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Expertgroep 1% MCs
Agenda bijeenkomst 18 november 2011

Hierbij de uitnodiging en agenda voor de Expertgroep MC’s in
De bijeenkomst start om 10:30 en zal na 13:00 uur worden afgesloten met een
lunch. De agenda is als volgt:
1,

Vaststellen produkten (zie bijlagen)
informatie
• Communicatie
• Opsporing
• Openbare Orde
o Interventies
o Veiligheid Collega’s
o Bejegeningsprofiel
o Feitenlijst

2.

(

3.

Beheer vastgestelde stukken

4.

Hoe gaan we de vastgestelde stukken gebruiken:
a. Incidenteel gebruik door de regio’s
b. Strategie voor landelijke aanpak (i.v.m. eventuele reacties)

5.
l.

Vragen uit het land?

6.

Vervolg bijeenkomst! W.V.T.T.K.
Oa, congres Politieacademie?

—

Wj & hoe?

oorgeven via de mail
en cc aan

X
X

x

Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Directie Openbare Orde en Veiligheid
Van

Notitie (geheim)
Onderwerp

Aan
Datum
Cc
Opsteller

Bestuurlijke aanpak Bikers
LIEC;
23 september 2011
RIEC Amsterdam

Inleiding

Uitgangspunt is dat iedereen, en dus ook 1% mc’s zich dienen te houden aan de
geldende wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht de geldende wet- en
regelgeving waarvan een gemeente gebruik kan maken om het hiervoor genoemde
uitgangspunt te verwezenlijken.
Wet- en regelgeving gericht op normhandhaving

1

De tabellen zijn zo opgesteld dat kort wordt ingegaan op de betreffende
regelgeving, de voorwaarden en het effect/doel van de maatregel. Tevens wordt in
de tabel verwezen naar een bijlage. In deze bijlage is de betreffende regeling terug
te vinden en eventueel extra informatie die van belang kan zijn indien gemeente dit
instrument wensen te gebruiken.
Ik heb getracht zoveel mogelijk instrumenten de revue te laten passeren, echter,
het overzicht zal niet volledig zijn. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de
instrumenten en niet in detail. Op basis van de tabellen kan een keuze gemaakt
worden voor een instrument, die op de individuele gemeente van toepassing is. In
verschillende gemeenten zullen verschillende regels gelden.
Tot slot: voor iedere gemeente geldt een andere APV. Voor de uniformiteit verwijs
ik naar de APV zoals deze is opgesteld door de VNG. De APV kan per gemeente
verschillen.
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Het stadsvernieuwingsplan en de Leefmilieuverordening komen in de nieuwe Wro niet meer voor.
Aangezien de verwachting niet is dat voor invoering Wro het bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt
het hier dus niet meer behandeld.
2

Persoonlijk verwijst naar het feit dat de functie kan worden beëindigd op het moment dat de exploitant

wisselt. Denk hierbij aan het jarenlange gehanteerde uitstertbeleid van coffeeshops.
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Opsporing
Opsporing is een belangrijk onderdeel teneinde de langetermijn doelstelling, zoals geformuleerd op 21
juni 2011 door de Raad van Korpschefs (te weten ‘het integraal bestrijden van toenemende invloed
van leden van MC’s binnen de georganiseerde criminaliteit en imago van schijnbare
onaantastbaarheid wegnemen”) in te vullen.
De opsporing rondom de 1% MC’s in Nederland kan onderverdeeld worden in Groot Opsporen en
Klein Opsporen;
• Onder Groot Opsporen worden langdurige opsporingsonderzoeken bedoeld geïnitieerd om
bewijs te leveren tegen personen of dadergroepen in het criminaliteitsveld van de
georganiseerde criminaliteit of terrorisme, met inzet van veel capaciteit en middelen.
• Klein Opsporen behelst opsporingsonderzoeken met een minder lange doorlooptijd
bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident of enkelvoudig crimineel feit.
Doel van opsporingsonderzoeken zijn immer waarheidsvinding en bewijsvergaring, en vinden plaats
oncierleiding van een officier van justitie. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie treedt
coördinerend op voor wat betreft de strafrechtelijke onderzoeken.

(

Als bijkomend kan beschouwd worden het verzamelen van informatie die ken leiden tot alternatieve
(niet strafrechtelijke) interventies zoals administratief rechtelijke of bestuurlijke interventies.

(

Doel van het geheel aan strafrechtelijke onderzoeken is het in samenhang met gevolgde alternatieve
strategieën, de schijnbare onaantastbaarheid van de 1% motorclubs, weg te nemen en onderrnijnende
activiteiten te beëindigen.

