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InlOding 

be leetste jaren is de problemetleh random de 1%-motorclub (outJawbikers) op 
landelljk en loceal niveau toegenomen. Criminals laden van daze 1%-motorciubs 
Mehen zich schuldig can normoverschrijdend gedrag en criminaliteit zoals delicten van 
de Opjumwet, geweld, afpersingen, vuurwapenbezit en intimidatie en zijn betrokken bij 
emstige verstoringen van de openbare orde. Zo zijn er serieuze aanwijzIngen dat 
laden in verschillende gemeenten (oak in het zuiden van Nederland) het gemunt 
hebbdn op de horecabranche, o.a. door het Olsen van protectiegeiden of door het 
toepasen van witwaspraktijken (drugshandel), waardoor het risico van verwevenheid 
tue$0

f 
ender- en bovenwereld ontstaat. Het ernstig intimiderende gedrag van 1% MC-

laden resulteert in angst- en onvelligheldsgevoel bij burgers en ondernemers en 
versteirkt een lage aangiftebereidheid. Daamaast schromen leden van bepaalde 
motorolubs niet om overheldsoptreden bij de handhaving van de epenbare orde of bij 
vergurningverlening, to belemmeren, zoals' bij' de Vettiging van clubhuizen ten 
behoeve van hun chapters. Dit alles bevordert het beeld dat de leden van de 1%- 
rnoto 	(MC) zich oneantestbear voelen. 
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1 	Landelijke aanpak 

Zowel 1.1anuit de politidle els de bestuurlijke hoek staat de aanpak van 1% MC's on de 
supporticlubs 1% MC's hoog op de agenda. 
Eind jaquari 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief betreffende de 
geintedreerde aanpak van outlawbikers geStuurd aan de Tweede Kamer der 
Staten-eneraal. In de brief staat geeteld dat: "Gezien het felt dat in geval van 
outla kers sprake is van een breed palet aan norrnoverschrijdend en crimineel 
gedrag, is een gentegreerde aanpak eangewezent Het gecombineerd inzetten van 
bestuu ijko, fiscale en strafrechtelijke instrumenten is het meest succesvol. Zowel voor 
wat be eft de aanpak van individuele leden als de clubs zijn de nodige interventies 
voor ha den." 
In janu ri 2012 hebben de burgemeesters van twintig gemeenten en het LIEC 
afgespr ken eon actieplan op to stellen am de crIminele (*mars van motorbendes to 
bestrijd n. Door de Nationale Recherche is (media 2011) het projectplan "Integrals 
bestrijding van 1%-rnotorclubs in Nederland" en het bijbehorende inwinpian opgesteld. 
Het in inplan heeft als duel to komen tot eon goede Informatiepositie over de 1% 
MC's. anuit de Read van Korpschefs (RKC) is tijdens de bijeenkomst van junl 2010 
gevraaGd om op de korte termijn to komen tot landellike interventiestrategieen met 
betrekk ng tot het voorkomen van een emstige verstoring van de openbare orde en 
inbreuk op het publieke veiligheidsgevoel. 
Op de !Inge termijn moot er een beleid lot stand Itomen voor het integraal bestrijden 
van een toenemende invloed van laden van MC's' binnen de georganiseerde 
criminal tell en het wegnemen van het imago van schijnbere.onaantastbaarheid. 
Het LIEC tot slot heeft bovenstaande iniliatieven gebundeld in een landelijk plan van 
aanpak bestrijding 1% MC (d.d. 25-4-2012). 
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Barrier model 

its e minister in zljn eerder gememoreerde brief aangeeft, is de toepassing van het 
zgn. aMeremociel onderdeel van de door hem voorgestelde geintegreerde aartpak. 
131j de analyse van georganiseerde criminallteit is rinds Einkeie jaren een belangrijke rol 
wegg iegd voor het berrieremodel. Dit barrieremodel behest een beschrijving van de 
vets Mende stappen die door alminelfk organisaties, waaronder de 1% MC's, genet 
moet n warden am voort te i0.11111011 bestaan en criminate activiteiten te kunnen 
ontpl 3en. Daarbij kornen instanties en beddiven in beeld die een rol kunnen spelen 
bij 	tegenhouden van cdminalitelt. et banieremodel gnat ult van een aantal 
hinde issen (kritische processen of barn rea) dat door een crirnMele orgarrisatie mast 
word genomen am orlminele activitel en te starten en de daaruit voortvioeiende 
wins n aan te wenden voor allethande doeleinden- 
Bij de 1% MC warden ander endere de reivolgende barrieres ondericend: 

e (ciubhuizen, cafés); 	 : 3,,,,, 
d (beveiliging, boreal); 

in (witwassen, afpersing); 
zighoid pubileka &mein fonder andlite'Osi:4ilenten); ': 

iteiten an mfddolon (verkrilging xyapens);',.. 
- 	Ina (supportclubs). 

owaalazarn en di rstiaaro 
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4 	Regional° opdraciit 

Naar aanleiding van de beschreven landelijke ontWikkelingen is er binnen de eenheid 
Cost-Brabant een integral* reglegroep sarnengesteld, wearin Whelk/a de 
portefe illehouder 1% MC, ook vertegenwoordigers van basisteeirs, de ORIO, RCCB, 
het 0 de Belastingdienst, de gemeenta Eindhoven (vanuit beetuudijk oogpunt) en 
het RI 	zijn vertsgenwoordigd. Het doet is de landelijke opgeleverde producten to 
vertaler near de regionals en lokale sittatie Ninon de eenheid Oust-Brabant. De 
priontei hierbij ligt op het signaleren, advlseren en Informeren van en door de 
relevans partners Oil ontwikkelingen en to komen tot eon gezemeniiike integrals 
aanpakI van de 1% MC. 

