn
vooral afhankelijk van sociale controle en eigen oplettendheid. De transporteurs in het
middensegment zijn het moeilijkst benaderbaar voor informatie over het fenomeen
diefstal en schieten op het gebied van sociale controle veelal tekort. Naast de transporteurs moeten echter ook de verladers het besef krijgen dat diefstal voor hen een
bedreiging kan vormen en dat zij een taak hebben bij de preventie.
Problemen met vaste medewerkers: een transportbedrijf is sterk afhankelijk van de

betrouwbaarheid van zijn chauffeurs, loodsmedewerkers en planners.78 Er zijn ook te
veel medewerkers binnen een bedrijf die kennis kunnen nemen van een transportopdracht (via mail, faxen, postvakjes en dergelijke). Diefstal gaat dan ook relatief een-

77. Daarnaast worden als positieve effecten genoemd: verhoogde productie-efficiency, verlaging
van transactiekosten, betere verdeling van winsten, creëren van kennissurplus door het samenvoegen van kennisvelden, minder sprake van ‘kapot concurreren’ en versnelde omschakeling naar
nieuwe technologie.
78. Op basis van een gesprek tijdens de sectororiëntatie valt het eveneens niet uit te sluiten dat
de hogere regionen binnen een transportbedrijf betrokken zijn bij diefstal.
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voudig gepaard met interne betrokkenheid. Daarnaast speelt de onoplettendheid van
medewerkers mee: bedrijfsprocedures worden niet nageleefd of zijn te gedateerd om
op te volgen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld sleutel- en kluisbeheer. Vaak ook
ligt de oorzaak van een diefstal ongewild bij de chauffeur. Deze is even koffie drinken,
vraagt onbekenden de weg of is een deel van zijn goederen aan het afleveren en creeert zo de mogelijkheid voor een diefstal.
Uitzendkrachten: tijdelijke chauffeurs of loodsmedewerkers worden bij hun aanstelling

niet of nauwelijks gescreend, want in tijden van personeelstekort is een uitzendkracht
met een groot rijbewijs en het vakbekwaamheidsdiploma erg gewild. Voor dadergroepen is het hierdoor mogelijk om handlangers binnen organisaties te plaatsen om zo
aan gevoelige informatie te komen (KPMG, 2000). Daarnaast speelt mee dat uitzendkrachten minder binding met het bedrijf hebben en daardoor mogelijk eerder geneigd
zijn een diefstal te plegen.
Poolse uitzendkrachten
Twee van de drie bezochte bedrijven maken gebruik van Poolse uitzendkrachten. Via een
uitzendbureau wordt een pool van Polen samengesteld. Dit zijn mensen die net over de
Poolse grens in Duitsland wonen en dus een Duits paspoort hebben. Zij worden gescreend
door het uitzendbureau. Deze Polen hebben veel (status en geld) te verliezen als ze over
de schreef gaan. Zij corrigeren elkaar ook onderling op verkeerd gedrag. Als er zaken zijn
ontvreemd en het er zijn verdenkingen over mogelijke betrokkenheid van de Polen, dan
wordt hun hotelkamer uitgekamd op zoek naar de spullen. Ook wordt het de Polen verboden alcohol te nuttigen. De Nederlandse werknemers zijn minder enthousiast omdat de
Polen hard werken.
Werken met onderaannemers: verladers geven het transport en eventueel aanvullende

dienstverlening door aan logistieke dienstverleners. Deze huren soms weer onderaannemers om de (overhead)kosten te drukken.79 Een reden kan zijn dat een vervoerder
op dat moment niet voldoende capaciteit heeft, maar toch de opdracht wil binnenhalen. In dergelijke gevallen is de controle op de chauffeur en het daarbijbehorende
transportmiddel veel ingewikkelder.

79. Het komt ook voor dat onderaannemers op hun beurt het transport weer uitbesteden.
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Parkeren van bedrijfswagens op diefstalgevoelige terreinen: als een chauffeur zijn

lading niet meer of nog niet af kan leveren, is hij soms genoodzaakt zijn transportmiddel op minder veilige plaatsen te parkeren.80 Diefstallen van vrachtwagens worden bij
voorkeur vanaf industrieterreinen en eigen bedrijfsterreinen gepleegd, diefstallen van
distributiewagens daarentegen meer vanuit woonwijken. Daarnaast beschikt Nederland
over regionale hotspots voor vrachtwagens (de regio’s Rotterdam en Venlo-Roermond)
en distributiewagens (de grote steden).
Certificering creëert schijnveiligheid: steeds meer instanties stellen certificeringsregels

op en koppelen certificaten aan veiligheidsprocedures. Wanneer bedrijven voldoen aan
bepaalde certificeringseisen, zullen verzekeraars vaak hun premie niet verhogen; stimuleren van preventie door premieverlagingen is bij verzekeraars niet aan de orde.
Daarnaast wordt certificering commercieel uitgebaat, want uit concurrentieoverweging
zullen transportbedrijven aangeven over een bepaalde certificering te beschikken.
Certificering lijkt daarmee meer een doel dan een probaat middel tegen diefstal te
worden, temeer omdat de branche hoopt dat gecertificeerde bedrijven aan minder
strikte overheidscontroles onderworpen worden. Als alle transportbedrijven gecertificeerd zijn, zal certificering echter geen toegevoegde waarde meer zijn.
5.2.2.

Kwetsbaarheden van modus operandi en dadergroepen

In deze subparagraaf richten we ons zowel specifiek op de opsporingsonderzoeken als
op de diefstalproblematiek voor de wegtransportsector als geheel. De twaalf opsporingsonderzoeken zijn niet representatief voor modus operandi of dadergroepen in het
algemeen; deze geven slechts een indicatie van mogelijke verschijningsvormen. Dit
neemt niet weg dat we de opsporingsonderzoeken wel in een breder verband kunnen
beschouwen.81
Er is maar ten dele zicht op de methodieken van criminelen: vanuit de branche, de

betrokken bedrijven, maar ook vanuit opsporingsdiensten bestaat nog te weinig informatie over de verschillende wijzen van diefstal in de wegtransportsector. Voor een
effectieve aanpak is het zaak beter zicht te krijgen op de methodieken van stelers,
maar ook op helersgroepen en de verdeling van opbrengsten uit diefstal.
Een dadergroep kan op meerdere manieren (interne informatie, observatie, inkijkoperatie) aan de informatie voor een diefstal komen: hierbij doelen we bijvoorbeeld op

rondslingerende vrachtbrieven bij chauffeurs en planning, alsmede op openstaande
bedrijfsvoertuigen in winkelstraten. Ook het al eerder aangehaalde gemak waarmee
chauffeurs te koop lopen met hun lading en het aantal personen dat afweet van een
80. In het kader van de EG-verordeningen Rij- en Rusttijden 3820/85 (die vervangen wordt door
561/2006) mag, mits hij de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt, de bestuurder afwijken van
de rij- en rusttijden voorzover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of
de lading te waarborgen.
81. Overigens geldt hetzelfde voor de dadergroepen in paragraaf 5.4.
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bepaalde vracht nodigt uit tot diefstal. Daarnaast houden medewerkers voor eigen
gewin ook wel eens goederen achter, maar meestal is het aantal gestolen goederen
hierbij beperkt (Rovers en De Vries Robbé, 2005).
Geweld bij diefstal in de wegtransportsector genereert onveiligheidsgevoelens: over-

vallen komen in de Nederlandse wegtransportsector weinig voor. Waar dit wel zo is,
zijn deze vooral gericht op loodsen. Indien (meestal buitenlandse) chauffeurs toch
slachtoffer worden van een overval, dan draait het veelal om contant geld en minder
om het transportmiddel en/of de lading. Ook wat betreft het gebruik van bedwelmende
gassen lijkt de angst groter dan het vóórkomen ervan. Wel komt het voor dat chauffeurs overvallen of gasincidenten fingeren. Niettemin leveren berichten over geweldsincidenten veel onrust en onveiligheidsgevoelens onder betrokkenen op.
Inbrekers en dieven vermijden persoonlijk contact: criminelen hebben weinig behoefte

aan confrontaties met personeel of toevallige passanten. De voorkeur voor nachtelijke
uren bij criminelen is dan ook logisch. Bovendien is een verlaten bedrijfsterrein een
eenvoudiger locatie dan een zwaarbewaakte loods en daarom aantrekkelijker.
Dadergroepen hebben voorkeur voor bepaalde maanden: diefstalpercentages in okto-

ber en november blijken het hoogst. Dan vinden immers, in verband met de naderende decembermaand, de meeste transportbewegingen plaats.
Criminelen hebben een voorkeur voor bepaalde typen en oudere transportmiddelen: de

zeilentrailer en de koeltrailer zijn het meest gevoelig voor diefstal. Het is eenvoudig
om een inkijkoperatie op de lading van zeilentrailers uit te voeren, zelfs als een chauffeur slaapt. Koeltrailers zijn bij criminelen vaak gewild vanwege hun luchtdichte eigenschappen. Verder zijn de nieuwere transportmiddelen, die standaard voorzien zijn van
allerlei technische hulpmiddelen, lastiger ‘te kraken’ en dus minder aantrekkelijk. In
het algemeen blijkt uit de casusbeschrijvingen dat het relatief gemakkelijk is om
vrachtwagens te stelen of een trailer achter een door criminelen zelf meegenomen
trekker te plaatsen. Vaak heeft dit ook nog de voorkeur, omdat het overhevelen van
lading in een bestelbusje of zelf meegenomen oplegger meer tijd in beslag neemt. Ook
zijn de hoogaangeschreven kingpinsloten simpel te forceren.
Dadergroepen opereren bij diefstal vaak in de lokale omgeving: gestolen bedrijfs-

wagens worden vaak niet ver van de diefstallocatie teruggevonden en lading wordt,
zover we daar zicht op hebben, vaak in loodsen in de buurt verwerkt. Uit de casusbeschrijvingen blijkt dat transportmiddelen slechts in enkele gevallen gestolen worden
voor hergebruik in het buitenland.82 Voor de afzet (heling) van goederen is het lastig
een beeld te schetsen.

82. Naar alle waarschijnlijkheid is dit vooral Oost-Europa.
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De wegtransportsector heeft te maken met ervaren daders en dito organisaties: er

blijken weinig jongeren onder de hoofddaders te zitten. De gemiddelde leeftijd is 37
jaar en slechts twee daders zijn begin twintig. In het geval er sprake is van onervaren
daders, dan spelen deze aanvankelijk een bijrol en worden deze opgeleid door de dadergroep, waarin ook meer ervaren criminelen zitten. Dadergroepen bestaan overigens
regelmatig uit autochtonen die een sterke band met de woonwagenwereld hebben.
Gevoeglijk kunnen we ervan uitgaan dat het aantal antecedenten slechts een deel van
de criminele carrière van een dader weergeeft.83 Ook maken ervaren daders meer
gebruik van afschermingsmethoden dan first offenders, waardoor inzicht in een dadergroep lastiger wordt. In een enkel geval komen er onzichtbare figuren voor die aan de
touwtjes van een dadergroep trekken. In het algemeen geldt: naarmate de inbraak of
diefstal complexer is, zal de crimineel meer ervaren zijn en zal de organisatiegraad
van de dadergroep toenemen.
5.2.3.

Kwetsbaarheden in de opsporing

Hiaten in de opsporing kunnen van invloed zijn op diefstal in de wegtransportsector.
Om tot maatregelen te komen, rangschikken we eerst de kanttekeningen bij de opsporing.
Er ligt geen prioriteit op diefstal in de wegtransportsector: er wordt voor een onder-

zoek een afgemeten periode ingeruimd en het is een uitzondering als politiemensen
hiervoor permanent worden vrijgemaakt. Hierdoor gaat opgedane kennis verloren.
Vaak blijft doorrechercheren achterwege, ook wanneer er hiervoor wel mogelijkheden
zijn. De lage prioriteit zien we ook terug bij het gebrekkige onderzoek van de technische recherche. Dit is een gemiste kans aangezien er bij de teruggevonden bedrijfswagens vaak weinig sporen uitgewist zijn.
Diefstal in de wegtransportsector loont de moeite: de pakkans staat niet in verhouding

tot de boetes en/of sancties. Uit de opsporingsonderzoeken blijkt dat er regelmatig af
wordt gezien van het tegenwerpen van deelname aan een criminele organisatie, ondanks aanwijzingen hiervoor. Verder wordt het strafrechtelijk financieel onderzoek niet
breed toegepast. Ook levert de civielrechtelijke vordering op basis van het wederrechtelijk verkregen voordeel tot op heden niet veel op. Daders hebben hun financiële middelen en rechten op eigendom weggesluisd en BV’s hebben een voor de politie onduidelijke structuur.
De politie kan de samenwerking met externe partners en het buitenland intensiveren:

contacten met ondersteunende informatiebronnen verlopen vaak informeel. Hierbij
83. Deze veronderstelling wordt mede ingegeven door de in paragraaf 3.1 aangegeven beperkingen van politioneel onderzoek. Zoals al eerder aangegeven, gebruiken we de term ‘veelpleger’
niet in dit rapport.
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gaat het bijvoorbeeld om verzekeraars, expertisebureau’s en leasebedrijven. De samenwerking is eenzijdig: externen sluizen informatie door aan de politie, omgekeerd is
er geen informatie-uitwisseling. Met het buitenland komen zowel formele als informele
uitwisselingen van informatie voor. Dit zijn voornamelijk enkele losse contacten met
Engeland, België en Duitsland. Als de formele weg wordt bewandeld, is dit vaak zeer
tijdrovend.
Er wordt te weinig aangifte gedaan door transportbedrijven: aangiften vormen de basis

voor meer inzicht in de problematiek rond diefstal in de wegtransportsector.84 Daardoor worden zaken gemist in de registratie. Ook doen vervoerders in lang niet alle
gevallen aangifte van incidenten vanwege vrees voor negatieve publiciteit, maar ook
vanwege de vrees voor een BTW-aanslag. Ten slotte is het voor een vervoerder ook
moeilijk om, in het geval van een criminele werknemer, de zaak bewijstechnisch rond
te krijgen.
De kwaliteit van aangiften is slecht: de politie heeft nog te weinig aandacht voor weg-

transportgerelateerde aangiften, waardoor de kwaliteit slecht te noemen is. Overigens
verschilt deze kwaliteit van regio tot regio. Daarbij is een gemiddelde politieman zich
niet bewust van de schade die wegtransportcriminaliteit voor het bedrijf oplevert. Niet
alleen de politie is hieraan debet, ook transportbedrijven geven onvolledig aan, als ze
het al doen. Vaak willen ze geen inzicht in de gehele lading geven, om enerzijds problemen met de douane en/of belastingdienst te voorkomen en anderzijds de goede
naam niet te verliezen.
Ontbreken van cijfermateriaal: voor een deel komt deze kwetsbaarheid voort uit de

onvolledigheid van aangiften en de nalatigheid van transportbedrijven om aangifte te
doen. Het is echter ook een kwestie van het onvermogen en de onwelwillendheid van
diverse, op cijfermateriaal gerichte, instanties om gegevens onderling te koppelen. Dit
geldt met name voor cijfers over gestolen ladingen. Verder bestaat de angst bestaat
dat Nederland zichzelf als transportland uit de markt prijst door het cijfermatig toegeven van de kwetsbaarheden.
5.3.