RIEC
RIEC Oost-Nederland

Analyseplan Aurora
Aanleiding
Sedert de zomer van 2011 ondervinden politie en een aantal gemeenten steeds meer signalen dat 1%
Motorclubs (MC’s) effectief overheidsoptreden belemmeren. Deze belemmeringen betreft soms het
optreden van de groep, van individuele leden, maar ook de locaties waar deze motorclubs gevestigd
zijn. 1% MC’s plaatsen zich buiten de samenleving door zich te benoemen als ‘outlaws’ en hun eigen
regels boven die van de samenleving te stellen.
In uw gemeente bevindt zich ook een chapter van een 1% MC. Het gaat hierbij om [invullen),
gevestigd aan [invullen]. De aanwezigheid en vestiging van deze 1% MC in uw gemeente en de
oproep van de Minister van Veiligheid en Justitie
1 om de problematiek van deze outlawbikers met een
breed gezamenlijk offensief aan te pakken, zijn aanleiding voor dit analyseplan.
Het doel van het analyseplan is, meer en beter inzicht krijgen in de wereld van de 1% motorclubs en
specifiek in die van het chapter dat zich gevestigd heeft in de gemeente [invullen]. Naast inzicht is ook
behoefte aan handelingsperspectieven, ten einde bestuurlijk en integraal op te kunnen treden tegen
dergelijke motorclubs in het algemeen en chapter [invullen] voor de gemeente [invullen] in het
bijzonder.

Achtergrond

(

1%MC
De term 1 % MC staat voor 1% Motorcycle Club. De leden van deze clubs overtreden min of meer
structureel normen en wetten. De gedachte hierachter is dat 99% van de motorrijders fatsoenlijke
burgers zijn en slechts 1% is ‘outlaw’. Outlaws voelen zich verheven boven de wet en stellen hun
eigen regels boven die van de samenleving. Om het naleven van de eigen regels af te dwingen wordt
excessief geweld niet geschuwd. Het geweld en de intimidatie die daar van uit gaan, worden als
functionele methoden gebruikt om bepaalde doeleinden te bereiken (LIEC, 2012).
Uit de landelijk beschikbare informatie blijkt dat de problematiek rondom de outlawbikers ernstig en
hardnekkig is. Dit geldt zowel voor de aard als voor de omvang. Al geruime tijd zijn er signalen dat
leden van bepaalde motorclubs zich een positie verwerven in de georganiseerde criminaliteit. Zij
worden in verband gebracht met intimidatie, afpersing, geweld en vuurwapenbezit (Ministerie van
Veiligheid en Justitie, 2012).

Zie bijlage 1 Brief geïntegreerde aanpak outlawbikers’.
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Zo is in de gemeenten
duidelijk
geworden dat horecagelegenheden te maken hebben met intimidatie van 1% MC’s. Het is niet
uitgesloten dat deze verschijningsvorm zich voordoet in meerdere gemeenten. Tevens is in een aantal
gemeenten vastgesteld dat leden van de 1% MC’s worden ingezet in de beveiligingsbranche.
Op basis van de signalen dat leden van cle van oorsprong Molukse Satudarah en de HeIls Angels hun
conflicten in de openbare ruimte zouden gaan uitvechten, zijn verschillende zogenaamde Harley
dagen afgelast
Ook in de media was
en is er nog steeds de nodige aandacht voor de 1% MC’s.
Daarnaast blijkt uit meerdere recente strafrechtelijke onderzoeken en uit onderzoeken in het verleden
dat leden van 1% MCs zich bezighouden met zware criminaliteit (LIEC, 2012).
Vastgesteld is dat Informatie betreffende de 1% MC’s, haar leden en de locaties waar zij gevestigd zijn
of samenkomen, nogal versnipperd aanwezig is. Tot eind 2011 vond de landelijke aanpak van de aan
die motorclubs gerelateerde criminaliteit nog te ongecoördineerd plaats. De bejegening door de
verschillende overheidsinstanties van de doelgroep was en is nog steeds gevarieerd en interventies
worden nog te weinig of niet in samenhang gecoördineerd. Kortom, een effectief geïntegreerd
transparant Nederlands overheidsoptreden wordt door het ontbreken van een goede informatiepositie
belemmerd. Een integrale landelijke aanpak door alle betrokken partners dient een uniforme aanpak
te garanderen, waarbij in alle gevallen op gelijke wijze wordt gehandeld (LIEC, 2012).
Eind 2011 is in afstemming met een aantal vertegenwoordigende burgemeesters, het college van
PG’s, de hoofdofficieren van justitie, de raad van korpschefs, vertegenwoordigers van de Fl00 en de
Belastingdienst vastgesteld dat gelet op de huidige signalen betreffende de 1 % MC’s een
geïntegreerde aanpak gewenst is (LIEC, 2012).