Voor h' verwezeniijken van doze gezamenlijke aanpak zijn er door de inte rale 
regiegr ep 1% MC Oost-Brabant; 8 themes benoemd to weten: 
• info tie; 
• ops oring (strafrechtelijke interventie); 
• operbare orde; 
• be urlijke interventie; 
• fis le interventie; 
• co muniratie. 

in 	to Stia4 o 
ar 	it- 

Opspor ng 

ppenbare 
Orde 

[Fiscak# Inter/antis 

4.1 	Informatle 

Voor n goede sarnenwerking is het van belang dat alit `'partners eon goede 
informs epositie creeren. Elke partner is verantwecOelijk9oor het verzamelen. 
analy , an en veredeien van informatie over de laden van I% MC's en supportclubs 
die binhen de eigen organisatie beschlkbaer is. Het RISC kan de geanalyseerde 
informa a samenbrengen, integre& bekijken en komen tot integrals regionals 
analy 	lit met els Joel to komen tot effectieve interventievoorstellen (maatwerk). 
Er is ee legitieme grand am in het leader van de landellike aanpak an bestrijding 1% 
MC's o der de viag van het RIEC-convenant integrael semen to werken en informatie 
tilt to wi seien op regionaal niveau. 	, 
(lokale)informatie uit de "Infocei 1% MC* van de DRIO Oost-Brabant zal warden 
gedeeki met de lokale Basisteamchef/Distnetschef, weartoe de betaken gemeente 
behport, De verantwoordelijke Basistearrulisf/Districtschef zal daze informatie 

aitz.lam en dienstbaaro 
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Voor d verdere uitwerking wordt verwezen near het onderstaande schema. 

 

Aanpak 1% Motorckibs in Nederland 

 

Bij de tLepassing var, het barderemodet fa het van belang am vooraf te bebordeten 
welke barderes or opgeworpen kunnen warden en welke partners daarop activiteiten 
kunnen: ontplooien. Het effect van de :interventies (bestuudijk, fiscaat dan wet 
strafrecftelijk) staat daarbij centraal. In geVal van een strafrechtetijk onderzoek is het 
van grdot belong dat sr over de informatie-Inwinning en informatiedeling afspraken 
worctan gemaakt tussen de partners (meVnanie het OM heeft hierin een belangrike 
rot). 

• 

owaakzaam en dlenitbaarD 
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Landeliike plan van aanpak 

Mode aan de hand van dit barrieremociel is op 24 argil 2012 door een twintigtal 
burgeiieesters, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de polite, de beiestingdienst, 
De F OD, het OM en de RIEC's het landelijke plan van aanpak bestrijding 1%-
motorbiubs vastgesteld. Hierbij wont ale uitgangspunt gehanteerd om aan de hand 
van h t eerder omschreven barrieremodel, op basis van analyse en samenwerking en 
met ibrulkmaking van de ter beschikking staande instrumenten, in te zetten op het 
voorkomen en beeindigen van ongewenste situates en gedrag. 

Aan de vertegenwoordlgers van de ten RIEC-werkgroepen is gevraagd om de situatie 
op het gabled van de 1%-motordubs in kaart te brengen en regionale plannen op to 
steDer op de navolgende landelijke speerpunten: 
1 	prioriteit voor stratrechtelijke vervolging van ondermljnende criminaliteit; 
2 	sluiten clubhuizen; 	 , 
3 	bestrijden invloed 1% MC's In de horeca;  
4 	bestrijden van de invloed van 1% MC's binhen beveiligingsbedrijven; 
5 	bestrijden van deinvioed van '1% MC's-op tiarkemen van 

voetbalsupporters;  
6 	niet faciliteren van evenernenten voor 1% MC's: , 
7 	aanpakken windhappers en patsers; 
8 	niet toelaten van laden van 1% MC's in overheidsdienst. 

owaataaam en dienstbaar» 
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inbrerlgen in het Driehaeksoveneg, danwel in cell'. 	real ove 	met hat lokale 
bestuir of Openbaar Mintsterie. Tevens zerdeze infontatai V4rden gedeeld met het 
R1EC, 

4.2 	Opsporing 

Doeistelling strafrachtellike aanpak 
De net is erop gericht to voorkomen en pestrijden dat de 1%-motorciubs aanzien en 
statu verwerven In de regio. Daa 

i 
rnaast is de inzet gericht op het voorkomen, 

opsp ren en vervoigen van strafbare feitep die door (leden van) 1% MC's warden 
gepleegd. Coll van het geheel aan strafr4chtelijke onderzoeken is het in samenhang 
met g volgde eiternatieve strateglean, deschijnbare onaantastbaarheid van de 1%- 
moto tubs, we te nemen en ondermijnende activiteiten te beeindigen. 

Structuur 
De o 

Onde Groot Opsporen warden Iangdurige opspe , 	 iedoeld geTnitieerd i 

pi sporing random de 1% MC's in Nederland n onderverdeeld worden in Groot 
en K1 in Opsporen, 	 :: 	: ,-; ,. 	,_.-.,,r:, 

pgeongarzeeken 
am bdwijs to leveren tegen personen of dadergroeperiki:het criminaliteitsveld van de 

Voor at betreft doze onderzoeken zel, anderleiding,Van'ilet I.,apdelijk Parket bij de 
georTniseerde criminaliteit of terrorisme, rnetin**44.61-: eapacitait en rniddelen. 