Maatregelen in convenantperspectief

Tot op heden is in dit hoofdstuk een reeks aan kwetsbaarheden op verschillende wegtransportgerelateerde gebieden beschreven. Hieraan willen we maatregelen koppelen
die uit literatuur, opsporingsonderzoeken en expertmeetings naar voren zijn gekomen.
In eerste instantie volgen we daarbij de volgorde van de convenantafspraken uit
hoofdstuk 1. Vervolgens komen maatregelen aan bod die buiten deze regels liggen en
die we tevens van belang achten.
84. Dit probleem geldt minder voor de in het buitenland gestolen voertuigen. Alleen al vanwege
de opschortende werking vanwege houderschapsbelasting worden bijna al deze voertuigen via
een zogenaamd A86- (verzekeraars) of A87-formulier geregistreerd.
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5.3.1.

Maatregelen die verband houden met convenantafspraken

Primair gaat het om voorstellen die interessant kunnen zijn voor de uitwerking van de
convenantafspraken. Daarbij gaan we uit van de convenantafspraken als overkoepelend idee en minder als ingekaderd thema, waardoor we breder kijken dan de convenantafspraken alleen.
Meer veilige parkeerplaatsen: voor het overstaan van bedrijfsvoertuigen, al dan niet bij

de verlader, kunnen dergelijke parkeerplaatsen een oplossing zijn. Het is van belang
om een veilige parkeerplaats te definiëren, want een beveiligde parkeerplaats kan
variëren van een omheinde plek in een verder verlaten gebied tot een ultramoderne
verblijfplaats met veel preventieve faciliteiten.85 Een mogelijke gedachte onzerzijds is
het indelen van beveiligde parkeerplaatsen naar eenvoudig, standaard en uitgebreide
beveiliging, met navenante kosten voor de vervoerder.86 Verder is het de vraag waar
bewaakte parkeerterreinen het best tot hun recht komen: langs snelwegen, op industrieterreinen of in woonwijken. Vooralsnog geven de twaalf opsporingsonderzoeken
de indicatie dat bedrijventerreinen een gewilde diefstallocatie vormen voor vrachtwagens. Het alleen beveiligen van deze terreinen kan mogelijk tot een verplaatsingseffect
in diefstallocaties leiden, zodat de aandacht voor bewaakte parkeerterreinlocaties
breed uitgezet dient te worden. Ook kunnen politie en beveiligingsbureau’s in de beveiliging bijdragen. De Waard (2004b) noemt gerichte surveillance namelijk een effectieve politiële strategie als het gaat om criminaliteitsreductie.
Zowel nationaal als internationaal wordt veel verwacht van bewaakte parkeerplaatsen,
maar de meningen over de effectiviteit lopen uiteen: naast de voordelen wordt vaak
gesproken over de aanzuigende werking.87 Daarbij komt dat Nederland relatief klein is
voor veel grote bewaakte parkeerplaatsen. Niettemin worden er op dit gebied al veel
initiatieven ontplooid. We pleiten dan ook voor een gedegen evaluatie hiervan, zodat
geleerd kan worden van de succes- en faalfactoren. Adequate planning door verlader
en vervoerder voorkomt veel problemen en geeft de chauffeur de mogelijkheid zijn
voertuig met lading veilig te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een afgesloten bedrijventerrein. Het besef bij transporteurs, verladers en hun medewerkers
moet zo langzamerhand komen dat het parkeren van transportmiddelen op onbewaakte en niet-afgesloten terreinen niet meer kan. De bedrijfsvoering moet erop gericht
zijn dat de chauffeurs gebruik kunnen maken van veilige parkeerplaatsen. Om het
gebruik van deze parkeerplaatsen te stimuleren, moeten medewerkers strikt geïnstrueerd worden. Mogelijk kunnen verzekeraars hierin een rol spelen door overstaan in

85. In dit onderzoek blijft de definiëring achterwege omdat dit buiten de onderzoeksopzet valt.
86. In Nederland worden al enkele bewaakte parkeerplaatsen geëxploiteerd waar geen bijdrage
wordt gevraagd na het tanken of het gebruik van een maaltijd.
87. Zo zorgde een IRU-lijst met veilige parkeerplekken in Europa volgens een expert voor een
stijging van de criminaliteit op de betreffende parkeerplaatsen.
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geval van een incident te sanctioneren. Ook brancheorganisaties kunnen samen met
transportbedrijven een rol spelen door laadinstructies op te stellen.
Opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting: brancheorganisaties spelen een gro-

te rol om de vervoerders te informeren over preventieve maatregelen en de omvang
en gevolgen van diefstallen voor de wegtransportsector. Daarbij moet een preventieprogramma aangeboden worden dat ook de kleinere bedrijven in staat stelt aan criminaliteitspreventie te doen.88 Ook moet er een cultuuromslag gaan plaatsvinden bij
transportmedewerkers. In dat kader wordt de term ‘bewustwording’ ook veel gebruikt.
Als chauffeurs zich meer aan de procedures zouden houden, zou er veel minder criminaliteit optreden. Een chauffeur moet zich daarbij realiseren dat zijn transportmiddel
een relatief eenvoudige prooi voor criminelen is. Chauffeurs moeten zich meer verplaatsen in de manier waarop een crimineel denkt.
Distributie
Eén van de bedrijven die veel met distributie te maken heeft, probeert dieven via twee
kanalen te misleiden. Enerzijds wordt gewerkt met twee chauffeurs in wisselende koppels
in het geval van waardevolle ladingen. Een andere mogelijkheid is het rijden van verschillende routes, om het dieven minder gemakkelijk te maken.

Medewerkers moeten ook op de hoogte gebracht worden van de schade die ieder incident oplevert voor het vervoersbedrijf en de ontvanger van de goederen. Daardoor
creëren transportbedrijven meer betrokkenheid bij chauffeurs. Verder is het een mogelijkheid om chauffeurs niet bij het laden aanwezig te laten zijn en geen kennis te
geven over hun lading. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat de chauffeur, behalve
bij nalatigheid, na verzegeling niet meer verantwoordelijk voor de vracht is.89 Daarnaast moeten bedrijven rekening houden met de toegankelijkheid van informatie, zowel voor medewerkers binnen een bedrijf als voor derden (hackers) van buitenaf. Vaak
hebben meer personen binnen een bedrijf inzage in de orderstatus, dan op basis van
hun functie nodig is. Mogelijk kan voor een brede preventiecampagne met bovengenoemde aandachtspunten steun gezocht worden bij de ministeries van Economische
Zaken en Verkeer en Waterstaat, onder andere voor het opzetten van een landelijke
informatiecampagne. Dit zou bij voorkeur in samenwerking met de convenantpartijen
moeten gebeuren.

88. In ieder geval moet uit het preventieprogramma naar voren komen welke voordelen aan een
dergelijk programma zitten, ook op het gebied van een eventuele ‘terugverdiencomponent’.
89. Dit is niet voor alle soorten lading mogelijk. Zo zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren verplicht om bij het laden aanwezig te zijn om vast te stellen of de lading voldoet aan de
eisen en de lading goed in het voertuig staat.
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Bewustwording
Alledrie de bedrijven zijn heel alert op de mogelijke betrokkenheid van eigen personeel,
waaronder afspraken tussen een planner of een loodsmedewerker en de chauffeur. Dit
wordt bij de bedrijven een een-tweetje genoemd en vormt een van de grootste risico’s.
Twee van de drie bedrijven (logischerwijs de twee grootste) hebben een speciale securitymanager in dienst. Alledrie de bedrijven zijn zich (door schade en schande wijs geworden) zeer bewust van de risico’s die zij lopen. Ondanks de grote aandacht voor het probleem, heeft ook de securitymanager van het grote bedrijf regelmatig vermoedens over
interne betrokkenheid bij incidenten. Dit is zeker niet altijd alleen de chauffeur.

In het geval van geweld bij diefstal in de wegtransportsector is het belangrijk dat
brancheorganisaties met feitelijke onderbouwing en informatie van de werkelijke situatie komen om onveiligheidsgevoelens terug te dringen. Daarmee worden ongefundeerde verhalen rond het gebruik van geweld voorkomen. Bovendien kan dergelijke informatie een tegenwicht bieden aan de vaak niet noodzakelijke wens tot meer overheidsoptreden om het gestelde geweld tegen te gaan.
Een platform voor locatiegebonden dienstverlening op basis van Cell Broadcast: voor-

alsnog zit dit systeem in de pilotfase, met het ministerie van Economische Zaken als
initiatiefnemer en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en
Landbouw en enkele telefoonmaatschappijen als participanten.90 Met dit systeem kan
locatiespecifieke informatie via GSM-antennes worden verspreid, bijvoorbeeld verkeersinformatie, calamiteitenberichten, maar ook vrachtwagengerelateerde incidenten.
Een bericht via Cell Broadcast is te vergelijken met een radiobericht; iedereen in een
bepaalde omgeving met een mobiele telefoon ontvangt het. Dit in tegenstelling tot een
sms-bericht, waarvoor het nummer van de ontvanger bekend moet zijn.91 Cell Broadcast kan zeer veel berichten in korte tijd versturen zonder dat er opstoppingen in het
netwerk optreden. Een bericht is bovendien binnen drie minuten bij de ontvanger,
ongeacht het aantal toestellen.
Cell Broadcast vereist dus geen technische aanpassingen aan het bedrijfsvoertuig,
maar wel de bereidwilligheid Cell Broadcastberichten te willen ontvangen. Daarvoor is
het essentieel dat Cell Broadcast breed onder transportbedrijven uitgezet wordt. Vooralsnog zal dit niet gebeuren, omdat Cell Broadcast zich nog in de pilotfase bevindt en
vrachtwagengerelateerde incidenten hierin niet opgenomen zijn. Bovendien is het de
vraag of het actuele karakter van Cell Broadcast ook gestimuleerd gaat worden bij het
bestrijden van vrachtwagencriminaliteit.

90. De eerste proef met Cell Broadcast heeft tot 31 december 2005 gelopen, de tweede proef
met Cell broadcast wordt in 2006 gehouden in de provincie Zeeland en gemeente Woensdrecht.
De bedoeling is, dat gedurende twee jaar wordt getest met Cell Broadcast.
91. Een ontvanger van Cell Broadcastberichten geeft vooraf toestemming voor het deelnemen
aan dit systeem. Cell Broadcasting is ook van belang voor de verkeersveiligheid, het gaat immers
om het afluisteren van een bericht en niet het lezen van een bericht, zoals bij sms. De vervoersbranche kan ook berichten verzenden, bijvoorbeeld in het geval van stakingen, afsluiten van
wegen en dergelijke.
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Het is immers voor te stellen dat de politie in dat geval de voorkeur geeft aan andere
vormen van criminaliteit die een snelle actie van het publiek vereisen. Op andere technische alternatieven komen we in de volgende deelparagraaf terug.
Procedure voor werving en selectie van personeel: voor het vaste segment werkne-

mers kan gedacht worden aan een beroepsverbod dat de brancheverenigingen in samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens opstellen.92 Hiermee kunnen ontslagen en veroordeelde werknemers gemonitord worden. Gezien de wettelijke
beperkingen is namelijk alleen screening van nieuw personeel mogelijk. De doorlooptijd van het screenen van nieuwe medewerkers vergt ongeveer zes weken.93 Veel
transporteurs willen hier echter niet op wachten als ze worden geconfronteerd met
acute capaciteitsproblemen en schakelen daarom uitzendkrachten in. Voor deze medewerkers dient de branche in samenwerking met de uitzendbranche een verplicht
screeningsprotocol af te sluiten. De omstandigheid dat uitzendkrachten door een
transporteur plotseling opgeroepen kunnen worden, sluit namelijk niet uit dat zij niet
van te voren uitgebreid zijn gescreend door het uitzendbureau.
Promoten en bevorderen van tracking & tracing: om de aantrekkelijkheid voor diefstal

van oudere transportmiddelen terug te dringen, pleiten we voor installatie van gpssystemen in zowel nieuwe als oude bedrijfsvoertuigen.94 De beslissing van bedrijven
om ook voor deze laatste voertuigen over te gaan op technische voorzieningen95 hangt
voor een groot deel af van de ‘terugverdiencomponent’ en de daarmee gepaard gaande marges in de wegtransportsector. De meest geavanceerde technische maatregelen
lijken daarmee per definitie bestemd voor de grotere bedrijven of de bedrijven met
een wat bredere financiële armslag. In het algemeen wordt ook hierbij de rol van de
opdrachtgever steeds groter, omdat zij steeds meer technische voorzieningen eisen.
Dergelijke eisen dienen gepaard te gaan met een financiële tegemoetkoming richting
de transporteur.
GPS
Alledrie de bedrijven werken bij een gedeelte van de auto’s met gps-systemen. Met name
de grote auto’s op de lijndiensten worden hiermee uitgerust omdat dit ook altijd volgeladen wagens zijn. Het is een duur systeem, dus dan kiest men voornamelijk voor een lijndienstvrachtwagen, maar ook bij duurdere goederen in de distributiewagens wordt gps ingezet. Het grote bedrijf werkt met gps op alle internationale transporten. De auto’s worden automatisch gevolgd door de planning. De planning geeft aanwijzingen wanneer een
auto een rit niet op tijd haalt. Binnenkort kan de planning van dit bedrijf zien dat de auto
op de plaats van bestemming is en kan de auto uitsluitend met behulp van een door de
planning bediend elektronisch slot worden geopend.