Probleemstelling
De aanpak van de 1% MC’s in Nederland kan effectief zijn wanneer er geanticipeerd wordt op de
verschillende verschijningsvormen van het fenomeen en alle betrokken partijen de handen ineen
slaan. Het barrièremodel 1% MC’s geeft hiertoe enige handvatten en zal voor deze analyse als
kapstok worden gebruikt.
Het barrièremodel is een manier om te bepalen welke barrières de veiligheidspartners kunnen
opwerpen tegen criminele activiteiten. Het gehele criminele proces wordt in kaart gebracht en per
onderdeel wordt gekeken wie een mogelijkheid heeft om in te grijpen. Zo wordt dus per onderdeel
gekeken welke partner de meeste kans heeft om te voorkomen dat criminele organisaties of personen
misbruik maken van legale structuren. Dat zorgt voor focus in het opsporingsproces, maar het helpt
ook om vanuit bestuurlijke en fiscale invalshoeken naar criminele praktijken te kijken (CCV, 2012)).
Het LIEC heeft in samenwerking met de politie een barrièremodel opgesteld voor de 1% MC’s en de
aanpak daarvan (zie figuur 1).
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Met behulp van het barrièremodel kan antwoord worden gezocht op de centrale vraag:

Hoe is [chapternaam of naam MC invullen] georganiseerd? En op welke wijze worden legale
structuren gebruikt dan wel misbruikt?
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Onderzoeksvragen
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Analyse, planning en uitvoering
Analyse en planning
Ten aanzien van de analyse wordt de volgende fasering aangebracht:
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Uitvoering
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Informatiebehoefte
Om het barrièremodel te kunnen vullen en te komen tot effectieve interventievoorstellen zal integrale
informatie moeten worden verzameld en geanalyseerd. Door de geanalyseerde informatie van de
partners samen te brengen, kan gekeken worden naar de mogelijkheden om de (leden van de) 1%
MC’s aan te pakken. Hiervoor is het van belang dat alle afzonderlijke partners een goede
informatiepositie hebben dan wel creëren.
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Conform artikel 20 WPG en het opgestelde RIEC-convenant kunnen er politiegegevens worden
verstrekt aan het RIEC ON.
b. Bestuur en belastingdienst
Om een goed beeld te krijgen van de 1% MC’s en haar leden is ook bestuurlijke en fiscale informatie
noodzakelijk. Beide partijen beschikken over een veelheid aan informatiebronnen en systemen, die
veelal versnipperd in de organisaties aanwezig zijn. Het RIEC ON zal daar waar nodig de gemeenten
en belastingdienstregio’s ondersteunen bij het verbeteren van de eigen informatiepositie.
Kijken we naar de informatiepositie van de gemeenten en de belastingdienst(regio’s), dan is er
behoefte aan de volgende informatie:

-1

De bestuurlijke en fiscale informatie zal worden veredeld door het RIEC Oost Nederland. Zodra het
RIEC Oost Nederland de beschikking heeft over de Auroradatabase (zie hierboven), zal de informatie
in dit systeem worden veredeld.
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1. Aan!eiding project Aurora
Sinds maart 2011 hebben diverse partners signalen over misstanden met betrekking tot
(leden van) 1% Motorclubs (1% MCs) bij het RIEC Zuid-West Nederland (RIEC ZWN)
aangeleverd. Deze signalen zijn afkomstig van bestuur en politie en gaan over
betrokkenheid van leden van bdio MCs bij georganiseerde misdaad.

Aan
het RIEC ZWN is gevraagd om samen met partners te komen tot een integrale aanpak
en concrete interventievoorstellen.

——_

__

Om het overheidsoptreden goed en effectief op elkaar te laten aansluiten, is een
integrale aanpak van belang. De partners en het RIEC ZWN hebben de afgelopen
maanden deze aanpak vorm gegeven. In het onderhavig projectplan is de integrale
aanpak 1% MCs voor de regio Midden en West Brabant omschreven. Het projectplan
dient als basis voor de integrale aanpak 1% MCs waarin taken, afspraken en
verantwoordelijkheden staan beschreven.

2. Ontstaan project Aurora
Gezien de aard en omvang van de problematiek rondom de 1% MC’s is tijdens de
Regionale Stuurploeg Midden en West Brabant (integrale deel) van 6 juli 2011 besloten
om de coördinatie van de aanpak 1% MCs in de regio bij het RIEC ZWN neer te leggen.
Dit onder de projectnaam Aurora. Om te komen tot een frequente informatiedeling tussen
partners is afgesproken om een regiegroep Aurora samen te stellen. De regiegroep is
verantwoordelijk voor de sturing van het project. Tijdens de vergaderingen van de
Regionale Stuurploeg is niet voldoende tijd om uitvoerig op het project Aurora in te gaan;
alleen de stand van zaken, nieuwe onderzoeken en actuele onderwerpen worden
besproken. De regiegroep is er ter ondersteuning van de Regionale Stuurploeg. Dit
besluit is in de notulen van de Regionale Stuurploeg van 6 juli als volgt verwoordt;
Akkoord met het oprichten van een integrale regiegroep
waarvan de coördinatie berust bij het RIEC Zuid-West Nederland”.