DNR van het KLPD, een Titel 5 SV oriderzoek geaterCworden. 'Mel van dit onderzoek 
is om tegen NN-leden den wei NN-organisaties infomiatie to vergaren op basis 
waaNan eon Titel 4 SV onderzoek gestart ken warden. 
Klein ppsporen behelst opsporingsanderzoeken met eon minder lenge doorlooptijd 
bijvocirbeeld near eantelding van een incident of enkelvoudig crimineel feit. Dit type 
onderzoeken, waarin leden van 1% MC's als verdachte aangemerkt kunnen warden. 
zuller' zo mogelijk geprioriteerd warden 10.v. andere onderzoeken. In het bijzonder 
chmir ele feiten die gerekend kunnen warden tot ondermijning van de rechtstaat, zullen 
met vporrang onderzocnt warden. 

Organisatiestructuur binnen Opsporing 

Zoals al eerder aangegeven kent de 1% MC's-problematiek zowel eon Iokaal, 
re9ionaal, nationaat als intemationaal karakter en overstijgt dearmee individuate 
eenheden. Een effectieve aanpak van 1% MC's vraegt am een breed gedragen en 
geco,ardineerde aanpak waarbij binnen de bestaande bevoegdhedepen 
vera+voordelijkhoden wordt gewerkt. 	 • 
Dearopm heeft het OM op zowel landelijk els regiorfial nicreau afstemming 
georganiseerd, waarover het Landelijk Parket dettgiii4vperte. 
in grcite lijnen ziet de structuur waarbinnen dit elle% gibeart er als volgt uit: o 

LanOlijk Strategisch Ovetieg (LSO) 
Het L50 bestaat uit leden van de stuurgroep LIEC en komt ongeveer twee a dale keer 
per japr bij elkaar. Het LSO bepaalt de koere van de aanpak van 1% MC's, bewaakt de 
voortgang en signeleert knelpunten. De besluitvorrning over concrete maatregelen 
gebe4rt op regionea1 niveau. Het LSO stuurt de Landelijke Werkgroep aan en het 
landelijke deaf van het programme. 

Landalijko Werkgroep 
De Landelijka Werkgroep bestaat uit de programmamanagers van de partijen die 

I
■ 
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vertegenwoordigt zijn in het LSO. Deze werkgroep is daarmee de centrale 
multidisciplinaire eenheid die belast is net signataring, advisering en 
beleidsvoorbereiding. Het LSO wordt gevoed door de Landelljke Werkgroep. 

Infocellnotorcluboverieg 
Daamaftst is op Iandeiijk niveau een lame! ingericht bij de Nationale Recherche, die 
zicht he'eft op de in Nederland lopende en afgeronde opsporingsonderzoeken near 
leden v n 1% MC's. Vanuit doze Informatepositie is de infocel in steal am verbanden 
te legg n tussen criminate activiteiten en de onderzoeken daamaar. Naast het 
verzarn len van informatie houdt de infocel.zich ook bezig let ondersteuning en 
advised g van strafrechtelijke en bestuurlijke interventles om die reden is oak het 
LIEC hi rin vertegenwoordigd. De infocel steal conenu in verbinding met de regionaie 
overleg g en van de RIEC's via het (ovetkodpeiende) motorcluboverleg, waarin 
afgeva rdigden zitten van de politle-eenheden en RIEC's. Tijdens dit overleg wisselen 
de RIEC's en partners informatie uit, doen zij inzicht en overzicht op en wordt 
voortdurend kennis gedeeld. Ook wordt in het motorcluboverleg de interventies 
afgestemd tussen centrals en decentrale partners, De uitvoering van strafrechtelijke 
onderzoeken (strafrechtelijke interventies) ligt nadrukkelijk in de regio_ 

RISC-nprkgroepen 
Op regi naafi niveau is sprake van een structureel overleg tussen politie en OM 
(prewe g en stuurgroep) en daarnaast een regulier overleg in RIEC-verband tussen 
politie, M, gemeente en enders partners (informatieoverieg en overleg RIEC-
stuurploeg). Daze twee overlegstructuren bestaan naast elkaar, maar zoeken 
onderli zoveel mogelijk afstemming (render andere via de informatie- en 
rechere reofficier, die aan beide overlegatructuren deelnemen). Signalen of meldingen 
met bet ekking tot (mogelijk) gepleegdestrafbare Wen door (laden van) 1% MC's 
komen erecht op de agenda van het informatteoverleg van het RIEC, Wanneer 
signaled of meldingen binnenkomen, zowel bij pclitie cf 	.rifs bij andere partners, 
warden deze ingebracht in het informatieoverleg van het RIEC. In het 
informa 'eoverleg wordt besloten of deze zaak weir ,at Neoiet opgepakt in PlIEC-
verban en welke strafrechtelijke, bestuurlijke en/of fiscale interventies deal zullen 
uitrnak van de aanpak. In het informateoverteg kan oak wordert besloten .am mast 
eon ev ntuele bestuurlijke en/of fiscale aanpak een afzonderiijk strafrechtelijk 
onderz ek te starten. De relevante informatie wordt clan ingebracht in het structurele 
overleg itussen politie en OM. In daze afzonderlijke onderzoeken zal steeds warden 
gekekei in hoeverre het noodzakelijk is de informatie uit het lopende onderzoek te 
delen met de avenge partners in het RIEC-verband: dit is niet vanzelfsprekend. 

Wannet r een signaai van mogelijk geplasgde strafbare feiten door (laden van) 1% 
MC's door een van de partners wordt ingebracht in het informatieoverleg van het 
RIEC, wordt de casus altereerst aangevuki met informatie van de deelnemende 
partnerS. Wanneer de casus yenta de verschillende invalshoeken is omschreven, 
wordt de casus besproken in het informalieoverleg van het RIEC die wel/niet opelrecht 
geeft om de casus uit to werken tot een integraal plan van aanpak. De door het RIEC 
en hear; partners opgesteide interventievoorstellen warden besproken in de integrate 
stuurgrOep die daarover een besluit neemt en vervolgens de integrate aanpak monitort. 