92. Een dergelijk beroepsverbod is ook in de detailhandel lang onderwerp van discussie geweest.
93. We doelen hierbij op het screenen door expertisebureaus en achten een zogenaamde verklaring omtrent het gedrag (VOG) dat door de gemeente wordt afgegeven niet voldoende omdat er
gewoon nog te weinig aangifte van incidenten in de wegtransportsector wordt gedaan.
94. Dit is in Finland al verplicht.
95. Er bestaan dermate veel technische systemen welke onderverdeeld kunnen worden in de B1tot en met B5-klasse dat het voor dit rapport te ver voert deze allemaal te bespreken.
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Criminaliteitsreductie vanuit de ketenbenadering: De Waard (2004a) stelt dat een da-

ling van criminaliteitsniveau het best gerealiseerd kan worden door verplichte preventiesamenwerking, zogenaamde preventiedrang, tussen actoren.96 Hier ligt een taak
voor de brancheorganisaties en de overheid, zowel op regionaal, landelijk, Europees
als wereldniveau. Bij de brancheorganisaties komt steeds meer samenwerking voor,
zowel nationaal als internationaal. Toch zien we hier nog verbeterpunten als het gaat
om efficiënte bestrijding van diefstal in de wegtransportsector; de brancheorganisaties
vormen niet één front. Er bestaat weliswaar Europese samenwerking tussen de brancheorganisaties97, maar deze is volgens experts meer gericht op de logistieke processen dan de criminaliteitspreventie.
Hetzelfde geldt voor de diverse beleidsmatige overheden (veelal op ministerie- en Europees niveau). Zo zien we vanuit Europa de aandacht voor de bewaakte parkeerplaatsen toenemen, maar staat de aanpak van wegtransportcriminaliteit niet op de agenda
van individuele landen zoals Frankrijk en Duitsland. De overheid moet zich actiever
bemoeien met de beleidsmatige verdieping in de problematiek in de wegtransportsector en hiervoor oplossingen aandragen. Praktisch valt hierbij in het geval van metaaldiefstallen bijvoorbeeld te denken aan het intrekken van vergunningen van malafide
metaalhandelaren. Daarnaast denken we meer algemeen aan verregaande interdepartementale samenwerking tussen de bij diefstal in het wegtransport betrokken ministeries.
Anderzijds zullen transportbedrijven meer moeten gaan samenwerken op preventiegebied. Als eenvoudig voorbeeld noemen we het konvooirijden op verre bestemmingen
om mogelijk geweld tegen eenlingen tegen te gaan.98 Openheid in de branche kan er
toe leiden dat problemen met diefstal breder uitgedragen worden. Soortgelijke problematiek heeft ook in de horecabranche gespeeld: grote horecaondernemers die de
financiële middelen hebben voor criminaliteitspreventie moeten samenwerken met de
kleine spelers die hiertoe niet de mogelijkheden hebben. Hierbij zijn allereerst de gemakkelijkst te verwezenlijken maatregelen aangepakt, waarna vervolgens is gewerkt
aan de lastigere klussen.99
96. Een geopperde gedachte is het integreren van terreurpreventie in de vervoersketen. Deze
gedachte wordt verwoord door Protect (zie www.transumo.nl), een project dat terreurdreiging in
eerste instantie vanuit het Rotterdamse havengebied en, in een later stadium, vanuit andere
vormen van transport, benadert. In het algemeen zijn de experts van mening dat diefstal in de
wegtransportsector niet vereenzelvigd moet worden met terreur. Ze onderkennen echter wel dat
meeliften op de beveiligingsmaatregelen tegen terreur een positief effect op het terugdringen van
diefstal in het wegtransport kan hebben.
97. Zie www.iru.org.
98. Vanuit de branche kan bijvoorbeeld konvooirijden gepromoot worden als een veilige, maar
ook sociale gebeurtenis. Bovendien brengt dat laatste aspect het gunstige neveneffect van de
onderlinge sociale controle van chauffeurs met zich mee.
99. Voor de wegtransportsector denken we voorbeeld aan het opstellen van vervoerscontracten
die bij voorkeur in samenspraak met alle partijen ondertekend moeten worden. Een verlader
dient ook inzichtelijk te hebben wie zijn waar vervoert. Dit is de verantwoordelijkheid van de
logistiek dienstverlener, maar ook van de brancheorganisaties, die een bijdrage in de contractsamenstelling kunnen spelen.
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Een gevaar van op criminaliteitspreventie gerichte samenwerking is het ‘doodbloedeffect’. Preventieprojecten worden enthousiast opgestart, maar gaan na bepaalde tijd
verloren als er geen vernieuwende elementen ingebracht worden, aldus De Waard
(2004a). Om dit voor te zijn, moet in de preventie niet gekozen worden voor middelmaat, maar moet vooral door het bedrijfsleven gezocht worden naar noviteiten die
veelal op de grens van wet- en regelgeving liggen.100
Onderlinge samenwerking tussen bedrijven
Een van de bezochte bedrijven is een aantal jaren geleden een samenwerkingsverband
aangegaan met verschillende andere bedrijven. Deze samenwerking werd niet openbaar
gemaakt, vanwege de angst voor belangenverstrengeling. Het heeft geresulteerd in een
regelmatig terugkomend informeel overleg tussen de securitymanagers van verschillende
grotere spelers.
Checklist aangifte: het verbeteren van de kwaliteit van aangifte wordt als een belang-

rijk winstpunt gezien in de bestrijding van diefstal in de transportsector.101 Daardoor
kan winst in het voortraject van een opsporingsonderzoek behaald worden. Tot op
heden ligt de nadruk van een opsporingsonderzoek op het natraject, maar in een dergelijk geval is het vaak al te laat, zijn de sporen uitgewist en de daders moeilijk traceerbaar. Het probleem rond de aangiften heeft natuurlijk ook te maken met de lage
bereidheid tot aangifte door transportbedrijven. De brancheorganisaties kunnen hierin
een spilfunctie vervullen, door bijvoorbeeld een checklist voor aangiften op te stellen.
Transporteurs kunnen in het geval van een incident dan veel beter voorbereid naar de
politie stappen, waardoor de aangifte verbetert.
Keurmerk transport en logistiek: het certificeren van transporteurs alleen is niet vol-

doende: een certificaat is geen doel, maar een middel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Keurmerken in andere branches, zoals in de taxi-, bus- en
huisbeveiligingsbranche, hebben eveneens niet gewerkt. Certificering leidt wel tot
meer knowhow in een bedrijf, alleen moet dit wel keer op keer herhaald worden vanwege het ook hier optredende doodbloedeffect. Een laatste kanttekening bij certificering zijn de kosten. Zoals eerder al werd opgemerkt staan de marges in het wegtransport onder druk. Certificering zal deze druk alleen maar vergroten vanwege de meerkosten. Daarom valt volgens ons van bewustwording in de gehele keten meer te verwachten.
5.3.2.

Buiten het convenant liggende maatregelen

Naast de convenantgerelateerde maatregelen uit de vorige paragraaf geeft dit onderzoek aanleiding tot het voorstellen van de volgende aanvullende maatregelen.

100. Meer algemeen kan dit ook gelden voor preventie-initiatieven bij brancheverenigingen, overheden en andere bij het wegtransport betrokken actoren.
101. In het kort ontbreken daar de financiële middelen, mankracht, tijd, autorisatie vanuit het
Openbaar Ministerie, ervaring, inzicht en wettelijke vrijheid voor (zie paragraaf 3.1.).
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Doorvoeren van technische en andere hulpmiddelen anders dan tracking & tracing:

hoewel het voor sommige transportbedrijven nog te kostbaar zal zijn, wordt bijvoorbeeld tagging steeds goedkoper.102 Een product kan dan in de gehele keten gevolgd
worden, zowel op pallet- als containerniveau, waardoor het doorschuiven van problemen in de keten teruggedrongen wordt. Door dergelijke systemen ketenbreed vanaf
de producent uit te zetten, kunnen de kosten hiervoor gedeeld worden. Hieraan hoeven niet alleen producenten, verladers en transportbedrijven actief bij te dragen; ook
verzekeraars kunnen hun verzekerden, bijvoorbeeld door gunstigere premievoorwaarden, hierin stimuleren. Het gebruik van tagging herbergt zowel een repressieve (met
behulp van het volgen in de keten kan een bedrijf doelgericht actie ondernemen) als
een preventieve (doordat goederen voorzien zijn van tagging ligt de diefstaldrempel
hoger) component. Tagging biedt daarnaast mogelijkheden om de informatie over
ladingen langer geheim te houden. Een chauffeur hoeft pas in een laat stadium te weten waar de goederen afgeleverd moeten worden. Vaste afnemers van goederen kunnen ook gekoppeld worden aan dit systeem. Zo kan bijvoorbeeld een portier direct
inzicht krijgen in de identiteit van de leverende chauffeur, het kenteken van de
vrachtwagen en het tijdstip van levering.
Soms kunnen ook enkele technische aanpassingen sterk criminaliteitsreducerend werken. Hierbij denken we aan alarmknoppen in loodsen en vrachtwagens ter bestrijding
van overvallen103 en foto’s van chauffeurs ter herkenning wanneer zij komen laden. Dit
betekent dan wel dat de follow-up na een alarmmelding ook goed geregeld moet zijn.
Toegangscontrole
Bedrijven dienen er goed op te letten dat er geen malafide chauffeurs op het terrein komen. Het komt immers geregeld voor dat criminelen er met gereedstaande opleggers vandoor gaan. Om dit te voorkomen, moeten bedrijven van tevoren doorgeven wie er wanneer komen. Het middelgrote bedrijf is nu bezig met het opstellen van een ‘smoelenboek’.
Hierin worden de foto’s van chauffeurs geplaatst in combinatie met kentekennummers en
bedrijfsnamen.

Verder dienen de vernieuwingen op technisch vlak, zoals startonderbrekingen, niet
alleen op trekkers gericht te zijn. Het stelen van opleggers zou bijvoorbeeld tegengegaan kunnen worden door wielblokkering.104 In het algemeen zullen transportbedrijven
die overgaan tot een verbreding van hun dienstverlening deze aangrijpen voor extra
investeringen in de distributiecentra. Hieronder vallen ook beveiligingsmaatregelen,

102. Bij de zogenaamde After Theftsystemen bestaat onderscheid tussen long range systemen,
zoals tracking & tracing en short range systemen, zoals tagging.
103. Ondanks het feit dat nu nog weinig geweld wordt toegepast, kunnen dergelijke maatregelen
veel problemen in de toekomst voorkomen.
104. De Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) noemt bijvoorbeeld onder de noemer
mechanische beveiligingen van voertuigen: pedaalklemmen, sloten voor de versnellingsbak,
stuurklemmen, wielklemmen, remsloten en combinaties van bovenstaande klemmen en sloten.
Enkele van deze maatregelen kunnen ook op trailers worden toegepast. Niet uit te sluiten valt,
dat ook elektronische voorzieningen op en aan het voertuig (en dan vooral ook de tracking &
tracing van ook de trailer zelf) een preventieve werking heeft. Ondanks het feit dat de lading
verdwenen kan zijn, valt de oplegger, en daarmee de criminelen, mogelijk toch te traceren.
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zoals camera’s en vergrendelde toegangssystemen. Het voordeel is, dat dit een probaat middel tegen zowel interne als externe criminaliteit kan zijn.
Uitgebreid takenpakket
Tijdens de sectororiëntatie hebben we kunnen observeren welke maatregelen een transporteur treft om vorm te geven aan een bredere invulling van het takenpakket. Zo worden
diefstalgevoelige goederen in stalen kooien geplaatst en mogen alleen vooraf geselecteerde medewerkers in de kooien komen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen meer
betrouwbare medewerkers met een langere staat van dienst en medewerkers die deze
kwalificatie nog niet verdiend hadden. De eersten werken met vaak de meest diefstalgevoelige producten. Om diefstalincidenten tegen te gaan bestaat binnen het betreffende
transportbedrijf ook de voorkeur om goederenstromen volledig te automatiseren.

Een veel bepleite en volgens ons ook sterk criminaliteitsreducerende maatregel, is het
inruilen van zeilentrailers voor kastenwagens. Kastenwagens zijn weinig duurder in de
aanschaf, maar het rijden met zeilentrailers is vanwege de gewichtsbesparing wel
goedkoper en het is gemakkelijker deze te laden en lossen. De minder kapitaalkrachtige transportbedrijven zullen deze maatregel niet zo snel kunnen doorvoeren. Desondanks blijken voor veel bedrijven de voordelen op te wegen tegen de nadelen en kiezen steeds meer bedrijven voor kastenwagens.
Ten slotte kan automatisering van informatiestromen een belangrijke aanvullende rol
spelen bij preventie. Daarbij zijn voornamelijk de verlader en de transporteur betrokken. Technisch is het bijvoorbeeld mogelijk om ladingen te coderen zonder dat (te
veel) medewerkers weet hebben van de inhoud daarvan.
Interne samenwerking van politie optimaliseren: omdat we te maken hebben met een

(soms grensoverschrijdend) regionaal fenomeen verdient de samenwerking tussen
regiopolitiekorpsen de aandacht. De nieuwe Wet Politiegegevens105 kan hierbij uitkomst bieden. Met deze wet wordt beoogd onnodige belemmeringen in de informatieuitwisseling binnen de politie weg te nemen. We zien het uitwisselen van informatie
hierbij als opstap voor interregionale samenwerking om diefstal in de transportsector
tegen te gaan. Ter illustratie willen we een dadergroep opvoeren die in 2004 werd
opgerold en waaraan een relatief groot aantal zaken kon worden gekoppeld. Deze dadergroep was met name in Oost-Nederland actief. Het resultaat van het oprollen van
de dadergroep is opvallend: regionaal (en zelfs landelijk) betekende dit een afname in
het aantal voertuigdiefstallen. Ook De Waard (2004b) ziet mogelijkheden voor een
effectieve criminaliteitsreductie als de harde kern van een dadergroep wordt gevolgd
en gearresteerd. Regio-overschrijdende samenwerking door de politie kan hieraan
bijdragen.
Samenwerking tussen politie en OM optimaliseren: naast de voeding van zaken vanuit

de politie dient het Meldpunt transportcriminaliteit van het OM (hierna te noemen: het
105. De invoering van deze wet is voorzien voor 2007. De mogelijkheden voor verstrekking van
gegevens worden hierin verruimd ten opzichte van de huidige Wet Politieregisters.
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Meldpunt) een verregaande coördinerende functie te krijgen, met name in de richting
van de branche en de politie. Daarom is het een basisvereiste dat de samenwerking
tussen deze instanties goed is. Voordat het Meldpunt het licht zag,106 bestonden er,
naast de reguliere contacten, ook al regelmatig en met succes contacten tussen Bovenregionale Rechercheteams en officieren van Justitie. Door middel van het Meldpunt
kunnen de contacten met politieteams verder worden geïntensiveerd en uitgebreid.107
Niet alleen dienen de nationale opsporingsinstanties samen te werken, ook internationaal is het van belang dat er frequente en kwalitatief hoogwaardige informatieuitwisseling plaatsvindt. Omdat diefstal ook in buurlanden gepleegd kan zijn, dient
internationale uitwisseling en samenwerking geïntensiveerd te worden. Zolang contacten maar geborgd worden en daardoor continuïteit hebben, achten we zowel formele
als informele informatie-uitwisseling waardevol. Volgens De Waard (2004a) kan inzicht
in de internationale ervaringen op criminaliteitspreventief terrein de beperkte nationale
blik verruimen. Daarbij kunnen zowel de successen als de mislukkingen bijdragen tot
kennisvermeerdering, zeker omdat de auteur stelt dat Nederland kampt met een evaluatietekort op dit gebied.
Samenwerking tussen opsporingsinstanties en externen optimaliseren: tot op heden

komt het geregeld voor dat externen fungeren als informatiebron voor de politie. Van
wederkerige informatie-uitwisseling is, voor zover we hebben kunnen achterhalen,
nauwelijks sprake. Op basis van de nieuwe Wet Politiegegevens zal onderlinge informatie-uitwisseling eenvoudiger worden.108 De Waard (2004b) geeft aan dat integrale
samenwerkingsverbanden criminaliteit op een effectieve wijze kunnen reduceren. Hij
verstaat hieronder dat betrokken opsporingsinstanties, maar ook lokale overheden en
andere partijen, daarvoor moeten samenwerken. Op basis van verregaande integratie
van informatiebronnen vanuit bijvoorbeeld gemeente,109 verzekeringswezen, RDW,
politie (inclusief informatie uit Bovenregionale Rechercheteams en KLPD), Openbaar
Ministerie en dergelijke moet het mogelijk zijn om een beeld te schetsen van criminele