3

De volgende vier argumenten zijn hiervoor gegeven:
1 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit als gevolg van ernstige verstoring openbare orde
2. Regio-overstijgende problematiek
3. Maatschappelijke impact
4. Behoefte aan integrale nforrnatiecoördinatie

3. Noodzaak integrale aanpak

t

Een stevige integrale aanpak komt tot stand door informatie te delen en deze goed te
analyseren, veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen en in overleg de meest effectieve
interventiestrategieën te bepalen en uit te voeren.
Voorwaarde voor een effectieve inzet van verschillende instrumenten is een goede
samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Iedere partner vormt een onmisbare
schakel in de keten en partijen stemmen de aanpak onderling af, zodat optimaal gebruik
wordt gemaakt van elkaars capaciteit, informatie, deskundigheid en bevoegdheden. Bij
een succesvolle integrale aanpak dienen de kolommen elkaar te versterken. De
bestuurlijke en financiële aanpak van georganiseerde criminaliteit kan niet slagen zonder
het strafrecht als brandstof. Maar voor het beklijven van de beoogde effecten van een
strafrechtelijke aanpak dienen bestuurlijke maatregelen als onmisbare fundering. Een
integrale aanpak zorgt er bovendien voor dat de overheid handelt naar het
gelijkheidsbeginsel. Door regionale en landelijke afstemming door alle partners wordt er
immers gestreefd naar een uniforme aanpak waarbij in alle gevallen op gelijke wijze
wordt gehandeld.

4. Doelstellingen project Aurora
De doelstellingen van het project Aurora zijn gaandeweg door de convenantpartners
gezamenlijk ontwikkeld. De onderstaande doelstellingen zijn zowel bottum-up als top
down ontstaan. Het eerste doel van het project Aurora Is om een actueel beeld te
verkrijgen van de bedreiging die van de doelgroep uitgaat. Het is van belang overzicht en
inzicht te krijgen in de aard en omvang van het fenomeen en het effect van het handelen
van de 1% MC en de supportclubs 1% MC’s (verder genoemd 1% MC’s). Een goede
informatiepositie is onontbeerlijk. Ten tweede is het belangrijk dat partners vanuit een
gezamenlijke visie interventies tegen (leden van) de 1% MC’s gaan opwerpen. Het is de
bedoeling om middels een integraal keuzeproces te bepalen welke interventiestrategieën
worden toegepast. Concreet zijn er elf doelen;
Korte termijn:
1. Voorkomen van ernstige verstoring van de openbare orde en inbreuk op publiek
veiligheidsgevoel
2. Creëren van awareness bij overheidspariners
3. Daadkrachtige handhaving overheid (lik-op-stuk)

4

Lange termijn:
4. Tegengaan van (toenemende) invloed van (leden van) 1% MC’s binnen de
bovenwereld (de verwevenheid met horeca en de beveiligingssector)
5. Wegnemen van het imago van schijnbare onaantastbaarheid
6. Tegengaan en stoppen van het faciliteren van de criminaliteit door de overheid
7. Belemmeren van de groei van de 1% MC’s
8. Verbeteren informatiepositie van de overheid met betrekking tot de 1 MCs
9. Bestrijden van toenemende invloed van leden van 1% MCs binnen de
georganiseerde criminaliteit
10. Doorbreken van economische machtsposities (criminele wijze vergaard kapitaal)
11. Overheidsbrede informatie-inwinning op art 140 Sr (criminele organisatie).

(

5. Gezamenlijke visie
Door de partners en de leden van de Regionale Stuurploeg is afgesproken om de (leden
van) 1% MC’s en de supportclubs in de regio te bestrijden. Dit behelst het tegen gaan van
alle activiteiten van (leden van de) 1% MC’s. De partners willen gezamenlijk laten zien dat
de onaantastbaar gewaande 1% MCs en hun leden niet boven de wat staan. Tegen
aantasting van de rechtsorde dient opgetreden te worden. Verstoring van de openbare
orde zal en kan niet worden getolereerd.

Het standpunt is dat er binnen de kaders van de wet gekeken
wordt op welke wijze de partners kunnen interveniêren: geen vergunningen verlenen,
leden aan contoles (bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijke) onderwerpen en strafrechtelijke
onderzoeken starten.
Voor de overige motorclubs (geen 1% MC’s of supportclubs 1% MCs) in de regio geldt
dat alle acties van de overheid gericht dienen te zijn op het normaliseren van de
activiteiten van deze clubs.

Op basis van de visie hebben de partners drie taken geformuleerd die binnen het project
Aurora gerealiseerd moeten worden. Ten eerste is het van belang om zowel de 1% MCs
en supportclubs 1% MC’s als de overige MC’s in de regio in beeld te brengen en te
monitoren. De overheid zal haar informatiepositie moeten verbeteren waardoor zij beter
in staat is op actuele ontwikkelingen (o.a. openbare orde) te acteren. Ten tweede kan, op
basis van de geanalyseerde informatie, concrete casuïstiek worden uitgewerkt. De
casussen m.b.t, 1% MCs worden door de partners en het RIEC ZWN integraal
voorbereid en ingebracht in de Regionale Stuurploeg. Dit aan de hand van een
interventieadvies. Tot slot kunnen in het kader van het project Aurora algemene
interventies geïnitioerd worden. Samenvattend zijn de taken:
1. In beeld brengen en monitoren actualiteit;
2. Casus integraal voorbereiden (integrale projectvoorbereiding) en opstellen
interventieadviezen;
Algemene
3.
interventies inhtiëren.
5