Voor het opstellen van hear plannen van aanpak zoeie 	i.eegiegrOep 1% MC Oost- 
larabanti afstemming met de Landelijke Werkgroee. 	uitwerken van een 
integraei plan van aanpak met betrekking tot eensf .cifiake casus wordt het lokale 
bestuurbetrokken. 

« ww 11n en dienstbaar» 
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het OM is -via hat overleg van recherchCa 	or: beifeten dat 
gsonderzoeken naar (laden van) 1% MCii zo racigelijk prioriteit krijgen in 
n sturing. 

Oponbare orde 

Wear Mogelijk maxirnale aandacht bij presentatle van 1% MC-ers en zeker 1D4 
houtia '-gedrag. Het bejegeningsproflei wordt hiermee in de praktijk toegepast. Indian 
voorzi nbaar wordt back-up of zelfs opschaling voorbereid cm bij problemen door te 
kunn n pakken en de risico's bij het optreden te beperken. 

Central in de voorgestelde aanpak staan: 
• ontmoedigen dragen van ziohtbare uitingen 	Wading in samertwerking met 

hprecaondememers en organisatoren van evenementen onderzoeken 
juridische mogelijkheden; 
verbaliserend optreden bij overtredingen, met name op belangriike locaties, zoals 
uitgaanscentra, (voetbai)evenementen en bij clubhuizen; 

• uitvoeren verkeerscontroles on vaststellen identiteit 
• beveiliging: zicht op aanwezige porters (conform Wei PEA) en n Overieg gaan 

met horecaondernemers over deurbeleid; 
• kennis van en informabe voor poldiernensen: 
• training potitiernensen, gebruik bejegeningsprofiel (o.a. contact met 1% MC-ers). 
Veer een gedetailleerde uitwerking van de openbareordeaanpak wordt verwezen near 
hoofd -tuk 6, 

4.4 Beatuurlijk 

Het bestuurlijka aspect is een belangrijk instrument bij de integrate aanpak, met 
name, bij het proms van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Centrpai bij bestuurlijka aanpak staan: 

• 	

goruik maken van BIBOB; 
• ontmoedigingsbeleid bij het vergunnen van dubhuizen; 
• toezicht en handhaving bij vergunde ctubhuizen of horecaondemerningen wear 1% 

tviC's actief zijn: 
slUiten horecagelegenheden bij gedwongen ovemame of andere vormen van 
criminaiiteit door 1% MC's; 
it ciien mogelijk optreden tegen horecagelege 	don 	inzet net legate partiers 
(Wet PBR). 

Veer een gedetailleerde uitwerking van de bes';Gt.,;iijko.,aanpak,wordt verwezen naar 
bijiage 1. 

4.5 	Communicatie 

Succesvolle handhaving, opsporing en bestrijding van 1% MC's in cost-Brabant is 
mogeiijk wanneer we met onze partners gezamenlijk on integraal optreden, ook in de 
comMunicatie. Door de landetijke werkgroep communicatie is een communicatiepian 
geschreven. Hierin is beschreven hoe communicatie ken bijdragen aan de aanpak van 
1% MC's. 

gwea 	en dienstbaar>> 
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Centra 1 bij de communicatiestrategie Man; 
• ger cbte en onderling afgestemde comMunicatie door op goed gekozen momenten 

acti f te communiceren; 
• gel ofweardige communicatie op basis van herds feiten over geitiragingen van 1% 

MC leden. 

Orn eerl  effectieve bijdrage te kunnen leveren can het gezamenlijk optreden van de 
overhei , richt de communicatie zich op drie sporen. Daze sporen golden niet aileen 
voor poiile. maar ook voor partners:  
o Spoor 1:  het verbeteren van de informatiepositie vartvtdewerkerS in de 

orginisatie on eenduidig en gezamenlijk op tekrnneW tieden: 
Spoor 2: de bewustwording vergroten Vin,dirspAep giebij de integrate 
aanpak 1% MC's betrokken (zouden mbeten) zttri: 

• Spoor 3: het betrokken houden van politie en partners. 

Op basilvan besluitvorming in de driehoek kunnen de maatregeten verder worden 
beschreven en maken betrokken actoren werkafspraken. 

wArcianaarn en dienstbaaro 
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5 	Ontwikkeling n 

Vanaf 2011 is er geInvesteerd in de aanp k van do MC 1% op de navolgende 
aspeqen: 
• O n inzicht. overzicht en doorzicht tee krijgen met de problematielt van de 1% MC is 

bi irten de RIO aen "infocei" ingericht ten behoove van de eenheid Oost-Brabant. 
Daze infocei bestaat uit een InformatiecoOrdinator ten behoove van het beatuurlijice 
tr ject en de ondersteuning ten behoove van de *Ilin". Daarneast voorziet de 
infocei in een cie-running en tot slot de dataverzemeling (uit systemen, Internet 
etc.). Noel hiervart is de verzarnelingdde analyse, de veredeling, het uitzetten en 
terughalen van informatie in verband:met de 1% MC. 

• V nuit het RMT is ten behoove van de eenheid Oost-Brabant op strategisch 
ni eau eon portefeuillehouder aangeWezen voor de aanpak van do 1% MC. 