106. Het Meldpunt transportcriminaliteit van het Openbaar Ministerie is per 1 augustus 2005 van
start gegaan.
107. Sinds maart 2006 kunnen transportondernemers diefstallen en overvallen ook via e-mail
melden bij het Meldpunt. Met dit registratiesysteem kan het Openbaar Ministerie gerichter en
sneller zaken bij de opsporingsdiensten onder de aandacht brengen (bron: Nieuwsblad Transport).
108. Zo kan bijvoorbeeld met behulp van het Duitse TOLL-collect, een nieuw tolsysteem in Duitsland, informatie worden doorgegeven aan de regiopolitie in Nederland. Het systeem maakt gebruik van tolkastjes in de vrachtwagens die door middel van mobiele telefoons traceerbaar zijn.
Een beperking hierin vormt de Mautwet, die stelt dat alleen met schriftelijke toestemming van de
eigenaar van de transportmiddelen informatie kan worden verkregen. Het probleem hierbij is, dat
eigenaren van gestolen bedrijfsvoertuigen dit meteen registreren en hun tolkastjes laten blokkeren in verband met de kosten. Zouden ze aan blijven staan dan zouden de voertuigen beter te
volgen zijn. Daarvoor moeten bedrijven door de branche en de politie bewust gemaakt worden
van het feit dat het zin heeft tolkastjes niet meteen na diefstal uit te laten zetten in verband met
de mogelijkheden van opsporing.
109. We denken hierbij aan een spilfunctie voor de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij bijvoorbeeld gemeenten rond de hotspots.
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handelingen van bepaalde dadergroepen. Daarbij is het zaak dat één instantie de regie
voert, en wel het Meldpunt. Aangezien de helers regelmatig hun basis vinden in de
woonwagenwereld kan een dadergeoriënteerde aanpak ook in dit segment zijn vruchten afwerpen. Daarbij is het van belang dat wordt doorgerechercheerd op helers en
niet alleen op stelers, zoals tot op heden voornamelijk gebeurt.
Verbeteren opsporing: naast het verbeteren van de aangifte kan in de kwaliteit van de

vervolgstap, de opsporing, veel winst behaald worden. De aanpak van diefstal in het
wegtransport is lastig omdat er meestal geen contact bestaat tussen de dief en het
slachtoffer (de vrachtwagenchauffeur). Een signalement van de dader ontbreekt dan
ook vaak (Eurowatch 2005a). Ook voor diefstal in de transportsector dient sporenonderzoek ingezet worden, aangezien veel daders en hun gegevens al geruime tijd
bekend zijn bij de politie.110 Binnen de politie dient gestimuleerd te worden om zelf
deze vorm van criminaliteit te herkennen en er een vervolgactie aan te geven.
De controlemaatregelen die de overheid inzet bij het vervoer op de weg kunnen in de
toekomst ook bijdragen aan diefstalreductie. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de
mogelijkheden van Rekening Rijden of het eerdergenoemde Toll-collect. Ook worden
er door het KLPD en enkele regiopolitiekorpsen in de Randstad proeven gedaan met de
zogeheten 'automatische kentekenplaatherkenning'. Dit zijn camera’s die alle passerende auto’s kunnen screenen op onrechtmatigheden. Deze kunnen worden gebruikt
om gestolen auto’s te traceren. Hiertoe is het wel noodzakelijk dat er in de eerste
plaats een goede koppeling bestaat tussen het systeem en het gestolen voertuigenbestand en dat er in tweede instantie een snelle opvolging plaatsvindt.111 Een derde mogelijkheid is het aansluiten bij het Voertuigvolgsysteem (VVS)112 Dit is een systeem
dat een melding van een gestolen personenauto via een alarmcentrale doorsluist naar
de politie. Daarvoor kan eveneens gebruik worden gemaakt van de expertise van instanties zoals Eurowatch. De transportsector dient zich daarbij meer te richten op
alarmopvolging en niet alleen op het logistieke proces. Ten slotte kunnen internationale registratiecijfers een bron aan opsporingsinformatie opleveren. Zo biedt het Schengen Informatie Systeem de mogelijkheid om informatie over gestolen voertuigen voor
registratieautoriteiten inzichtelijk te maken.113
Stroomlijnen informatiehuishouding: de beperkte toegang die politieregio’s tot onder-

linge informatie hebben is een zwak punt in de bestrijding van criminaliteit. De contacten verlopen officieel via infodesks, waardoor informatie te lang op zich laat wachten
en niet altijd volledig is. Een betere koppeling tussen deze informatiebronnen is essen110. Recentelijk is bekend gemaakt dat de politie landelijk 500 fte opsporingscapaciteit erbij gaat
krijgen. Het doel hiervan is, om op alle plaatsen delict een sporenonderzoek (DNA en vingerafdrukken) uit te voeren.
111. Voor bijvoorbeeld Cell Broadcast en kentekenregistratie is overigens ook een snelle aangifte
of registratie (door politie en bedrijven) noodzakelijk om de effectiviteit te verhogen.
112. Zie www.avc.nl.
113. Bron: Stichting AVc, 2005.
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tieel. Ondanks dat er weinig prioriteit is voor diefstal in de wegtransportsector kan een
aparte code in de bedrijfsprocessensystemen (BPS, XPOL of Genisys) van de politie
mogelijk bijdragen aan het versnellen van informatiestromen. Tot op heden worden
ladingdiefstallen bijvoorbeeld binnen BPS afgedaan onder code 214 (‘diefstal vanaf/uit
auto’) of, in een enkel geval, 215 (‘diefstal af/uit overige voertuigen’). Indien er een
aparte categorie ‘vanaf/uit bedrijfswagens’ zou komen, kunnen de gegevens landelijk
gezien eenvoudiger worden verzameld.
Door de nieuwe Wet Politiegegevens zal er op grotere schaal gegevensuitwisseling
tussen politie, wegtransportsector, belanghebbenden114 en Meldpunt kunnen plaatsvinden.115 Dit alles moet alleen niet leiden tot langdurige formele procedures, hetgeen
bestreden kan worden door de informatie bij voorkeur samen te ballen bij één instantie, bij voorkeur in een centrale database bij het KLPD. De brancheorganisaties verzamelen in eerste instantie de gegevens vanuit de transportbedrijven.116 Deze gegevens
moeten dan wel in een standaardvorm worden aangeleverd, zodat gegevens gemakkelijk kunnen worden gekoppeld. In nauwe samenspraak met het Meldpunt kunnen vervolgens de lijnen voor directe informatieverstrekking aan opsporingsdiensten uitgezet
worden. Het KLPD is daarbij verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens. Een daadkrachtig Meldpunt is namelijk alleen gebaat bij actuele en volledige
informatie waarop via directe lijnen naar opsporingsinstanties actie ondernomen kan
worden. Hierbij zien we geen beperking in de aard van de informatie: deze mag zowel
hard als zacht zijn.
Opstarten van een civielrechtelijk traject en meer nadruk op het strafrechtelijk financieel onderzoek: het is onmogelijk om binnen het strafrechtelijk traject een aparte straf

voor wegtransportcriminaliteit op te nemen. Daarmee blijft een straf voor een dergelijk
vergrijp relatief gering. Gezien het aantal antecedenten van de verdachten in de opsporingsonderzoeken nemen we ook aan dat mogelijke detentie geen afschrikwekkend
effect meer heeft. Daarom dient er meer aandacht te komen voor het strafrechtelijk
financieel onderzoek. Naast dit strafrechtelijk traject kan eveneens een civielrechtelijk
proces opgestart worden. De benadeelden worden hiermee bewust niet gevoegd in het
strafrecht, maar starten een afzonderlijke civiele procedure. Alle benadeelden (verzekeringsmaatschappijen en transportbedrijven) worden bijeengebracht om een civielrechtelijke klap uit te delen door middel van een ontnemingsprocedure. Hiervoor wordt
een berekening gemaakt uit alle gestolen transporten (verdisconteerd met een factor
van, volgens experts, ongeveer 1,4 maal de waarde van de lading). Tevens wordt er
een groepsaansprakelijkheidsbedrag vastgesteld. Daardoor is de dadergroep gezamenlijk aansprakelijk voor het betalen van de schuld, waardoor de organisatie ontwricht
114. Hieronder verstaan we met name verzekeraars en expertisebureaus. In een later stadium
kan ook gedacht worden aan informatie uit datasystemen van allerlei instanties, zoals de FIOD,
het UWV, (gemeentelijke) bijstand, belastingsdienst en dergelijke.
115. Bij voorkeur dienen aangiften, maar ook meldingen, bij het Meldpunt terecht te komen.
116. Bron: Boelhouwer (2005).
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kan raken. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen benadeelde partijen vereist.
Volgens Bobeck (2004) kunnen verzekeraars hierin een belangrijke rol spelen, door
het verzekeringssysteem te doorbreken en de medewerker civielrechtelijk te vervolgen. Aangezien diefstal door eigen personeel vaak niet is verzekerd, pleit Bobeck
daarnaast voor het oprichten van een waarborgfonds voor in financiële nood verkerende bedrijven die door diefstal zijn getroffen.117
5.4.

De convenantafspraken op een rij

De vorige paragraaf heeft een reeks aan maatregelen opgeleverd die al dan niet gelinkt zijn met een convenantafspraak. Sommige van deze maatregelen zijn (deels)
geëffectueerd, anderen kunnen mogelijk in de (nabije) toekomst bijdragen aan een
reductie van diefstal in de wegtransportsector. Om antwoord te geven op de laatste
onderzoeksvraag komen we nu tot een prioritering in convenantafspraken.
Wel willen we nog een kanttekening plaatsen bij de prioritering in de convenantafspraken. Prioriteren leidt vaak tot een nadruk op de extremen: de minst en meest belangrijk geachte convenantafspraak krijgen veelal de aandacht. Dit neemt niet weg dat ook
de tussenliggende maatregelen van belang worden geacht, ook omdat de pogingen tot
reductie van diefstal in de wegtransportsector bij voorkeur breed uitgezet dienen te
worden. Een expert verwoordde het treffend door te stellen dat ‘de convenantafspraken allemaal belangrijk zijn, maar dat de één soms net iets belangrijker is dan de ander’.
Zoals al in het eerste hoofdstuk werd aangegeven, is dit rapport het resultaat van de
eerste convenantafspraak. Dit betekent automatisch dat voor deze regel geen noodzaak tot prioritering bestaat. Vandaar dat we deze in het verdere verloop achterwege
laten.
5.4.1.

Prioritering

Voor een transparante prioritering in convenantafspraken op basis van dit rapport is
het zaak om hiervoor criteria aan te geven. Daarvoor kunnen we teruggrijpen naar het
oorspronkelijke doel dat vanuit het Actieplan Veilig Ondernemen is ontstaan: het reduceren van de criminaliteit met 25% in 2008.118
In dit hoofdstuk is een aantal maatregelen genoemd die kunnen bijdragen aan deze
criminaliteitsreductie. Daarbij is het lastig om aan de ene maatregel meer effect toe te
schrijven dan aan de andere. Bovendien bevatten veel convenantafspraken verschillende onderdelen waarvan de rendementen onderling sterk kunnen verschillen. Niettemin doen we een poging door de impact binnen en buiten de keten als leidraad te

117. Zie www.vallenduuk.nl/arch.
118. Tevens is de intentie om in 2006 al een reductie van de criminaliteit van 10% te hebben
bereikt.
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kiezen. Hierbij geldt het adagium: hoe meer actoren binnen en buiten de keten door
de maatregel betrokken worden bij diefstalreductie, des te groter zal de kans van slagen van de maatregel zijn.
Uitgangspunt bij onze prioritering is ten eerste (duidelijkheid omtrent) het rendement
van de maatregel. Hieronder verstaan we de hoogste effectiviteit van een maatregel
die met zo min mogelijk inspanning te realiseren valt. Conform het voorbeeld van de
horeca, dat ook te maken heeft met criminaliteit, kiezen we hiervoor. De horeca heeft
in eerste instantie gekozen voor gemakkelijk realiseerbare maatregelen, waardoor de
betrokkenheid van de actoren vergroot werd. Vervolgens werd gewerkt aan de maatregelen die lastiger te realiseren waren. Om weer terug te komen op het wegtransport: het gaat uiteindelijk om inspanningen van alle actoren, zowel in de private als in
de publieke sector.
We stellen opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting voorop omdat de transportbranche hieraan zelf het meest kan bijdragen, zowel de brancheorganisaties als de
transporteurs zelf. Met name in de bewustwording van de medewerkers kan veel winst
geboekt worden zonder al te veel inspanningen.119 Dit geldt ook voor de checklist voor
de aangifte. Een dergelijke checklist kan zeer snel operationeel zijn, waardoor de aangiften een kwaliteitsimpuls kunnen ondergaan. De procedure voor werving en selectie
van personeel achten we uitermate belangrijk voor het terugdringen van diefstal in het
wegtransport. Vaak weet een dief immers vanuit interne bron wat de lading is. Deze
convenantafspraak staat echter niet hoger dan de derde plek omdat hiervoor meerdere
branches gemobiliseerd moeten worden.120 Wel moet iedereen zich realiseren dat een
dergelijke procedure voor bijvoorbeeld waardetransporten verder gaat dan het vervoeren van bijvoorbeeld zand.
In tracking & tracing zien we een uitstekende mogelijkheid voor preventie, maar ook
voor repressie in het geval een lading is gestolen. De dalende kosten van tracking &
tracing, alsmede het feit dat deze maatregel dwingt tot samenwerking tussen verschillende partijen, dragen bij aan het feit dat wij promotie van deze maatregel relatief
belangrijk achten. De vijfde plaats is ingeruimd voor de veilige parkeerplaatsen, aangezien er ten eerste nog geen duidelijkheid bestaat over de criminele activiteiten die
op de parkeerplaatsen plaatsvinden. Daarnaast is het nog onduidelijk waar de bewaakte parkeerplaatsen bij voorkeur moeten komen. De plaatsen zes en zeven worden achtereenvolgens ingenomen door de het platform voor Cell Broadcast en de ketenbenadering. Alhoewel Cell Broadcast veelbelovend kan zijn, bevindt zich deze vorm van
signalering in een nog te pril stadium. Bovendien is het nog onzeker of Cell Broadcast
ook daadwerkelijk ingezet gaat worden bij het bestrijden van vrachtwagencriminaliteit.
119. Bij de particuliere experts stond deze ook op de eerste plek, in tegenstelling tot de overheidsexperts, die deze regel op de vierde plek zetten.
120. Naast de vervoersbranche dient minimaal de gehele uitzendbranche mee te werken.
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De ketenbenadering heeft een nog te hoog abstractieniveau en is te zeer afhankelijk
van te veel actoren om hoger geprioriteerd te worden. Het keurmerk transport en logistiek, ten slotte, komt op de laatste plaats omdat certificering naar onze mening
meer een kwaliteitsslag oplevert dan een criminaliteitsreductie. Op basis van het voorgaande komen we tot de volgende prioritering:
Tabel 13: prioritering in convenantafspraken op basis van verwacht rendement en kosten
Rang