6. Deelnemende partners
In eerste aanleg zijn de onderstaande partners bij het project Aurora betrokken:
De gemeenten in regio MWB;
De regiopolitie MWB;
De belastingdienst Oost en Zuidwest;
OM (parket Breda);
Nationale Recherche;
Het RIEC ZWN.
-

-

-

-

-

-

7. Regiegroep Aurora

(

De regiegroep zorgt voor een totstandkoming van een structurele samenwerking tussen
de partners die deelnemen aan het project Aurora. De regiegroep komt trequent bij elkaar
om het proces te bewaken en te controleren. De regiegroep draagt er ten eerste zorg
voor dat het proces niet vertraagd of belemmerd wordt. In dat kader heeft de regiegroep
een signaleringsfunctie voor eventuele knelpunten.
De regiegroep is daarnaast adviserend naar de Regionale Stuurploeg. Tijdens de
vergaderingen van de Regionale Stuurploeg is de terugkoppeling van de regiegroep een
vast agendapunt.
Aan de regiegroep nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel:
bestuur (gemeente Roosendaal), Belastingdienst Oost Brabant, Openbaar Ministerie
(parket Breda), Belastingdienst Zuidwest Brabant, politie Midden en West Brabant, Dienst
Nationale Recherche (FIET), Dienst Nationale Recherche (infocel) en het RIEC ZWN. De
vergadering wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het OM.

8. Bestuurlijke werkgroep Aurora
Naast de regiegroep is er een bestuurlijke werkgroep samengesteld, Vertegenwoordigers
van diverse gemeenten, wijkteams van de politieregio MWB, de DNR en de
belastingdienst schuiven bij dit overleggremium aan. Actuele incidenten, misstanden,
vragen, de uitvoering van de interventies en mogelijke knelpunten komen tijdens de
bestuurlijke werkgroep aan bod. Ook worden hier afspraken gemaakt en partners
gewezen op hun verantwoordelijkheid.

1

9. Samenwerkingsverband RIEC ZWN

(

De RISC’s zijn opgericht om op regionaal niveau de geTntegreerde aanpak van
georganiseerde criminaliteit te ondersteunen. In het Programma Versterking Aanpak
Georganiseerde Misdaad (PVAGM) zijn prioriteiten gelegd bij de themas mensenhandel,
georganiseerde hennepteelt, misbruik van vastgoed voor criminele doeleinden en
witwassen! onverklaarbaar vermogen.
Het fenomeen 1% MCs valt binnen deze thema’s; leden van 1% MCs maken zich in
groepsverband (vermoedelijk) schuldig aan witwassen, georganiseerde hennepteelt en
maken misbruik van vastgoed voor criminele doeleinden. De doelstellingen die binnen het
project Aurora zijn gesteld komen ook overeen met de doelstelling waarvoor de RIEC’s in
1 Er is een legitieme grond om in het kader van het project Aurora
het leven zijn geroepen.
onder de vlag van het RIEC-convenant integraal samen te werken en informatie uit te
wisselen.
Voor een goede samenwerking is het van belang dat alle afzonderlijke partners een
goede informatiepositie creëren. Elke partner is verantwoordelijk voor het verzamelen,
analyseren en veredelen van informatie over de (leden van) 1% MCs (en supportclubs)
dat binnen de eigen organisatie beschikbaar is. Het RIEC ZWN kan vervolgens de
geanalyseerde informatie van de partners samenbrengen, integraal bekijken en komen
tot integrale regionale analyses.
Het verzamelen en analyseren van de integrale informatie is geen doel op zich, maar een
middel om te komen tot effectieve interventievoorstellen. Door de informatie van de
partners samen te brengen kan gekeken worden naar de mogelijkheden om de (leden
van de) 1% MCs aan te pakken. Partners bekijken op basis van de integrale analyses
welke interventies uitgevoerd gaan worden. De Regionale Stuurploeg heeft hierin een
beslissende stem, zij kunnen echter worden geadviseerd door de regiegroep en het RIEC
ZWN.
Informatie-uitwisseling RIO MWB
De Divisie Regionale Informatie Organisatie (RIO) van de politie Midden en West Brabant
is verantwoordelijk voor het verzamelen, verdelen en analyseren van de politie-informatie.