• E is eon integrate Regiegroep 1% MC Bost-Brabant geformeerd, waarin het RIEC 
()psi Brabant, de Belastingdienst, het OM, hat Qpenbaar Bestuur 
(Vporalsnog vertegenwoordigd door de gemeente Eindhoven), de BRIO, de 
l$sisteams en CCB zijn vertegenwoordigd. 
Er is geinvesteerd (middeis presentaties) to hat yerstre*/ftih 
a htergrondinformatie, }tennis van de vierelOind67:44/0 MC en het 
bejegeningprofiel teneinde de awareness OrOnithet4epp mgen 1% MC to 
v rgroten, 

• Er vindt monitoring pleats op de landollike ontwikkelingen en specifiek op de 
ontwikkolingen in Oost-Brabant op hOrt gabled van: 
1 clubhuizen; 
2, evenementen; 
3 incidenten. 
in relatie tot het fenomeen 1% MC. Ooze monitoring leidt, Indian noodzakelijk, tot 
asnpak van het 1% MC, conform heelandelipte beleid. 

((waaKt atM1 en dienstbaar» 
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Implementatie landeigke aanpak 1% MC 
6.1 	Prforttelt veor strafrechbaijke vervoIging vgn ondertegnende 

criminaliteit 

Misdrijvten begaan door 1% MC's of hear laden hebben prioriteit bij opsporing en 
vervoig ng door OM en politic. 
Binnenttle eenheid Oost-Brabant dient clan ook een beleidslijn to warden 
ontwikWd, en binnen het regionale managementteam (RMT) to worden 
afgepr acedeerd, waaruit blijkt dat gelet op de beleidslijn van de minister, verwoord in 
zijn brief aan de iweede Kamer. d.d, 25 januari 2012 en mode gelet op het 
boveng4noemd Iandetijk speerpunt, dat subjecten die banden hebben met of geileerd 
zijn aan de 1% MC, bij de opsporing en vervoiging prioriteit icrijgen boven andere 
verdachten. 
Dit geldt zowel op het niveau van de DR, de GR ass de VVCI (basisteams). 
Door d diensticiding zullen hieromtrent bindende afspraken moeten worden gemaakt 1 
met het OM. 

TE NE EN MAATREGELEN DOOR DE POUT1E 

VV1E 

regiona e managementtearn 
(RMT) 

MAATREGELEN' 

-,s 

OOGD EFFECT 

' prioriteren van opsporing 
v.w.b. de aanpak van de 
groeperingen en hun laden 

ontwikkelen van be aid 	' 
rri b.t. de aanpak van de 
groeperingen en hun 
laden 

biding ORR I districtschef I 
chef ba Sistearn 

stuitende afspraken 
maken met het OM 

uniformiteit in beleid 

DRR / cistricten / 
basisteams 

prioriteit bij de aanpak 
van de verriachten die 
gelieerd zijn aan de 1% 
MC's 

consequent repressief 
optreden bij strafbare feiten 
op het terrein van de 
georganiseerde criminaliteit 

DRR I districten / 
basisteams 

verzameien van 
informatie en vastleggen 
in de reIevente 
politiesystemen BVO en 
EVH 

versterken informatiepositie 

~basistei ms 
, 

middeis GP-bpdracr ten 
inventarisatre van 
aanwezigheid in t:;i1 
gebruik ma1cen van de 
horecapanden 
bij de periodieke 
controles de mogeftjke 
verbinding vaststellen 
tussen vrouwenhandei 
on 1% MC 

?..rsterken itiformatiepositie 
en aanzien van iieden die 

aan doze 
horecagelegenheden zijn 
gelieerd 
versterken informatiepositie 
en voorkomen misbruik 
vrouwen 

ORR (VRP 
prostitupecontroleteam) 

«waaKzaam71 en dienstbaar» 
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gericftts controre 

4 	„ 
ondersteu ilStYf `= 
kennis as de coltega's 
op street 

npa en 
.922$,P0?Sitie 1% MC's 

eitirten palikansen 

ens loopt het afpakken van crimineel v rkregen vermogen els rode dread bij title 
als vaste component In de aanpak< 

6.2 	Slulton clubhulzen 

meente heart hierin een grote rot, -bijvaorbeeld els het gnat am strildigheld met 
stemmingsplan of Indian zij eigenaar Is van de grand en/of het gebouw. Voor de 
he instrumenten van de gemeenten wordt verwezen near hoofdstuk 7, *age 1 

In h t keder van een integrate bestUunflke aanpak, 
bove genaemde panden els 'RISC-cases" Wor 	en 
dat zi de informatie met het RIEC deter 
conlideren middels IGP-opidrachten 01,v411:-  
politi vervult tildes een informerende en:ondeeittue 

venneris tie vart to  
aanmerking komende 
horecapanden of clubhuizen 

versterken Informatiepositi earns 

versterken info-positle en 
represslef optreden bij 
geonstat!erde strafbare 
feiten 4:f4'ffi6gelijicheid voor 
boetes 

verhogen van de veiligheid 

opmaken (bestuurlijke) 
replx)rtages 

het uivoeren van 
maatregelen (sluiting) 
horecagelegenheid 

middels IGP-opdrachten 
inventarisatie van eanwezigen 
in en gebrulk vari;de 
horecapanden ' 

versterken infomiatiepositie 
tan aanzien van lieden die 
can doze horecagelegenheid 
zijn gelieerd. 

basis e ms 

«wanzaam en clienstbear» 

controls van de Drank- en 
Horecawetgeving:I.e.m. de 
Douane (alcohol en aceljns)E en 
gemeente 

controleren op witetfrifiei)t• 

In de  oekomstige eenheid Oostarabanytjn op Lit moment Line clubhuizen gevestigd, 
die wOrden beheerd door chapters van de 1% MC. 

