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Omschrijving 

In gemeente Roermond zijn daders actief op het gebied van vermogensdelicten, waarbij de daders zich 

over grote(re) afstanden verplaatsen. Het is vaak lastig de daders van deze delicten te achterhalen, 

omdat: 

-  

 .  

  

 

Probleemanalyse 

In Roermond is in de afgelopen jaren een toename van delicten zichtbaar die gerelateerd zijn aan mobiel 

banditisme zoals zakkenrollerij en winkeldiefstal (Kohlen en Theunissen, 2015). Ondanks vele 

inspanningen van publieke en private partijen blijken mobiele bendes nog steeds hun weg naar 

Roermond te vinden om strafbare feiten te plegen. Uit de analyse van de politie blijkt dat het hier om 

bendes gaat die zorgvuldig hun slachtoffers uitzoeken.  

. Roermond biedt voor 

deze dadergroepen een zeer aantrekkelijke criminele gelegenheidsstructuur. Dit in combinatie met de 

toekomstige uitbreiding van Roermond als aantrekkelijke (internationale) winkelstad, noodzaakt de 

publieke en private partners in Roermond ertoe om zich hierop voor te bereiden.  

De impact van deze delicten op de maatschappij of de slachtoffers is zeer groot en bij een deel van deze 

delicten is sprake van een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en/of de veiligheidsgevoelens 

in de openbare ruimte. Om die reden is de aanpak van mobiel banditisme geprioriteerd en vastgelegd in 

de kadernota veiligheid 2015-2018 van de gemeente Roermond. 

De verwachting is, dat de bestrijding van Mobiel Banditisme een krachtige impuls krijgt door de oprichting 

van de Operationele Proeftuin (OPT) Sensing waarin verschillende partners nauw samenwerken.  

 

 

Doelstelling OPT Sensing 

De OPT Roermond heeft als doel om mobiel banditisme meer proactief te kunnen bestrijden door  

 Essentieel zijn optimalisatie van 

techniek en publiek-private samenwerkingsvormen in de keten. Hierdoor kan eerder in de 

dreigingsontwikkeling van mobiel banditisme worden ingegrepen. Dit ter voorkoming, opsporing en 

beëindiging van strafbare feiten. Concreet betekent dat: 

- 

- 

- 

- 

 

 

Vastleggen en bewaren kentekens 

 

. Uit onderzoek 

naar de problematiek in Roermond (Analyse & onderzoek, Politie eenheid Limburg, 2015) is gebleken dat 

de auto het favoriete vervoermiddel is van mobiele bendes. Om deze bendes vroegtijdig te kunnen 

detecteren, wordt getracht zo snel mogelijk zicht te krijgen op verdachte voertuigen zodra ze de 

gemeente Roermond binnenrijden. Hiervoor wordt een netwerk aangelegd met automatic numberplate 

recognition  (ANPR) camera’s rondom de gemeente Roermond.  
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Opslaan, verwerken en gebruik van de uit ANPR verkregen gegevens (hits en no-hits van 

kentekens) in het kader van de uitoefening van de politietaken 

De inzet van ANPR vindt plaats met als doel: 

- Daadwerkelijke voorkoming van strafbare feiten die voortkomen uit mobiel banditisme (zoals 

inbraken, winkeldiefstallen en zakkenrollerij); 

- Verstoren, subjecten uit de anonimiteit halen d.m.v. opvolging en bejegening; 

- Het op/uitbouwen van onze kwalitatieve informatiepositie ten aanzien van deze doelgroep t.b.v. 

verdere analyse.  

Het opslaan, verwerken en gebruik van de uit de inzet van ANPR verkregen gegevens (hits en no-hits van 

kentekens) dienen het doel 'de bestrijding van criminaliteit en het monitoren van de bewegingen van 

criminelen’. Om concreter te kunnen worden in het vroegtijdig detecteren van verdachte voertuigen door 

de ANPR is het belangrijk om inzicht te krijgen in voertuigen met daarin personen die een mogelijk risico 

vormen voor het plegen van strafbare feiten gelinkt aan mobiel banditisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 De opslag, verwerking en het gebruik van de 

verkregen gegevens (politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens en de Wet bescherming 

persoonsgegevens) vinden daarom dan ook plaats in het kader van de uitoefening van de politietaken 

zoals die zijn beschreven in: 

- Artikel 3 Politiewet 2012 

- Artikel 8 lid 1 WPG (uitvoering dagelijkse politietaak) 

- Artikel 9 lid 1 WPG (onderzoek met het oog op handhaving in een bepaald geval) 

- Artikel 10 lid 1 WPG ( inzicht in de betrokkenheid van personen bij plegen of beramen van 

bepaalde ernstige bedreigingen van de rechtsorde) 

 

 

*Voorstel van Wet (nog niet goedgekeurd): 126jj vastleggen en bewaren kentekengegevens voor 28 

dagen; 

** De termijn van zeven dagen is afkomstig uit het arrest van IJsselland (ECLI:NL:HR:2012:BV7438). 

 

 

Criteria samenstellen van de vergelijkingsbestanden 

1)  

.  

2) De vergelijkingsbestanden worden samengesteld op basis van personen die:  

-  
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