S.
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De RIO gaat in het kader van het project Aurora informatie verzamelen. Dit betekent dat
er conform artikel 9 WPG een (verkennend) rechercheonderzoek opgestart moet worden.
Een dergelijk onderzoek kan worden gestart Ier voorkoming en opsporen van strafbare
feiten of in het kader van de openbare orde. De RIO kan in het kader van een
(verkennend) rechercheonderzoek gericht omvangrijke hoeveelheden gegevens vergaren
en verwerken met het oog op handhaving van de rechtsorde. Bij de informatie
verzameling en analyse door het RIO zijn daarnaast de artikelen 8,9,10,11 en 13 WPG
van toepassing.
De informatie die de RIO verzamelt en veredelt in de politiedatabase zal, zodra er sprake
is van doelbinding, worden verstrekt aan het RIEC ZWN. Het is van essentieel belang dat
het gebeurt in overleg met de bevoegd functionaris en toestemming van de zaaksofficier
(van Justitie). Er kunnen politiegegevens aan het RIEC ZWN verstrekt worden gelet op
20 WPG en het opgestelde RIEC-convenant. Met betrekking tot het uitwisselen van
gegevens moet ook de WGP in acht worden genomen en moet worden voldaan aan de

art.

protocolplicht.

De producten die de RIO aan het samenwerkingsverband van het RIEC ZWN aanlevert
zijn concrete analyses met de onderliggende datasets (subsets). De analisten van de RIO
en het RIEC ZWN moeten afstemmen op welke wijze zij dit bewerkstelligen. Het is van
belang dat er een effectieve en intensieve samenwerking ontstaat.

(:

Informatie-uitwisseling bestuur en belastingdienst
Gemeenten en de belastingdienst kennen een veelheid aan informatiebronnen en
systemen. De informatie is echter veelal versnipperd in de organisaties aanwezig.
Tegelijkertijd vormt iedere snipper een onmisbaar onderdeel om aan een goede
informatiepositie te kunnen bouwen; de bestuurlijke en fiscale informatie is noodzakelijk
om de (leden van) 1% MCs in beeld te brengen. Het gaat hier met name om informatie
m.b.t. clubhuizen (bestemming, vergunningen en eigendom), horecaondernemers,
uitkeringen, inkomsten, vermogen, schulden, verschil tussen legale inkomsten en
uitgaven (patsers), evenementen, orderverstoringen en overlast. In eerste instantie
ondersteunt het RIEC ZWN gemeenten en een aantal regio’s van de belastingdienst om
deze informatiepositie te verbeteren. Het doel is dat gemeenten en de belastingdienst op
korte termijn zelf gaan fungeren als informatieknooppunten. Dit betekent dat de analyses
niet alleen moeten resulteren in een persoonsdossier of een panddossier, maar dat
verbanden gelegd moeten worden. De veredeling van de informatie en de analyse
resulteert in overzichten waarin personen, panden, facilitators met hun onderlinge
verbondenheid zichtbaar worden.
3

Voor meer informatie zie het rapport Streefbeeld bestuurlijke informatiepositie. (Jongepier, T.
2010. St reefbeeld bestuurlijke inforinatieposirie. Jongepier Onderzoek & Advies).
9

De bestuurlijke en fiscale informatie wordt veredelt in de Auroradatabase. Naast het
bieden van ondersteuning, maakt het RIEC ZWN, in nauwe samenwerking met de
betreffende partners, de bestuurlijke en fiscale analyses,
In kader van de bestuurlijke weerbaarheid is het wenselijk dat gemeenten hun
informatiepositie over 1% MC’s gaan verbeteren. Voor de belastingdienst geldt hetzelfde:
zij moeten ook in staat zijn om hun waardevolle informatie te bundelen en analyseren.

8. Kaders project Aurora
Doelgroep. Het project Aurora richt zich op 1% MCs en supportclubs 1% MC’s in de
regio MWB. De ontwikkelingen in de wereld van de 1% MC’s gaan momenteel erg snel,
dus vandaar is het van belang om de overige motorclubs (vanwege het gevaar van
patchs over) te monitoren.
• Regio. In eerste instantie richt de aanpak zich op de regio Midden en West Brabant.
De aanpak wordt momenteel ook uitgerond naar de regio’s Zeeland, Brabant Zuidoost en
Noord Brabant.
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• Termijn van het project. Tijdens de Regionale Stuurgroep (integrale deel) van
december 2011 is de stand van zaken van het project Aurora besproken. Besloten is
vooralsnog door te gaan met het project en rond de zomer wederom te evalueren waarbij
betrokkenen wel onderkennen dat dit een project van lange adem is.
• Capaciteit van de deelnemende partners. Het project Aurora vraagt capaciteit en inzet
van de deelnemende partners. Het is momenteel moeilijk in te schatten wat er precies
aan capaciteit gevraagd wordt. De inzet voor het project Aurora kan voor veel partners
worden geschaard onder de uitvoering van hun dagelijkse kerntaken en werkzaamheden.