TE NEMEN MAATREGELEN DOOR DE,POLME 

is het van belang dat de 
ygor de politie geldt 
verbeteren den wet 

fevante informatie. De 

4 

Oven 
actie 

DO g 
het 
juridi 
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basms 

1 

verzamelen van informatie en 
vastleggen in de retevante 
politiesystemen (NO en BVH 

vet  vettecken 1nformaflepostie 

extra surveillance ep zichtbaar 
aanwezig 7.4n rondom de 
ophoudlocaties van'de 1% MC 

verstericen informatiepositie 

projectrnatige aanpak gericht 
op de directs omgeying van het 
clubhuls by extra 
verkeerscontrotes (gebrutk van. , 
ANPR) 	i  

ontmoedlgingsbeleid 

repressief optreden tegen 
leden 1 %MC - niet: 

aarschuwen 

ontrnoedlglngsbeleid 

organiseren van buurtinfo by. 
door de wijkagent 	, 

wegnemen van =rust in de 
woonwijkan en versterken 
informat1epostIe  
goad contact met 1% MC basisteEims stork positioneren in de wijk 

N1K I RIS (DRIO) 

, 
1 

genereren van inforrnatle 
lokaal  

verstarken Informatlepositie 

informatie landelijk delen 

I' 	c de collage's binnen:de  

afdelingen middels presentees 
bewust rnaken van doze - - ;:: 
groeperingen 
(bejegeningprofiel):  

volgen van de landelijke 
ontwikkelingen  

erect politieoptreden 

yoorkomen van bedreigingen 
'tegen de politica 

voorkomen van stelselzaken 

chef basi team mutti-afstemming eenduidtge aanpak 

basisteam dan wel 
een ingesteld SGBO 

i 
regional zijn 
scanaric's , 
beschreven ten i 
behoeve van de 
aanpakibij ernstige 
verstoringen van de 
openbace orde bij 
dubhuizen van 1% 
MC 

per bekende locate wear 	/0 
MC's komen (o.a. bij -op to 
hchten -clubhuizen) eon 
risicoanalyse maken en een 
plan van aanpak met 
scenario's - 
weten wat or spook, risico's 
inschatten en zo beter 
voorbereid zijn met 
behuip van 
handelingsaltematieVen  
(scenarios) op mogelijke--  

1 
activiteiten dan wet incidenten- 	t' 

adequate aanpak bij 
(dreigende) emstige 
verstoringen van de 
openbare orde bij clubhuizen 

«wavaaam en dienstbaaro 



middeis IOP-opdrachten 
inventariseren van aanwezigen 
in en gebruik v-an,de 
horecapanden 

generaren van infrrriale 

versterken informatiepositie 
ten aanzien van lieden die 
as deze ,Oareca 

tnen zijn gefieerd 

erken informatiepositie ve 

oat= 9 Ma 
Defini 

risi Opera 
motor 

peon 17117 

2013 

ei plan van aanpak 1%- 
lubs Oost•Brabant 

ITI E 

    

    

basist> ams 
	inzet teclaniache hsriprrtiddeten 	infarmatieverzameling 

Afdeli6 
infras ructuur 
(ORO ) 

inzet ANPR-carnera 
	

I 
kentekenregistratie 

basist Ms 
	

belastin controls  

6.3 I Bests-Oen invioed 1% MC's in de horeca 

tit begint met het doorlichten van mogelijk verdachte praktijken in de horeca. Een 
gede4en informatiepositie kan leiden tot het intrekken of weigeren van vergunningen 
door emeen.te, 
boek nonderzoek door de Belastingdienst, opsporing en vervolging door OM en politie 
bij ge onstateerde misdrijven. Voor de juridische instrumenten van de gemeenten 
wordt wederom verwezen near hoofdstuk 7, bljtage 1 

TE NEMEN MAATREGELEN DOOR DE:pOUTIE 

ELEN 

inventarisatie van'dejn. 
aanmerking komende 
horecapanden 

controle van de Q nk- en 
Horecawetgeving 

repressief optreden bij 
geconstateerde stralbare feiten 

oprnaken van (bestuurlijke) 
rapportages 

erken n o adepos e 

versterken informatiepositie 

consequent volgen van het 
beleid 

maatregelen (stuiting) 
horecagelegenheid 

am 

   

   

basielearns 

N KJ RD< (DRIO)  

informatie landelijk delen 

basisrams 
(hare ateam) 

verzamelen van informatie en 
vastleggen in de relevante 
politiesystemen BVO en 13W 

versterken informatiepositie 

waaKzaami en clienstbaaro 



team korpscheftaken 
(DROB)  

screening voor uitgifte pas 

periodieke controle op 
zittend personae! binnen 
beveiligingsbedrijvan 
(pleats tewerkstelling) 

voorkomen van 
branchevervuiiing 

zuiveren van de 
beveiligingsbranche door 
Intrekken beveiligingspas 
indien nodig 

opmaken van 
(bestuuriijke) r,pparWos 

rAIU'iting beveiligingsbedrijf bij 
,soctureel gebrulkmaking 
van niet gecertificeerd 
persorree! (gelleerd aan de 
1% MC's) 

rriiddels ISP-opdrachten 
inventarisatie van 
aanwezige portiers in 
horecapanden 

verstercen informatiepositie 
ten aanzien van lieden die 
aan doze horeca 
gelegenheden zijn gelieerd 

basisteams 

Mk I.  RiK (DRIO) genereren van in orrnatie 
lokaal 

rsterken informatiepositie 
informatie landelijk deien 

verzamelen van 
intormatia en vasileggen 
in de relevanta 
politiesysternen in EIVOan 
BVH 

versterken informatiepositie basisterns 
(horecaeams) 

Datum 9 maart' 013 
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LI TIE 

6.4 	Bestdden van de Invloed van 1% MC's binnen bevellIgIngsbedrijven 

Hiervoolr moot de politie controleren welke personeelsreden van 
beveiligjngsbedrijven lid zijn van 1% MC's, op basis van de daarover bekende 
inform* Beveiligingspassen van leden van 1% MC's Wien worden geweigerd. 
De ianctaiijke werkgroep neemt het initiatlaf am to komerqlieen'ketWoierk

•beveiliging. In 2012 zal dit worden opgezeten begin,2014.gairpOlernenteerd. 
:1! 