Convenantafspraak

1

Opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting

2

Checklist aangifte

3

Procedure voor werving en selectie van personeel

4

Promoten en bevorderen van tracking & tracing

5

Meer veilige parkeerplaatsen

6

Een platform voor locatiegebonden dienstverlening op basis van Cell Broadcast

7

Criminaliteitsreductie vanuit de ketenbenadering

8

Keurmerk transport en logistiek
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6. Conclusies en maatregelen
Op basis van de bestaande literatuur, beschikbaar cijfermateriaal, de twaalf opsporingsonderzoeken, gesprekken met experts en de twee expertmeetings zijn de resultaten van dit onderzoek beschreven. Omdat we in hoofdstuk 5 al een koppeling hebben
kunnen maken tussen de onderzoeksresultaten en de implicaties hiervan voor de aanpak van georganiseerde lading- en voertuigdiefstal, staat eerst het beantwoorden van
de onderzoeksvragen centraal.
1. Wat is de aard en omvang van de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector
en waardoor wordt deze beïnvloed?

Er bestaat een vrij goed beeld van de diefstallen van transportmiddelen. Het jaar 2002
vertoonde om onduidelijke redenen een piek in het aantal diefstallen van transportmiddelen en de laatste twee jaar is er slechts een lichte stijging waarneembaar in het
aantal gestolen bedrijfsvoertuigen. Het merendeel van de Nederlandse voertuigen
wordt in Nederland gestolen. Buitenlandse transportmiddelen zijn niet populairder dan
binnenlandse en Nederlandse transportmiddelen lijken in het buitenland geen vergroot
risico te lopen. Internationale cijfers zijn nauwelijks vergelijkbaar, maar we kunnen
concluderen dat Nederland, Europees gezien, zeker niet bovenaan staat als het gaat
om het relatieve aantal incidenten. Overigens is het aantal teruggevonden bedrijfsvoertuigen de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Diefstal van voertuigen voor de onderdelen komen we niet tegen, maar het slopen van vrachtwagenonderdelen (vooral
metalen) van vrachtwagens voor onderdelen of oud-metaal wel. De omvang hiervan is
echter niet duidelijk. Er bestaat een voorkeur voor koeltrailers en merken waarnaar
veel vraag is. Zo wordt bijvoorbeeld een Volvo minder gestolen dan een Mercedes. De
voorkeur gaat daarbij uit naar minder beveiligde voertuigen.
Algemene cijfers over de diefstallen van lading ontbreken nagenoeg. Dit wordt zowel
veroorzaakt door de wijze van registratie bij de politie als door onderaangifte van de
kant van de bedrijven. Het verdient daarom aanbeveling om de cijfermatige onderbouwing van de problematiek rond criminaliteit in het wegtransport te verbeteren. Wel
is uit de opsporingsonderzoeken inzichtelijk geworden dat ongeveer de helft van de
bedrijfsvoertuigen voor de lading wordt gestolen. De bedrijfswagens die zonder lading
worden gestolen worden deels ingezet om andere criminele activiteiten te faciliteren
en deels om te worden verkocht. Ook bij de ons bekende ladingdiefstallen hebben
criminelen een voorkeur voor oudere bedrijfswagens en bepaalde merken. Het soort
goederen dat wordt gestolen varieert en is mede afhankelijk van de dadergroep. Voor
sommige criminele organisaties gaat het om de waarde van de ladingen, voor andere
gaat het er om dat de buitgemaakte goederen gemakkelijk zijn af te zetten (bijvoorbeeld consumentengoederen en metalen).
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2. Wat zijn de hot times en hot spots bij georganiseerde diefstal in de wegtransportsector en waardoor worden ze beïnvloed?

Zowel nationaal als internationaal kunnen we beter spreken van regionale hot spots
dan van probleemlanden. Voor Nederland geldt dat vrachtwagens voornamelijk in de
regio’s Rotterdam en Venlo-Roermond gestolen worden en distributiewagens voornamelijk in grote steden. De locaties verschillen enerzijds omdat we te maken hebben
met verschillende dadergroepen. Anderzijds ligt het aan het soort transportmiddel:
distributiewagens rijden voornamelijk in de grote steden rond. De bedrijfswagens die
na een diefstal zijn te traceren worden vaak niet ver van hun diefstallocatie teruggevonden. Hieruit kunnen we concluderen dat daders regionaal opereren. Uit de opsporingsonderzoeken komt naar voren dat de meeste diefstallen ’s nachts en in het weekend plaatsvinden op of rond verlaten industrieterreinen, want daders proberen primair
alle contact met het slachtoffer te vermijden. Mogelijk zijn parkeerterreinen ook een
doelwit van criminelen, maar daarvoor is in de opsporingsonderzoeken geen indicatie
gevonden. Ten slotte zijn oktober en november de maanden waarin transportgerelateerde diefstallen het meest voorkomen.
3. Wat is er bekend over daders, dadergroepen en hun werkwijze?

Op basis van de opsporingsonderzoeken heeft de politie vooral zicht op regionaal opererende dadergroepen die een vaste werkwijze hebben en slechts in beperkte mate
gebruik maken van voorkennis. Op goed voorbereide inbraken en diefstallen van
hoogwaardige lading en op gelegenheidsdieven die alleen op stukgoederen of deelladingen uit zijn, is het voor de politie lastiger om goed zicht te krijgen. Opsporingsonderzoeken die dadergeoriënteerd worden opgezet, zijn voor de politie gemakkelijker
op te lossen en rond te krijgen dan zaken die worden aangepakt, zonder dat daarbij
een dadergroep in beeld is.
Daders gaan in veel gevallen op zoek naar interessante lading die zich bevindt in op
verlaten industrieterreinen geparkeerde zeilentrailers. Na een inkijkoperatie kost het
weinig moeite om de hele vrachtwagen of trailer mee te nemen, daar is een professionele vorm van georganiseerde voertuig- en ladingdiefstallen niet voor vereist. Portieren en sloten worden met gemak geforceerd en bedrijfswagens startklaar gemaakt.
Mogelijk uit vrees voor de aanwezigheid van gps-systemen zetten daders enerzijds
regelmatig eigen of elders gestolen trekkers in om een oplegger mee te nemen. Anderzijds kiezen zij om dezelfde reden ook voor oudere typen vrachtwagens. Vrachtwagens die zijn gestolen voor de lading worden zo snel mogelijk en meestal niet ver van
de diefstallocatie of de opslagloods van de daders achtergelaten.
Ondanks het feit dat veel verdachten geweldsantecedenten hebben, vermijden de criminele organisaties geweld, omdat zij de aandacht niet op zichzelf willen richten.
Geweld tegen chauffeurs (of de dreiging daarmee) komt in Nederland tot nu toe nauwelijks voor.
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Georganiseerde daders opereren over het algemeen regionaal en in kleine groepen
met een vaste kern van drie tot vijf man die zo nodig ondersteund worden door wisselende hulpkrachten. Ze hebben weinig contact met andere dadergroepen. De minder
georganiseerde criminelen zijn vaak ontstaan op basis van familierelaties en/of banden
in de woonwagenwereld. Er bestaat wel een redelijke mate van hiërarchie, maar de
leider gaat regelmatig zelf mee op pad. Bovendien wordt weinig gebruik gemaakt van
afschermingsmethoden. Meer georganiseerde dadergroepen kennen een hogere mate
van hiërarchie. De leiders gaan niet mee op pad, maar beslissen wel over de buit. Zij
kennen gescheiden functiegroepen en maken gebruik van uitgebreide methoden om
hun bezigheden intern en extern af te schermen.121 Bijna alle dadergroepen maken
gebruik van de diensten van een persoon die ervaring heeft in de transportsector
(meestal als chauffeur), maar daarnaast zijn er weinig specialistische vaardigheden
vereist voor dergelijke diefstal. Daders stoten hun buit snel door naar de afzetmarkt
en de buit wordt slechts zelden teruggevonden. In veel gevallen maken dadergroepen
gebruik van een of slechts enkele helers(groepen). Zij zetten hier de gestolen consumentengoederen af. Metalen gaan rechtstreeks naar een metaalopkoper.
De opbrengsten van de dadergroepen worden meestal niet evenredig over de verschillende teamleden verdeeld. Hiermee wordt financiële afhankelijkheid gecreëerd. Stelers
krijgen van de eerste helers voor consumentengoederen meestal 10% van de marktwaarde. Metalen gaan rechtstreeks naar de metaalopkoper en kennen een kiloprijs. Zo
nodig worden met crimineel geld verworven bezittingen op naam gezet van een katvanger. De verschillende helers of helersgroepen staan over het algemeen los van de
stelersgroep. Op de helersgroepen krijgt de politie weinig zicht, waardoor ze vaak buiten schot blijven. Ook op de opdrachtgevers krijgt de politie nauwelijks zicht. Het is
veelal onduidelijk of de dadergroep zelf, de helers of anderen aan de touwtjes trekken.
Individuele daders blijken steeds van het manlijke geslacht en veelal van autochtoon
Nederlandse afkomst te zijn. Alleen bij de diefstal van voertuigen voor de export kan
de betrokkenheid van buitenlandse daders (afkomstig uit Litouwen) worden aangetoond. De verdachten hebben bijna allemaal meerdere antecedenten op het gebied
van diefstal, heling, geweld en verkeersovertredingen. Tegen 70% van de verdachten
is minimaal één keer een gevangenisstraf van meer dan een half jaar opgelegd. Veroordelingen voor deelname aan een criminele organisatie komen bij de verdachten
minder voor. Het blijkt sowieso ingewikkeld en tijdrovend om ook een veroordeling
voor deelname aan een criminele organisatie voor elkaar te krijgen. De keuze om te

121. We kunnen de conclusie trekken dat de diefstallen van vrachtwagens in minder hoge mate
professioneel lijken te worden georganiseerd dan de georganiseerde autodiefstallen. Mogelijk is
van criminele organisaties in het geval van ‘diefstal van hoogwaardige lading op bestelling’ vaker
sprake. Ook in die zaken die onopgelost zijn gebleven lijken de diefstallen te zijn gepleegd door
relatief professioneel georganiseerde dadergroepen.
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gaan voor een dergelijke veroordeling lijkt meer afhankelijk van de officier van justitie
die de zaak onder zich heeft dan van de mate van georganiseerdheid van het netwerk.
4. Waartoe leidt het handelen van daders en dadergroepen?

De schade door diefstal in de wegtransportsector, geschat tussen de 100 en 500 miljoen euro voor Nederland, wordt door verladers, verzekeraars en transporteurs gedragen. De laatsten worden echter als enige direct in hun bedrijfsvoering bedreigd in het
geval van diefstal. Bedrijven in de keten proberen hun verantwoordelijkheid namelijk
door te schuiven naar de transporteurs. De omvang van de schade voor Nederland is
dermate hoog dat georganiseerde lading- en voertuigdiefstal steeds meer aandacht
van betrokken actoren en instanties krijgt. Nederland loopt weliswaar een risico, maar
er zijn andere Europese landen waar deze nog groter zijn. Een Europese benadering
van het probleem is daarom gewenst. Men moet zich daarbij realiseren dat de geweldscomponent bij diefstal in de wegtransportsector geen eigen leven gaat leiden
maar in het juiste perspectief wordt gezien.
De bewustwording bij transportbedrijven inzake diefstal neemt steeds meer toe. Bedrijven worden zich ervan bewust dat ook al dan niet tijdelijke medewerkers een diefstalbedreiging kunnen vormen voor transportbedrijven. Dit kunnen planners, chauffeurs, loodsmedewerkers, maar ook managementleden zijn. Daarnaast nemen bedrijven steeds meer preventieve maatregelen en stellen verzekeringsmaatschappijen
steeds hogere eisen aan de beveiliging. Schoorvoetend gaan transportbedrijven over
op samenwerking op het preventieve vlak. Voor een effectieve aanpak is het nodig dat
dit op veel bredere schaal gaat plaatsvinden.
5. Welke aanknopingspunten bieden de onderzoeksresultaten voor de aanpak?

Op basis van de onderzoeksresultaten is gekozen voor de volgende top drie in convenantafspraken:


opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting;



checklist aangifte;



procedure voor werving en selectie van personeel.

Daarnaast is een aantal buiten de convenantafspraken liggende maatregelen gesuggereerd die bij kunnen dragen aan de reductie van diefstal in de wegtransportsector. De
belangrijkste maatregelen zijn:


interne en externe samenwerking tussen opsporingsinstanties verbeteren;



informatiehuishouding verbeteren.

Voor zowel de convenantafspraken als de aanvullende maatregelen is samenwerking
tussen actoren vereist om de in het convenant voorgestelde criminaliteitsreductie te
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bewerkstelligen. Hiervoor introduceren we tabel 14 en 15, waarbij leidende actoren in
het proces worden benoemd. Dit betekent niet, dat dit andere partners bij het bestrijden van diefstal in de vrachtwagensector vrijwaart; ook hun rol blijft bepalend. Allereerst volgen de convenantgerelateerde maatregelen.