9. Landelijke ontwikkelingen aanpak 1% MC’s
Het onderhavig projectplan Aurora sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen die er gaande
zijn. Zowel vanuit de politiële als de bestuurlijke hoek staat de aanpak van 1% MCs en
de supportclubs 1% MCs hoog op de agenda.
Eind januari 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een brief betreffende de
geïntegreerde aanpak outlawbikers gestuurd aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal. In de brief staat gesteld dat: Gezien het feit dat in geval van outlawbikers
sprake is van een breed palet aan normoverschrijdend en crimineel gedrag, is een
geintegreerde aanpak aangewezen. Het gecombineerd inzetten van bestuurlijke, fiscale
en strafrechtelijke instrumenten is het meest succesvol. Zowel voor wat betreft de aanpak
van individuele leden als de clubs zijn de nodige interventies voor handen.
In januari 2012 hebben Burgemeesters van twintig gemeenten en het LIEC afgesproken
een actieplan te maken om de criminele opmars van motorbendes te bestrijden.

(

Vanuit de Raad van Korpschefs (RKC) is tijdens de bijeenkomst van juni 2010 gevraagd
om op de korte termijn te komen tot landelijke interventiestrategieën m.b.t. het
voorkomen van ernstige verstoring van de openbare orde en inbreuk op het publieke
veiligheidsgevoel. Op de lange termijn moet er een integraal beleid tot stand komen voor
het integraal bestrijden van toenemende invloed van leden van MCs binnen de
georganiseerde criminaliteit en het wegnemen van het imago van schijnbare
onaantastbaarheid.
Het LIEC heeft bovenstaande initiatieven gebundeld in een landelijke projectplan Aurora.
Het landelijke projectplan is in samenwerking met het RIEC ZWN ontwikkeld en sluit
naadloos aan op onderhavig regionale projectplan Aurora.
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Burgemeesters die geïnformeerd willen worden over de problematiek met
betrekking tot 1 % Motorclubs
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Geachte Burgemeester,

Inleiding
Naar aanleiding van de problematiek rond het clubhuis van de Satudarah in Enschede, heb ik op 11
november 2011 een burgemeestersbijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was de
bespreking van het fenomeen 1% motorclubs (of outlawbikers) en te komen tot afstemming in de
bestuurlijke bejegening van de motorclubs.
0p20 januari 2012 is een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Er was een groot aantal

uitkomsten van deze tweede
burgemeesters jeenkomst: n ook meegenomen in de brief over deze problematiek, die de Minister
van Veiligheid en Justitie op 30 januari 2012 aan de Tweede Kamer heeft toegezonden (zie bijlage).
Kern van deze brief is met name de oproep om gezamenlijk de krachten te bundelen; de problematiek
met betrekking tot de outlawbikers (1% MC’s) vraagt om een breed gezamenlijk offensief op landelijk
en lokaal niveau.
Burgemeestersbijeenkonist op 24 april 2012
Op 24 april 2012 vindt de derde bijeenkomst plaats. Met deze brief wordt U hiervoor uitgenodigd. U
kunt dan onder meer vragen stellen over de problematiek met betrekking tot de 1% Motorclubs.
Daarnaast wordt een voorstel voor een landelijk integraal programmaplan gepresenteerd en nader
toegelicht.

()

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt U een conceptprogrammaplan toegezonden, waarin een
voorstel wordt gedaan voor een organisatie- en afstemmingsstructuur en gezamenlijke doelstellingen.
Daarnaast zal het conceptprogrammaplan een uitgebreid handboek bevatten met daarin de juridische
instrumenten (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en fiscaal) die iedere partner ten dienste staan bij de
aanpak van 1% motorclubs. Doel is dat het programmaplan, met handboek, een kader biedt dat op
regionaal/lokaal niveau nader kan worden ingevuld aan de hand van de specifieke lokale situatie,
waarbij gebruikt wordt gemaakt van de RIEC/LIEC structuur.
Aangezien niet iedereen bij de voorgaande bijeenkomsten aanwezig was, is tevens een handboek
bestuurlijke aanpak en het bestuurlijk bejegeningsprofîel bijgevoegd dat in de eerdere bijeenkomst van
20januari 2012 is besproken.
Indien u nu
het
krijgt u de c

c--’-»’t opnemen met uw RIEC-hoofd of u kunt contact opnemen met
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 13 april 2012
.v.v. aanmelding burgemeestersbijeenkomst. Uiterlijk 1 week van tevoren
ve uitnodiging met bijlagen toegestuurd.
Int u

3

Ik hoop u op 24 april 2012 in Utrecht te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,
Peter E.J. Den Oudsten
Burgemeester van Enschede
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Telefoon:

Geachte Burgemeester,
Naar aanleiding van de eerder verzonden vooraankondiging voor de burgemeestersbijeenkomst op 24
april 2012 omtrent de 1% MC’s, heeft u zich aangemeld,
Middels deze brief nodig ik u officieel uit voor deze bijeenkomst.
Bij deze uitnodiging vindt ii tevens de agenda, het Programmaplan Landelijke Aanpak 1% MC’s en de
bijlagen bij het programmaplan.
Tijdens de bijeenkomst wordt een handboek juridisch instrumentarium uitgereikt, waarin de juridische
instrumenten (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en fiscaal) zijn uitgewerkt, die iedere partner ten
dienste staan bij de aanpak van 1% motorclubs.
Tot ziens op 24 april,
Met vriendelijke groet,