Voor d maatregelen wordt (deers) verwezen near cla maatregefen, zoals vermeld 
onder s eerpunt 3. 

TE NEMEN MAATREGELEN DOOR DE POUTIE 

Bestrijdan Invloed 1% MC's op horde kernen van voettraIsupporters 

De palitiie zal veer 1 september 2012 komen met eon analyse van de male van 

«waaKzaam en dienstbaaro 
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Taal Opera ioneel plan van aanpak 1 %- 
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Pim kw 19119 

verbo 
voor t  
bij he 
verkri 

denheid tussen 1% MC's en voetbalhooligans, inclusief aanbevelingen 
aanpak, zodat hierop actie kan warden ondemomen. Indian noodzakeiijk kan 

bestuur en de Belastingdienst informatie warden gevraagd en verkregen ter 
ding van een totaalbeeld. 

baar» ccwaakzlalll en lien 

TE N MEN MAATREGELEN DOOR DE" 

1 

MAATREGELEN BEOOGO EFFECT E 

anaiyseren Vanrie mate van 
verbondenheld tussen 1% 
MC's en de voetbalhooligans 

•111•■■■••• 

beleid ontwikkelen 

beleid ontwikkelen in de 
strategisthe beleidsgroeo 
voetbal 

beleid besprekenin 
regiegroep voetbai 

beleid afstemrnert met de 
KNVEI 
aanpassen vartide voetbaiwet 

beleid besprekah binnen het 
voetbalooOrdinatorenoverleg 
voor implementatie lokaal 

vaStstellen van -ernst en 
de waarschijniijkheid 

voorkomen dat horeca 
gelegenheid *de Aftraps  eon 
clubhuis wordt van de 1% 
MC 

landelijke uniforrne aanpak 

uniforme aanpak 

andelijke uniforms aanpak 

lokale uniforms aanpak 

pone euillehouder 
RCCB (PROS) 

(OROS) 	verzamelen van informatie en 
vastleggen in de relevante 
politiesystemen WO en BVH 

briefing bij thuiswedstrijden 
afstemmen op de komst van 
MC's 

RCC versterken informatiepositie 

afstemmen beleid:mot  
SVO's in Oast-EirabanC 

Mtli  A 	t4t 
• ,rifomEaan k regionaal 

team (orpscheftaken 
(DRCI,S) 

Inv ntarisatie von de,i,n 
aanmerking korneride ' • 
horecapanden 

versterken informatiepositie 

controls van deprank- en 
Horecawetgevirig 

versterken informatiepositie 

voorkomen excessen 
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15 « 	K 71 en d 

repressief op 	en bij 
geconstateerde strafbare 
feiten 

consequent voigen van net 
beleid 

opmaken van (bestuunijke) 
rapportages 

sluiting horecagelegenheid 

basisteams middeis IGP-opdrachten 
inventariseren van 
aanwezigen in en gebruik van 
de horecapanden 

versterken informatiepositie 
ten aanzien van lieden die 
aan daze horeca 
gelegenheden zijn gelieerd. 

verzameien van infermatie r,t1 
vastleggen in de relevante 
poiitiesystemen SVC) en L' 'Al 

N K 1 R K (DRIO) genereren van informatie 
lokaal versterken inforntatiepositie 

informatie Iandelijk deien 

6.6 	Niel faaftiteran avanamantan 1% MC's 

1% MCs zijn betrokken bij vechtsportevenementen en de organisatie van 
motorclagen. Daarnaast geven ze zelf feesten, zogenaamde supportparty's. 
De ove eid faciliteert evenementen van 1% MC of wear 1% MC's bij betrokken zijn 
Net. D gemeenten spelen hier een grote rot in, aangezien zij de vergunning kunnen 
weiger . Dit vergt van sornmige gemeenten dat zij hun APV en hun beleid wijzigen. In 
2012 z rgen alIe gemeenten waarin daze evenementen plaatsvinden ervoor, dat deze 
evens enters onder de evenementenvergunning :alien; zodat. de Wet Bibob kan 
worden toegepast. De politie zal de benoditde •(1.&ste;„,lijiie rapportages hiervoor 
opstelle 

TE NEMEN MAATi EGELEN DOOR i36 PO E 

ar» 

MAATRE E EN 

opmaken van bestuurlijke 
rapportages 

BEO0Cit3 EFFECT 

voorltornen van niet 
gewenste evenementen of 
deeiname daaraan 

basiste ms  

screening van de 
evenementenkalender, 
advisering (vooraf) en het 
stellen van vaorwaarden aan 
een vergunningaanvraag 

voorkomen van niet 
gewenste evenementen of 
deeiname daaraan 

basisteigns 

d istrictslChef afwijzend adviseren bij 
vergunningaerivraag, 

voorkomen van 
angewenste evenementen 
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RIK / IK (DRIO) 

6.7 Aanpakken wlndhappers en Patners 

middels IGP-cipdrachten 
inventarisatis van 
aanwezigen in en gebruik 
van de horecapanden 

versterken 
informatlepositie ten 
aanzlen van Haden die aan 
daze horeca 
gelegenheden zijn 
gelieerd, 

basistiaams 

verzamelen van informatie 
an vastleggeri in de 
relevante poliiiesystemen 
BVO en BVH:  

versterken 
informatiepositie 

genereren van informatie 
lokaal 

informatie landelijkl 

ersterken 
drm9t15)positie .; 