Veilige parkeerplaatsen
- Definiëren ‘veilige parkeerplaats’
- Indelen naar beveiligingscategorieën
- Succes- en faalfactoren parkeerplaatsen evalueren
- Bevorderen afgesloten bedrijventerreinen bij verladers
- Opstellen stallingsprotocol
Opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting
- Opstellen preventieprogramma voor transporteurs
- Informeren transporteurs (o.a. geweld en preventie)
- Bewustwording chauffeurs stimuleren
- Vrachtinformatie afschermen
- Bedrijfsinformatiesystemen beschermen
Cell Broadcast
- Pilots afwachten en evalueren
Procedure voor werving en selectie van personeel
- Opstellen beroepsverbod vaste medewerkers
- Screeningsprotocol uitzendkrachten opstellen
Promoten en bevorderen van tracking & tracing
- Installeren van gps op zoveel mogelijk voertuigen
Criminaliteitsreductie vanuit de keten
- Samenwerking tussen actoren stimuleren
- Samenwerking tussen transporteurs stimuleren
- Samenwerkingsinitiatieven ontwikkelen
Checklist aangifte
- Aangiftebereidheid bij transporteurs verhogen
- Opstellen checklist aangifte
Keurmerk transport en logistiek
- Stimuleren bewustwording bij transporteurs

Voor de niet-convenantgerelateerde maatregelen die uit paragraaf 5.3. naar voren
kwamen, zijn de volgende punten van aanpak te koppelen aan actoren:

Meldpunt OM

Ministerie van EZ

Ministerie van V&W

Uitzendbureau’s

Opleidingsinstituten

Verzekeraars

Verladers

Brancheorganisaties

Convenantafspraak en concrete uitwerking

Transporteurs

Tabel 14: matrix van convenantgerelateerde maatregelen en leidende actoren
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RDW

Gemeenten

Politie

Ministerie van BZK

Ministerie van Justitie

Ministerie van EZ

Ministerie van V&W

Expertisebureau’s

Verzekeraars

Verladers

Brancheorganisaties

Niet-convenantmaatregel en concrete uitwerking

Transporteurs

Tabel 15: matrix van niet-convenantgerelateerde maatregelen en leidende actoren

Overige technische hulpmiddelen122
- Doorvoeren van tagging
- Startonderbreking/wielblokkering gebruiken
- Herkenningsfoto’s chauffeurs
- Installeren en gebruiken van alarmknoppen
- Gebruik van camera’s en toegangssystemen
- Zeilentrailers vervangen door kastenwagens
- Automatiseren van informatiestromen
- Volgen van internationale ontwikkelingen
Interne samenwerking van politie optimaliseren
- Nieuwe Wet Politiegegevens doorvoeren
- Interregionale samenwerking uitbreiden
- Aanpakken harde kern
- Opgedane kennis borgen
Daadkracht Meldpunt stimuleren
- Samenwerking politie en Meldpunt stimuleren
- Uitbreiden bevoegdheden Meldpunt
- Uitbreiden menskracht Meldpunt
- Samenwerking met buurlanden bevorderen
- Gebruik maken van internationale ervaringen
Samenwerking opsporingsinstanties en externen
- Nieuwe Wet Politiegegevens voor info-uitwisseling
- Naast stelers doorrechercheren op helers
Opsporing verbeteren
- Follow-up doorvoeren na alarmmeldingen
- Extra fte inzetten bij de opsporing
- Gebruik maken van overheidsinformatie
Informatiehuishouding stroomlijnen
- Instellen aparte politiecode voor wegtransportdiefstal
- Informatie uitwisselen via Meldpunt
Civielrechtelijk traject naast strafrecht
- Opstarten civielrechtelijk proces

122. Daar waar het gaat om het gebruik van de technische hulpmiddelen zien we ook een belangrijke rol weggelegd voor het individu: de chauffeur. Voor een lijst van technische hulpmiddelen,
zie: http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/security/intermodal/index_en.htm.
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Samenvatting
In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat,
heeft Advies- en Onderzoeksgroep Beke een onderzoek uitgevoerd naar de kenmerken
en achtergronden van georganiseerde diefstal in de wegtransportsector.
Probleemstelling

Centraal in dit onderzoek staat de diefstal van bedrijfswagens en de lading daaruit. Hierbij gaat het zowel om vrachtwagens als distributiewagens.
De probleemstelling luidt als volgt: ‘Wat is kenmerkend (omvang, aard, en achtergronden) voor criminaliteit in de wegtransportsector in Nederland en hoe kan
er op basis van een analyse prioritering en invulling gegeven worden aan de preventieve en repressieve aanpak van het probleem?’
Onderzoeksvragen en -activiteiten
Uit deze algemene probleemstelling is een aantal onderzoeksvragen afgeleid. De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de aard en omvang van de georganiseerde
diefstal voor de voertuigen en/of de lading. Het gaat hierbij ook om specifieke kenmerken van de bedrijfswagens en de lading. Daarnaast wordt gekeken naar de omvang van het probleem en ontwikkelingen daarin. De tweede onderzoeksvraag richt
zich op de tijdstippen waarop en de plaatsen waar de verschillende vormen van diefstal in de wegtransportsector met name voorkomen. We gaan daarbij ook in op de
achtergronden van deze hot times en hot spots. In de derde onderzoeksvraag staan de
werkwijze en de achtergrondkenmerken van de daders en dadergroepen centraal.
Daarbij kijken we naar de voorbereiding, de uitvoering en de verwerking van diefstallen, alsmede naar de opbrengsten voor de personen die zich bezighouden met deze
vorm van criminaliteit. Daarnaast wordt gekeken naar de antecedenten van de daders,
naar de manier van samenwerking en in welke mate er sprake is van georganiseerde
diefstal. In de vierde onderzoeksvraag wordt bekeken wat de gevolgen zijn van het
handelen van daders en dadergroepen. Naast directe schade onderscheiden we ook
eventuele neveneffecten. De vijfde en laatste onderzoeksvraag heeft betrekking op de
aanknopingspunten die dit onderzoek biedt voor de aanpak. Daarbij beschouwen we
naast de convenantafspraken ook verschillende andere mogelijkheden om tot een betere aanpak te komen.
Voor het beantwoorden van deze deelvragen zijn verschillende onderzoeksactiviteiten
uitgevoerd: een literatuuronderzoek, een sectororiëntatie, een analyse van twaalf opsporingsonderzoeken, het interviewen van experts, het organiseren van expertmeetings en het raadplegen van justitiële documentatie.
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Feiten
Op basis van het literatuuronderzoek hebben we een cijfermatig beeld geschetst van
de diefstal van vrachtwagens, distributiewagens en de lading. Wat betreft de transportmiddelen is dit beeld vrij volledig. Dit geldt echter niet voor de cijfers over de diefstal van lading. Het verdient daarom de aanbeveling dat het cijfermateriaal in de toekomst te verbeteren.
De laatste jaren is er hoogstens sprake van een lichte stijging in het aantal gestolen
bedrijfsvoertuigen. In 2002 zien we een duidelijke piek. Daar staat tegenover dat het
aantal teruggevonden bedrijfswagens flink is toegenomen. In de cijfers over ladingdiefstal zien we een daling, maar hieraan durven we door verschillende beperkingen
geen conclusies te verbinden. Wel is duidelijk dat het aantal voertuigen dat zonder
lading wordt gestolen hoger is dan de deskundigen op grond van hun kennis zeggen te
vermoeden. Transportmiddelen worden dus niet alleen om de lading gestolen.
Kijken we naar de kenmerken van de verschillende transportmiddelen dan blijken oude
bedrijfswagens populairder dan nieuwe. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de
oudere exemplaren minder vaak zijn uitgerust met startonderbrekers en gpssystemen. Daarnaast blijkt dat bepaalde merken en specifiek koeltrailers extra geliefd
zijn, aangezien hiervan relatief de minste worden teruggevonden. Buitenlandse transportmiddelen lijken geen geliefder doelwit dan Nederlandse. Wat betreft de goederen,
blijkt dat gemakkelijk af te zetten consumentengoederen en metalen de meest geliefde
diefstalobjecten zijn.
De plaatsen van delict verschillen voor vrachtwagens en distributiewagens. Distributiewagens worden in de grote steden gestolen, vrachtwagens in de omgeving van Rotterdam en de regio rond Roermond en Venlo. Op deze hot spots worden ook de meeste transportmiddelen teruggevonden. De meeste diefstallen vinden plaats op verlaten
bedrijventerreinen. Kijken we naar de tijdstippen van diefstallen, dan blijken de meeste voertuigen ’s nachts en in het weekend te worden gestolen. De maanden oktober en
november zijn het meest risicovol.
Zowel nationaal als internationaal kunnen we beter spreken van regionale hot spots
dan probleemlanden. Voor zowel de transportmiddelen als de lading geldt dat internationaal vergelijkbare cijfers nauwelijks voorhanden zijn. Wel blijkt dat het probleem in
Nederland relatief gezien waarschijnlijk minder groot is dan de uitspraken van sommigen doen vermoeden. Immers, in verschillende landen worden, ook relatief, meer diefstallen gepleegd. Wel is de directe en indirecte schade waarschijnlijk groot. Deze zal
ergens liggen tussen de 100 en 500 miljoen euro.
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Modus operandi bij de opsporingsonderzoeken
Op basis van een analyse van de twaalf opsporingsonderzoeken hebben we een beschrijving gegeven van de werkwijze van de daders. Deze geven slechts een representatief beeld van een deel van de georganiseerde diefstallen waarmee de wegtransportsector te maken heeft. Georganiseerde diefstallen langs de snelwegen komen we in de
opsporingsonderzoeken bijvoorbeeld nauwelijks tegen. Dit zegt echter niet dat daar
geen problemen zijn, maar de criminaliteitsbeeldanalyse geeft geen uitsluitsel hierover. Ook van de zeer professioneel uitgevoerde diefstallen van zeer waardevolle ladingen heeft de politie weinig kennis. Daarnaast krijgen we op basis van de opsporingsonderzoeken weinig zicht op de diefstallen van (lading uit) distributiewagens.
Desondanks bestaan er voldoende aanwijzingen dat het wegtransport een gemakkelijk
doelwit voor criminelen is; zij zoeken de zwakste schakel.
In de door ons geanalyseerde opsporingsonderzoeken vinden de meeste diefstallen
plaats op verlaten bedrijventerreinen, waarbij de doelwitten, mede afhankelijk van de
aangetroffen lading, min of meer toevallig worden gekozen. Er worden zoveel goederen vervoerd dat er altijd wel wat is te vinden. Van betrokkenheid van eigen werknemers bij grootschalige diefstallen van vrachtwagens is veel minder vaak sprake dan
van interne betrokkenheid bij inbraken in loodsen. Daarvoor is veel meer voorkennis
noodzakelijk. Daders vermijden het gebruik van geweld om aandacht van de politie te
voorkomen. Geweld tegen chauffeurs komt dan ook tot op heden in Nederland weinig
voor.
Diefstallen waarbij het voertuig zelf daadwerkelijk de beoogde buit is, komen vaker
voor dan de experts verwachten. Een van de redenen hiervoor is het feit dat deze ook
worden gestolen om er andere criminele activiteiten mee te faciliteren. In slechts twee
opsporingsonderzoeken komen we tegen dat bedrijfswagens worden omgekat. Het
strippen van vrachtwagens komen we helemaal niet tegen. Wanneer het gaat om de
lading, valt de keuze meestal op zeilentrailers aangezien inkijkoperaties daarin gemakkelijk zijn. Wordt een interessante lading aangetroffen, dan wordt vaak de hele
vrachtwagen of losse trailer meegenomen. Eventueel wordt een eigen of elders gestolen trekker gebruikt. Voor een ervaren crimineel vormen de bestaande beveiligingsmaatregelen nauwelijks een belemmering.
In het geval voertuigen om de lading worden gestolen, dan worden deze in de opsporingsonderzoeken vrijwel altijd zo snel mogelijk in de buurt van de goederenloods gedumpt. De reden hiervoor is dat ruimte voor de opslag ontbreekt en vrachtwagens
gemakkelijk te herkennen zijn. In het geval van de diefstal van metalen kunnen deze
rechtstreeks bij een metaalopkoper worden afgezet. Dit maakt metalen tot een geliefde buit. In de meeste andere gevallen zijn de daders uit op snel af te zetten consumentengoederen. Deze worden eventueel tijdelijk opgeslagen om er een afnemer voor
te vinden. In veel gevallen zijn dit een of enkele vaste helers.
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Binnen korte tijd komen goederen soms via de handen van vele helers op de markt
terecht. Ook komt allerhande gestolen waar op jaarmarkten en braderieën terecht. De
stelers krijgen voor hun gestolen waar meestal maar 10% van de marktwaarde en de
opbrengst wordt meestal niet evenredig over de verschillende teamleden verdeeld.
Daders en hun achtergronden in de opsporingsonderzoeken
Op basis van tien van de twaalf opsporingsonderzoeken (namelijk die onderzoeken
waarin zicht is verkregen op de daders) en antecedentgegevens uit de justitiële documentatie kunnen we een beeld schetsen van de achtergronden van de daders en dadergroepen die betrokken zijn bij grootschalige (lading)diefstallen in de wegtransportsector. Grootschalige diefstal van hoogwaardige lading en professioneel georganiseerde inbraken in loodsen komen we in deze zaken nauwelijks tegen. Dit geldt ook voor
diefstallen van distributiewagens en losse deelladingen. Deze diefstallen zijn vaker
gelegenheidsdiefstallen en het werk van kleinere criminele dadergroepen. We hebben
het dan ook in dit onderzoek met name over een veel voorkomende, maar niet noodzakelijk over de meest professionele vorm van georganiseerde diefstallen in de wegtransportsector.
Daders opereren vaak regionaal en in kleine groepen met een vaste kern van drie tot
vijf man die soms worden ondersteund door wisselende hulpkrachten. Ze zijn veelal uit
op de lading, maken weinig gebruik van voorkennis en hebben weinig contact met
andere dadergroepen. De groepen die het gemunt hebben op de lading, zijn nationaal
georiënteerd en zetten hun goederen ook in de buurt af. Dit geldt niet voor de transportmiddelen die worden gestolen voor het voertuig. Dadergroepen die hierop uit zijn,
zijn de enige waarbij we belangrijke buitenlandse betrokkenheid kunnen ontdekken.
Kijken we naar de individuele daders, dan blijken deze steeds van het manlijke geslacht en veelal van Nederlandse afkomst te zijn. Bijna alle dadergroepen maken gebruik van de diensten van een persoon die ervaring heeft in de transportsector
(meestal als chauffeur). De verdachten hebben een veelheid aan antecedenten op het
gebied van diefstal, heling, geweld en verkeersovertredingen. Veroordelingen voor
deelname aan een criminele organisatie komen we bij 15% van de verdachten tegen.
Ook het feit dat meer dan 70% van de verdachten ooit een maximale gevangenisstraf
van meer dan een half jaar kreeg opgelegd, laat zien dat we te maken hebben met
redelijk ervaren criminelen.
De helers staan over het algemeen los van de stelersgroep. Op de helers krijgt de
politie ook weinig zicht. Gestolen goederen worden snel naar de markt doorgestoten
en slechts zelden teruggevonden. Helers blijven vaak buiten schot en hebben hun
zaakjes over het algemeen goed voor elkaar. Ook op de opdrachtgevers krijgt de politie nauwelijks zicht. Het is veelal onduidelijk of de dadergroep zelf, de helers of anderen aan de touwtjes trekken.
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De mate van georganiseerdheid
Het aanbod van interessante waar is groot en veel voorkennis is niet vereist. Omdat
het veelal gaat om het zo snel mogelijk dumpen van de lading en de transportmiddelen, zijn weinig specialistische vaardigheden vereist om een grootschalige diefstal te
plegen. Wie kiest voor een zeilentrailer en/of oudere trekker zonder gps-systeem aan
boord en wie in staat is binnen korte tijd een transportmiddel mee te nemen en ongezien af te voeren, heeft alle kennis in huis. Het omkatten en strippen van voertuigen
komen we immers slechts in twee gevallen (die vanzelfsprekend meer specialistisch
‘personeel’ vereisen) tegen. In vijf van de opsporingsonderzoeken zijn de diefstallen
gepleegd door relatief minder professioneel georganiseerde stelersgroepen. De binding
is in deze gevallen gebaseerd op familierelaties en/of banden in de woonwagenwereld.
Zij gebruiken ook nauwelijks ingewikkelde afschermingsmethoden.
In drie van de zaken waar zicht is verkregen op de daders bestaat een redelijk grotere
mate van hiërarchie en gaan de leiders niet mee op pad. Er is dan wel contact over
mogelijke interessante lading. Men heeft een afzetmarkt voor bepaalde goederen en
dus zijn andere goederen voor deze dadergroep van veel minder waarde. Ondanks het
feit dat we nauwelijks kunnen spreken van criminele organisaties en een maffiaachtige aansturing overbodig lijkt, zien we bij twee dadergroepen wel degelijk gescheiden functiegroepen. Deze groepen maken ook gebruik van uitgebreide methoden
om hun bezigheden intern en extern af te schermen. In deze gevallen menen we dan
ook wel te kunnen spreken van criminele organisaties. De keuze om te gaan voor een
veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie lijkt echter meer afhankelijk
van de officier van justitie die belast is met de zaak dan van de mate van georganiseerdheid van het netwerk. Sommigen menen dat de toegevoegde waarde van een
dergelijke veroordeling (maximaal een jaar extra gevangenisstraf) niet opweegt tegen
de extra tijdsinvestering die hiervoor nodig is.
De aanpak
De convenantafspraken hebben tot doel de criminaliteit in de wegtransportsector terug
te dringen en een prioritering aan te brengen in preventieve maatregelen. Deze hebben een voornamelijk preventief karakter bestemd voor de bij het convenant aangesloten partners. Op basis van het onderzoek en de overwegingen van de concrete
haalbaarheid van een maatregel is gekozen voor de volgende prioritering:123


opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting;



checklist aangifte;



procedure voor werving en selectie van personeel;



promoten en bevorderen van tracking & tracing;



meer veilige parkeerplaatsen;

123. De lijst is in volgorde van aflopend belang opgesteld.
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een platform voor locatiegebonden dienstverlening op basis van Cell Broadcast;



criminaliteitsreductie vanuit de ketenbenadering;



keurmerk transport en logistiek;

Naast de convenantafspraken komt uit dit onderzoek nog een aantal maatregelen naar
voren die bij kunnen dragen aan de reductie van criminaliteit in het wegtransport.
Deze maatregelen hebben, op technische aanpassingen na, een repressief karakter en
vormen een aanvulling op de meer preventief georiënteerde convenantafspraken:


gebruik maken van technische hulpmiddelen zoals tagging en informatiesystemen;



optimaliseren van de interne samenwerking van de politie;



intensiveren van de taken van het Meldpunt;



bevorderen van samenwerking tussen opsporingsinstanties en externen;



verbeteren van de opsporing;



stroomlijnen van informatiehuishouding;



nadruk leggen op civielrechtelijke vorderingen na diefstal.

De essentie van de niet-convenantgerelateerde maatregelen ligt bij het verbeteren van
de opsporing(sfaciliteiten). Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor bij de opsporing betrokken instanties, zoals het ministerie van Justitie en politie. De verruiming in
toekomstige wetgeving en verbetering van opsporingsfaciliteiten stelt zowel publieke
als private partners die belang hebben bij een minder diefstalgevoelig wegtransport in
staat verregaand samen te werken. Hierbij denken we naast de ketenpartners bijvoorbeeld aan partners zoals expertisebureau’s, verladers en gemeenten.
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Summary
By order of the ministries of Economic Affairs and Transport and Public Works, Beke
Consultancy and Research Group has carried out a study into the characteristics and
backgrounds of organised theft in the road transport sector.
Definition of the problem
Central to this research is the theft of commercial vehicles and their loads. Both lorries
and distribution vehicles are concerned.
The question was defined as follows: ‘What is characteristic (as to volume, nature and
background) for crime in the Dutch road transport sector and how, based on an analysis, can a preventative and repressive approach to this problem be prioritised and realised?’
Research questions and activities
A number of research questions were deduced from this general problem definition.
The first research question relates to the nature and volume of the organised theft of
vehicles and/or their loads. This also concerns specific characteristics of the commercial vehicles and loads. Besides this, the extent of the problem and the developments
of this were considered. The second research question is aimed at the times at and
places in which the various forms of road transport sector theft mainly take place. This
also includes the backgrounds of these hot times and hot spots. The modus operandi
and background characteristics of the perpetrators and groups of perpetrators are
central to the third research question. We studied the preparation, execution and
processing of thefts, as well as the proceeds for the persons engaged in this form of
crime. Additionally, the perpetrators’ antecedents were studied, as well as the ways in
which they cooperate and the extent to which this can be viewed as organised crime.
In the fourth research question the consequences of the activities of perpetrators and
perpetrator groups were investigated; besides immediate damage, possible side effects were studied. The fifth and last question concerns the leads this research offers
for the approach. Besides covenant agreements various other possibilities to achieve a
better approach have been considered.
To answer these sub questions various research activities were undertaken: a literature search, a sector orientation, an analysis of twelve criminal investigations, interviews with experts, the organisation of expert meetings and consultation of judicial
records.
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Facts
Based on the literature search we constructed a statistical survey of the theft of lorries, distribution vehicles and loads. As to the means of transport this survey is reasonably complete; however, the figures about the theft of loads are less so. It is recommended that those statistical data are improved in the future, therefore.
In recent years, there has been no more than a slight increase in the number of stolen
commercial vehicles. There was a clear peak in 2002; on the other hand, the number
of commercial vehicles that were retrieved increased considerably. The load theft statistics show a decrease, though various limitations prevent us from drawing a conclusion from this. However, it is clear that the number of vehicles without a load that are
being stolen is higher than the experts say they suspect based on their knowledge.
Clearly, means of transport are not just stolen for the loads they carry.
If we look at the characteristics of the various means of transport, old commercial
vehicles turn out to be more popular than new ones, the most likely reason being that
the older vehicles are less often equipped with start interrupters and GPS systems. In
addition to this certain brands and specifically cooling trailers turn out to be popular
since relatively speaking, fewest of these are being retrieved. Foreign means of transport are not more popular targets than Dutch ones. As to the goods, easy-to-sell consumer goods and metals turn out to be the most popular objects of theft.
The crime scenes differ for lorries and distribution vehicles. Distribution vehicles are
stolen in the larger cities, lorries in the area of Rotterdam and the area around Roermond and Venlo. Most means of transport are also retrieved from these hot spots.
Most thefts takes place on abandoned industrial estates. If we look at the times of
theft it turns out that most vehicles are stolen in the night and during the weekend.
The months of October and November are the most risky.
Both nationally and internationally, it is more fitting to speak of regional hot spots than
of problem countries. Both for means of transport and for loads, internationally comparable figures are not really available. It does turn out that relatively speaking, the
problem in the Netherlands is not as extensive as the statements of some people
might lead one to believe. After all, there are various countries in which there are more thefts, also in a relative sense. The direct and indirect damage is likely to be great,
however: somewhere between 100 and 500 million euros.
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Modus operandi in criminal investigations
Based on an analysis of the twelve criminal investigations we have given a description
of the perpetrators’ methods of operation. The investigations merely give a representative image of part of the organised theft the road transport sector has to deal with.
Hardly anything is found in these criminal investigations about organised crime along
the motorways, for example, which does not mean that there are no problems in that
respect: the crime analysis simply does not warrant any conclusions about them. The
police do not have a lot of knowledge about the very professionally executed thefts of
extremely valuable loads either. In addition to this, based on the criminal investigations only little insight was gained in the theft of (loads from) distribution vehicles. In
spite of this there are sufficient indications that road transport is an easy target for
criminals, who look for the weakest link.
In the criminal investigations we have analysed most thefts took place on abandoned
industrial estates, where the targets, also depending on the loads found, were chosen
more or less randomly. So many goods are being transported that there is always something to be found. In large-scale lorry theft there is far less involvement of actual
employees than in warehouse theft, which requires much more foreknowledge. Perpetrators will avoid using violence to prevent drawing the attention of the police, as a
result of which there has not been a lot of violence against drivers as yet in the Netherlands.
Theft in which the vehicle is itself the really intended catch occurs more often than the
experts expect, one of the reasons being that vehicles are also stolen to facilitate other
criminal activities. Only two criminal investigations showed commercial vehicles who’s
VINs had been switched. Stripped commercial vehicles were not found at all. If the aim
was to steal a load often the choice was for tarpaulin trailers, since they are so easy to
look inside. If an interesting load is found, often the entire lorry or a separate trailer is
stolen, possibly to be hauled by a lorry of one’s own or stolen elsewhere. The existing
security measures barely form a threat to experienced criminals.
In cases where vehicles are stolen for their loads the criminal investigations show that
these are almost always dumped as quickly as possible, in the vicinity of the warehouse, because there is no space to store them and the lorries are easily recognisable.
In case of metal theft they can be sold to a metal purchaser right away, which makes
metals a popular catch. In most other cases perpetrators aim for easy-to-sell consumer goods, which may be stored temporarily to find a buyer for them, sometimes
one or a few regular receivers.
A short time after the perpetrators have acquired the goods they reach the market,
sometimes through the hands of many receivers, and all sorts of stolen goods also end
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up at (annual) fairs. Receivers usually only get 10% of the value of their stolen goods;
the proceeds are usually not divided evenly between the various team members.
Perpetrators and their backgrounds in the criminal investigations
Based on ten out of the twelve criminal investigations (i.e., the ones that gave an insight into the perpetrators) and background data from judicial records we can give an
outline of the background of the perpetrators and perpetrator groups involved in largescale (load) theft in the road transport sector. Large-scale theft of high-quality loads
and professionally organised break-ins in warehouses were hardly ever seen in these
cases, nor were thefts of distribution vehicles and separate part loads. These thefts
were more often thefts of opportunity and the work of smaller criminal perpetrator
groups. Therefore, this study is mainly about a frequently occurring but not necessarily
the most professional form of organised theft in the road transport sector.
Perpetrators often operate regionally and in small groups with a fixed core of three to
five people, sometimes supported by varying helpers. They usually want to steal a
load, make little use of foreknowledge and have little contact with other perpetrator
groups. The groups that aim to get loads are nationally oriented and also sell their
goods in the same area. This does not apply to the means of transport that are stolen
for the vehicles themselves or for their parts. Perpetrator groups that are interested in
this are the only ones in which any major foreign involvement may be found. If we
consider the individual perpetrators they are always males and usually of Dutch descent. Almost all perpetrator groups use the services of a person experienced in the
transport sector (usually as a driver). Suspects have a multitude of criminal backgrounds ranging from theft and receiving stolen goods to violence and traffic offences.
Convictions for participation in a criminal organisation were found in 15% of the suspects. The fact that over 70% of the suspects were at one time sentenced to a maximum of 6 months’ imprisonment shows that these are reasonably experienced criminals.
Receivers are generally separate from the groups of thieves. The police find it hard to
get a clear image of them, too. Stolen goods are usually pushed onto the market quickly, rarely to be retrieved. Receivers often stay out of the line of fire and are generally
quite well organised. The police do not get a clear view of the persons that commission
these offences, either: it is usually unclear whether the perpetrator groups themselves, the receiver, or others are in charge.
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The extent of organisation
The offer of interesting goods is extensive and not a lot of foreknowledge is required.
Since the load is generally the focus and the means of transport is usually dumped
again as soon as possible, few specialist skills are required to perpetrate large-scale
theft. Who ever chooses to steal a tarpaulin trailer and/or older lorry without GPS and
is able to steal a vehicle within a short period of time and to remove it unseen has all
the knowledge that is required. After all, VIN switching and stripping of vehicles was
only seen in two cases (that would have required more or less ‘specialised staff’). In
five of the criminal investigations thefts were committed by relatively less professionally organised groups of thieves, connected by family ties and/or ties within caravan
dwellers’ groups. They hardly ever use complicated cover-up methods.
In three of the cases in which some insight into the perpetrators was obtained there
was a relatively great degree of hierarchy, the leaders not actually going on the job
with the others. They do keep in touch about loads that may be interesting. There is a
demand for certain goods, rendering others of far less value to this group of perpetrators. In spite of the fact that there is barely a criminal organisation to speak of, and
mafia-type control seems superfluous, two perpetrator groups did show clearly separate operating groups. These groups also use extensive methods to cover up their
activities both internally and externally. In our view, these cases would warrant the
term ‘criminal organisations’. The choice to convict for participation in a criminal organisation seems to depend more on the public prosecutor in charge of a specific case
than on the degree of organisation, however. Some believe that the added value of
such a conviction (a maximum of an additional year’s imprisonment) does not offset
the additional investment of time required for this.
The approach
The covenant agreements purport to push back road transport sector crime and to
prioritise preventative measures. They have a preventative nature mainly for the partners to the covenant. Based on this study and considerations of concrete feasibility of
measures the following prioritisation has been chosen:124


training, crime prevention and information;



a crime report checklist;



a procedure for the recruitment and selection of staff;



promotion and stimulation of tracking & tracing;



more safe parking spaces;



a platform for location-restricted service based on Cell Broadcast;



crime reduction from the chain approach;



a transport & logistics quality mark.