Doel IS een einde to maken aan het zich ontrekken aan de regale door laden van 
1% M s. De Belastingdienst zal op Oasis van eigen informatie aangevuld met 
info atie van de partners trachten in voorkomende gevallen een bran van 
inko en to bepalen bij die organisatie en laden die bekend staan ale windhapper of 
patsef. 
Daarr1aast kan de Belastingdienst in voorkomende gevallen, In samenwerking met de 
politiq, tot een strafrectitelqke aanpak ter zake bijv. witwassen komen. 

tt aKZ 'r r'1i-)1,71sttlaa » 



basiste ms 

inzet ANPR • kentekenragistratie 

belastingcontrole 

team V rkeer 
(OROS 
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Plum 
status ITI E 

F'avinit 

TE NE EN MAATREGELEN DOOR DE POLITIE 

oprnaken 	s uurljjke) 
rapportagee 

informatie verzamelen en 
vastieggen in SVO 
aysteem 

versterken 
infonatiepositte 

en 
informatiepositie ten 
eanzien van Haden die 
gelieerd zljn *tan de 1 % 
MC en die onroerend goad 
(bijv. horecapanden) in hun 
bezit hebben 

team k rpeohe ken 
(OROS 

vemanialen van inforrnati 
en vastleggen in de 
relevante politiesystem:In 
in BVO en f3VH 

versterken 
inforrnatiepositie 

genereren van intern. Ali 
lokaal 

informatie landelijk delen 

delen informatie (bijv. met 
de Selestingthenst) 

.,,ereterken 
inforrnatiepositie 

uniforrne aanpak 

NIC/RC  

muit143artners 

6.8 	Nlet toelaten laden 1% MC In overheldtsdIenet 

Het lidrrkatschap van een 1% MC is onverenigbear met de uitoefening van een 
overhei sfunctie. Op dit moment vindt bij di polities tx,:•,Q-Itvorrr;ig p!,,Ws over het net 
toestaa van het lidmaatschap van een 1% MC: ieliike vrerkgroep wordt in 
2012 oiiderzocht wat de ernst en omvang is. Mopeiiik wordt binnen de RIEC.structuur 
een algemeen plan ontwikkeid.  

owanzaam en dienstbaaro 
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Het is zaak om tijden 
van nieuwe metaw,e. 
zijn van en alertte 	ri 

lidmaatschap venraatschappelijk 
omstreden orgahisaties, zoais de 1% 
MC's. 
Indian een sollicitant aangeeft lid te 
zijn van een meatschappelijke 
organisatie is dit voldoende reden 
cm de sollicitatleprocedure te 
beeindigert. 

Bij de aannam :van personeei kan 
de polite els weirkgever diverse 
middelen hanteren am te selecteren. 
Daarbij wordeneisen gesteld aan de 
ervaring, opleiding en de 
betrouwbaarher n de 
politiemedew "er 

in het sollicitatiiforrntliils 
opgenomen dacc1044.4-: @r)4 
aangeven van +(fene clubs en/0,f,, 
verenigingen higzij lid is, sevens 
wordt gevraagd'paar 
bijzonderhecleri: 
indien na de a4stelling blijkt dat de 
medewerker bit'zija/haar sollicitatie 
informatie hee/ achtergehouden 
waarvan hij/zij had moeten beseffen 
dat daze informatie belong* was in 
de soilicitatie (tiir beoordeling van de 
aanateiling), 	de betrokkene 
worden ontslag, n. 

et Zuiver hou den 
yen de polite 
organisatie in zijn 
algemeen 

Y 

De juridische grandslag voor dit 
ontslag is een andere den het 
ontsiag via eenP iscipiina* 
procedure_  

Sta 
bestuursondersteuning 

' 	i. 
°+, is  

op de juiste wijze 
voigen van juridische 
t~rucedures 

eenh idsteiding 	Bij de zittende rheleweb*Vdient 
whootveignergeenmdea bileid bekend rd  

vo gen van het beleid 

will 

PDC 

Datum 9 maait 2013 
Status Definit et 

mist Operalionsel plan van aanpak 1%- 
rnotort tubs Oost-Brabant 

Pestrue 23/23 
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Drawl 9 rnaart 2013 
status Definiti 

rat Operati neel plan van aenpak 1%- 
rnatorcl be Oost-Brabant 

Nom 24124 

poiitiechef Indien na het bekendmaken van de het MAW houden 
onverenigbaarheid van het van de lokale 
lidmaatschap van.1% MC's en het afdelingen 
Politieambt een medewerker zich 
meldt, diem de medewerker voor de het leveren van 
keuze gesteld te warden. Of hij blijft goede 
werken els politlemedewerker an 
zegt ziJn lidmaatschap op of hij doet 

personeelszorg 

Been afstand van zijn ildmaatschap 
en zal zich derhalve schuldll..maken 
ear) plichtsverzulm veivat ;r: 47t;k4,1-' 
76 van het Besluit algetnene ; 
rechtspositia politie (BP-.1.,1; 

S 	- V K Indien na bekendmaking tie komen tot 
werkgever constateert dat een dossiervorming t.b.v. 
medewerker lid is van een 1% MC, 
zal een disciplinair onderzoeir 
warden gestart, waarbij de straf van 
ontslag in de reds ligt. 

de eenheidsleiding 

Plichtsverzuim °trivet zowel het 
overtreden van een voorschrift als 
het doen of nalaten van lets dal een 
goed ambtenaar in gelijke 
omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 
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Tan.' 5: Bestuudijko intenronties goricht op mobillteit en middulen 
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