124. This list has been compiled in decreasing order of importance.
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Beside the covenant agreements this study has yielded a number of measures that
may contribute to reducing road transport crime. With the exception of technical adjustments these measures have a repressive nature and supplement the more preventative covenant agreements:


using technical aids such as tagging and information systems;



optimising internal cooperation of the police;



intensifying the tasks of the Incident Report Desk of the Public Prosecution Service;



promoting cooperation between investigation services and external parties;



improving investigations;



streamlining information systems and methods;



emphasising civil claims after theft.

The essence of the non-covenant related measures lies in improving the investigative
facilities. This does not just present parts to be played by institutions involved in criminal investigation, such as the ministry of justice and the police: the wider scope of
future legislation and improvement of investigative facilities will enable both public and
private partners that have a stake in less theft-sensitive road transport to cooperate
extensively. Besides chain partners these stakeholders may include expert agencies,
shippers and municipalities, for example.
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Bijlagen
B i jlage 1 – Li js t van g eï nte rvi ewden /ex pe rts
Geïnterviewden
Naam

Organisatie

S. van Asperdt

KLPD/LTT

J. van den Berg

AGS-FreightWatch

P. Boukema

Rijkswaterstaat Oost Nederland

C. de Bruyne

KLPD/DNRI

F. Dekker

KLPD/LTT

H. Dekker

Preventass BV

H. Graafland

KLPD/DNRI

W. Hoogendoorn

BVOM

P. Linders

AGS-FreightWatch

H. Minderman

TLN

R. Nobels

TVM

A. Veenstra

Erasmus Universiteit/PROTECT

L. van Viersen

KLPD/DNRI

K. de Waardt

VERN

Expertmeeting overheid125
Naam

Organisatie

F. Blaauw

Recherche Groningen/LIV

H. Graafland

KLPD/DNRI

H. de Miranda

KLPD/DNRI

R. Oosterlaken

Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland

W. Pietersma

V&W

C. Selhorst

KLPD/LTT

M. Seijlhouwer

BZK

R. Smitskamp

VAR

M. Sonneveld

EZ

T. van de Loo

Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

W. Hoogendoorn

BVOM

G. Wesselink

AVc

125. Ook de Ministeries van Justitie en Financiën waren uitgenodigd.
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Expertmeeting particulier126
Naam

Organisatie

E. Blook

KNV

H. Clement

Hettema + Disselkoen

H. Minderman

TLN

R. Nobels

TVM

A. van Schaik

ICSC

K. de Waardt

VERN

Geïnterviewde leden van de rechercheteams127
Naam

Organisatie

G. Berendsen

Regiopolitie Flevoland

F. Bloemberg

Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland

R. Bouwmans

Dienst Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond

J. Haex

Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden-Nederland

W. Jansen

Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland

T. van de Loo

Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

J. van de Merwen

Dienst Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond

M. Molleman

Regiopolitie Flevoland

H. van Moorsel

Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

B. Nederstigt

Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden-Nederland

R. Oosterlaken

Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland

P. Vogel

Regiopolitie Twente

J. Wentholt

Dienst Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond

126. Ook AGS-Freightwatch, EVO, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars waren uitgenodigd.
127. Naast deze opsporingsexperts is ook een lid van het team Grensoverschrijdende Criminaliteit
van de Koninklijke Marechaussee geïnterviewd.
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Bi jlage 2 – Aa ndach tsp un te nl i js t o p spo ri ng s o nd e rz o e ke n
1. Zaakgegevens
1.1

Datum interview

1.2

Naam en gegevens respondent(en)

1.3

Onderzoeksregio(‘s)

1.4

(Code)naam van de zaak

1.5

Onderzoeksperiode

1.6

Relaties met andere onderzoeken

2. Inhoudelijke zaakbeschrijving
2.1

Om welk(e) vorm van wegtransportcriminaliteit gaat het in het onderzoek?

2.2

Waar heeft het strafbaar feit plaatsgevonden?

2.3

Wanneer heeft het strafbaar feit plaatsgevonden?

2.4

Korte samenvatting van de zaak

3. Kort overzicht opsporingsonderzoek
3.1

Wat was de aanleiding tot het onderzoek?

3.2

Wat zijn de overwegingen voor het opzetten van het onderzoek?

3.3

Wat was de doelstelling van het onderzoek?

3.4

Is er samengewerkt met andere politieregio’s of met het buitenland?

3.5

Is er samengewerkt met andere partners of teams buiten de politie?

3.6

M.b.t. welke aspecten van de zaak is er veel betrouwbare informatie verzameld?

3.7

M.b.t. welke aspecten van de zaak is er weinig betrouwbare informatie verzameld?

3.8

Wat zijn de resultaten en opbrengsten van het onderzoek?

3.9

Op welke punten zou er nog doorgerechercheerd moeten worden?

3.10

Wat is de status en uitgebreidheid van het onderzoek?

4. Activiteiten en werkwijze
4.1

Wat zijn de primaire criminele activiteiten van de groep/het netwerk?

4.2

Wat is de werkwijze (m.o.) van de groep/het netwerk?

4.3

Wat is het werkterrein van de groep/het netwerk?

4.4

Wat is de herkomst en de bestemming van de goederen?

4.5

Wat zijn de logistieke kenmerken van de activiteiten?

4.6

Hebben de activiteiten een internationaal karakter?

4.7

Is er sprake van optreden op illegale markten in termen van de afzet van goederen en/of
het verrichten van diensten?

4.8

Is er sprake van illegaal optreden op legale markten?

4.9

Zijn er andere illegale activiteiten te benoemen?

4.10

Zijn er nog bijzondere, strafbare of niet strafbare nevenactiviteiten te vermelden?

4.11

Wordt er gebruik gemaakt van specifieke afschermingsmethoden?

4.12

Reageren de daders op maatregelen van overheid of op politieacties?
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5. Het samenwerkingsverband
5.1

Hoeveel hoofdverdachten en overige verdachten zijn er in beeld gekomen en tot welke
subgroep (functiegroep) behoorden deze?

5.2

Hoe zijn de verdachten gerelateerd en wat is hun rol of functie in het samenwerkingsverband?

5.3

Persoongegevens hoofdverdachten

5.4

Persoongegevens andere verdachten

5.5

Overige betrokken personen en bedrijven (malafide of bonafide)

5.6

Wat is de ontstaansgeschiedenis en bestendigheid van het samenwerkingsverband?

5.7

Waarop zijn de bindingen binnen (delen van) het criminele netwerk gebaseerd?

5.8

Is er sprake van hiërarchische verhoudingen en/of wederzijdse afhankelijkheid binnen
(delen van) het criminele netwerk?

5.9

Zijn er facilitators/illegale dienstverleners binnen het netwerk te onderscheiden?

5.10

Welke ontwikkelingen zijn er binnen het samenwerkingsverband?

5.11

Wat hield de leden van het samenwerkingsverband bij elkaar en op welke wijze vonden
geheimhouding, controle en disciplinering plaats binnen het samenwerkingsverband?

5.12

welke rol speelden vrouwen bij de criminele activiteiten?

6. Contacten met de omgeving
6.1

Zijn er contacten met andere criminele groeperingen of daders?

6.2

Zijn er wettige ondernemingen en rechtspersonen bij betrokken?

6.3

Zijn er corrupte contacten met overheidsfunctionarissen?

6.4

Wat waren de mogelijke redenen voor het leveren van deze diensten? Zijn er contacten
met deskundigen/specialisten buiten de wegtransportbranche?

6.5

Zijn er contacten met deskundigen werkzaam bij een transportbedrijf?

6.6

Zijn er nog contacten met andere personen uit de omgeving, die van belang zijn voor de
uitvoering van de illegale activiteiten?

6.7

Wat waren de mogelijke redenen voor leveren van deze diensten (6.7-6.9)?

7. Schade en verdiensten
7.1

Is er een indicatie te geven van de materiële schade?

7.2

Is er een indicatie te geven van de immateriële schade?

7.3

Hoe groot is de (geschatte) omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel?

7.4

Hoe wordt het wvv binnen het samenwerkingsverband verdeeld?

7.5

Hoe en waar wordt het wvv door de betrokken personen besteed?

7.6

Hoe verlopen de geldtransacties van de criminele groep?

7.7

Welke vermogensbestanddelen of andere bezittingen behoren tot het criminele netwerk?
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8. Strafrechtelijke afdoening
8.1

Is er een strafzaak geweest?

8.2

Welke vonnissen zijn er voor welke verdachten opgelegd?

8.3

Is het netwerk aangemerkt als een criminele organisatie?

8.4

Heeft er een strafrechtelijk financieel onderzoek plaatsgevonden?

9. Evaluatie
9.1

Hoe effectief is/was de toegepaste recherchestrategie(ën)?

9.2

Wat zijn de belangrijkste leerervaringen van dit onderzoek geweest?

9.3

Hoe wordt de opgedane kennis, ervaring en expertise overgedragen en geborgd binnen
de organisatie?

9.4

Hoe verloopt de samenwerking op het gebied van wegtransportcriminaliteit met andere
regio’s?

9.5

Hoe verloopt de samenwerking/informatie-uitwisseling met het KLPD (Landelijk Team
Transportcriminaliteit)?

9.6

In welke mate heeft de regio met wegtransportcriminaliteit te maken?

9.7

In hoeverre is er binnen het korps aandacht voor wegtransportcriminaliteit?

9.8

Wat vindt men belangrijk voor de toekomst m.b.t. onderzoeken naar wegtransportcriminaliteit?

9.9

Welke mogelijke nieuwe ontwikkelingen signaleert u op het gebied van de georganiseerde wegtransportcriminaliteit?

9.10

Welke preventiemogelijkheden zijn er tegen deze vorm van misdaad?
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B ijla ge 3 – D e ca su s i n he t ko rt
Casus 1

Activiteiten: Diefstal van twee containers met computeronderdelen vanaf een containerterminal.
Werkwijze: Met behulp van corrupte contacten bij de containerterminal werden door
een chauffeur binnen een uur twee containers met computeronderdelen meegenomen.
Dader(s) beschikten over kennis van binnenuit.
Groep: Geen zicht gekregen op stelers. Wel groot deel lading boven water gekregen.
Computeronderdelen in enkele dagen verspreid over een groot aantal helers. Professioneel opgezet.
Casus 2

Activiteiten: Diefstallen van overstaande vrachtwagens op/nabij industrieterreinen in
heel Nederland met diverse goederen als doel. Tweemaal diefstal vanuit een loods.
Werkwijze: Eventueel met behulp van elders gestolen trekkers en/of opleggers werden
trailers of lading meegenomen. Daders gebruikten geen geweld. Vrachtwagens werden
steeds gedumpt.
Groep: Autochtone groep die een enkele keer ook junkstelers inzette. Daders hadden
beschikking over verschillende helers. Redelijk professioneel opgezet, maar nauwelijks
afschermingsmethoden.
Casus 3

Activiteiten: Diefstallen van vrachtwagens vanaf bedrijventerreinen in Nederland, België en Duitsland. Lading was steeds het doel. Stalen ook allerhande interessante waar
zoals boten en campers.
Werkwijze: Mogelijk maakten zij soms gebruik van voorkennis. In andere gevallen
vrachtwagens en goederen vanaf bedrijventerreinen. Goederen werden steeds opgeslagen in vaste loodsen en vrachtwagens werden gedumpt.
Groep: Kleine groep, stelers hadden woonwagenachtergrond. Een Duitse heler betrokken. Gebruikten nauwelijks afschermingsmethoden.
Casus 4

Activiteiten: Diefstal trailer of hele combinatie voor de lading vanaf bedrijventerreinen.
Werkwijze: Daders maakten soms gebruik van voorkennis. Leden werkten bij transportbedrijven. Soms namen stelers een eigen trekker mee. Simpel aankoppelen van de
trailer aan een meegenomen trekker. Stalen gemakkelijk af te zetten consumentengoederen.
Groep: Brabants netwerk. Een steler had een woonwagenachtergrond. Nauwelijks afscherming. Geen grote mate van hiërarchie.
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Casus 5

Activiteiten: Inkijkoperaties en vervolgens diefstal van trailers of hele combinaties met
interessante lading.
Werkwijze: Stelers op pad om makkelijk af te zetten lading te zoeken. Baas besliste op
afstand over interessante lading. Eventueel werd elders een losse trekker gestolen.
Opereerden op bedrijventerreinen in Nederland en enkele keer over de grens in Duitsland of België. Beveiliging speelde geen rol. Kraakten alles. Regelmatig wisselende
loodsen. Afzet op markten en braderieën.
Groep: Woonwagenachtergrond. Grote verdiensten. Maffia-achtige structuur. Bedrijfsmatige aansturing. Grote interne controle. Uitgebreide afschermingsmethoden. Contraobservatie, inzage politiedossiers.
Casus 6

Activiteiten: Diefstal losse trekker en trailer vanaf bedrijventerreinen dichtbij de snelweg. Steeds voor de lading. Eenmaal een loodsoverval met omvangrijke buit.
Werkwijze: Rondrijden en zeilen snijden. Steeds huiftrailers en oude trekkers. Sloten
simpel geforceerd. Voertuigen steeds teruggevonden. In geval gewapende overal op
loods met mogelijk opdracht of kennis van binnenuit.
Groep: Een roverhoofdman met kleine groep stelers. Stelers verdienden weinig. Helers
redelijk in beeld gekregen. Gebruikten wel afschermingsmethoden, mogelijk contraobservatie. Redelijk goed georganiseerd.
Casus 7

Activiteiten: Diefstal van bepaalde merken vrachtwagens vanaf bedrijventerreinen in
heel Nederland. Lading slechts bijverdienste.
Werkwijze: Gebruikten tips van informanten, vermoedelijk ook diefstal op bestelling.
Helers mee op de uitkijk. Geen geweld. Diefstal hele combinaties. Kraken gpssystemen. Opslag en omkatten in loodsen in Nederland.
Groep: Stelers zijn Litouwers. Ook Nederlanders uit de woonwagenwereld als helers.
Afhankelijkheid, chantage en dreiging met geweld. Goede afscherming. Vaste taakverdeling en verschillende functiegroepen. Goed georganiseerd.
Casus 8

Activiteiten: Diefstal van voertuigen om de lading
Werkwijze: Overal zeilen snijden, inkijkoperaties op zoek naar lading. Alles wat los en
vast zit. Soms eigen trekker mee. Vanaf bedrijventerreinen en ’s nachts. Enkele keer
ging een steler zelfs in zijn eentje op pad. Trailers met behulp van trekker onder andere trekker vandaan getrokken. Geen geweld. Huurden loodsen, vervoermiddelen en
heftrucks.
Groep: Woonwagenwereld, ook enkel helers in beeld. Leider niet mee op pad. Kleine
groep. Chauffeur had kennis van transportwereld. Opereerden voorzichtig, geen gesprekken over de telefoon. Redelijk goed georganiseerd.
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