Peter E.J. Den Oudsten
Burgemeester van Enschede
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Inleiding

Leden van 1% motorclubs (1% MC’s) als de Heils Angels, Satudarah en andere
outlawbikerclubs, vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag; er is verwevenheid
met de georganiseerde misdaad (wo. drugs- en wapenhandel); ondermijning door
geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche; er lijkt invloed te
zijn op de harde kernen van voetbalsupporters.
De integriteit van de overheid is in het geding: het zaaien van angst door middel van
intimidatie- en afpersingspraktijken en daarmee mogelijk samenhangende
terughoudendheid om op te treden en geringe aangiftebereidheid en heijn geslotenheid
opereren van deze clubs bemoeilijkt adequaat toezicht en adequate handhaving. Zo
voldoen clubhuizen en andere verzamelpiaatsen in veel gevallen niet aan wet- en
regelgeving en vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag, zonder dat
hier tegen opgetreden wordt. Alleen door gezamenlijk met alle betrokken partijen de
krachten te bundelen in een geïntegreerde aanpak is het mogelijk om hier een effectief
antwoord tegen over te stellen. Dit plan van aanpak bevat de hoofdlijnen voor een
geïntegreerde bestrijding van de 1% motorclubs.
—

Ook de minister van Veiligheid en Justitie heeft gezien de aard en omvang van de
problematiek en na overleg met alle betrokken partijen in zijn brief aan de Tweede
Kamer van 30januari 2012 dit probleem geduid en een duidelijk standpunt ingenomen:
de overheid moet ‘...linksom of rechtsom de rekening presenteren aan hen die zich
schuldig maken aan normoverschrijdend en crimineel gedrag’. Deze problematiek vraagt
onder meer om een benadering over de volle breedte, gezamenlijk commitment, het
gezamenlijk maken van een duidelijk statement door middel van actiegerichtheid en
snelle klappen, als ook een meer stapsgewijze grondige werkwijze en vasthoudendheid,
aldus de minister. Er is gezamenlijk commitment voor deze lijn: door de Raad van
Korpschefs, burgemeesters, de politie, de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar
Ministerie wordt voortvarend gewerkt aan deze integrale aanpak.
-

-

Daarnaast moet dit plan worden gezien in het verlengde van een aantal recent ingezette
acties. Zo is door de Raad van Korpschefs in juni 2011 besloten tot het oprichten van een
infocel, die is ondergebracht bij de Nationale Recherche van het KLPD. De infocel brengt
alle informatie uit strafrechtelijke onderzoeken bij elkaar en zo mogelijk worden
onderlinge verbanden, spilfuncties en netwerken geanalyseerd. Ook wordt op deze wijze
de expertise in dit soort zaken vergroot. Het OM geeft prioriteit aan strafrechtelijke
onderzoeken naar individuele leden, al dan niet in georganiseerd verband. Ook heeft
bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarbij naast een aantal burgemeesters, tevens het
OM, de politie, het LIEC en RIEC’s waren vertegenwoordigd.
In dit plan is deze lijn als volgt uitgewerkt: 1% MC’s enlof hun leden worden op basis
van het barrièremodel aangepakt. Het barrièremodel is een aanpak waarbij op alle
onderscheiden terreinen (zoals huisvesting, imago, inkomen, mobiliteit en middelen),
door alle partijen na onderling overleg en afweging op basis van een analyse van de
problematiek, met alle mogelijke instrumenten ingezet wordt op het beëindigen van
ongewenste situaties en gedrag.
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Om dit voor elkaar te krijgen is het voorstel om uitgaande van de bestaande
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden een structuur te organiseren die ervoor
zorgt dat er met behulp van centraal verzamelde kennis, analyses en instrumenten, de
lokale situatie rond 1% MC’s adequaat in beeld kan worden gebracht en vervolgens op
maat gemaakte plannen van aanpak voorgelegd kunnen worden aan de verschillende
lokale driehoeken. En aanvulling hierop vraagt dit gezien de regio-overstijgende en
landelijke aard van de problematiek om landelijke afstemming en monitoring én om
commitment voor de gezamenlijk benoemde speerpunten die in dit plan zijn opgenomen.
-

-

In het Werkplaatshandboek Integrale Aanpak 1% MC’s, dat bij dit plan hoort, zijn de
beschikbare instrumenten van alle partners, die onderdeel zijn van een integrale aanpak
op een specifieke lokale situatie, beschreven. Ook bevat het handboek voorbeelden van
succesvolle aanpakken en kennis over het fenomeen. Deze bron van praktische kennis en
effectieve aanpakken wordt centraal actueel gehouden en uitgebreid met relevante
informatie.
1% Motorclubs?
De term 1% werd in 1947 geïntroduceerd na de Hollisterrellen in Califomië en daarop volgende,
soortgelijke gebeurtenissen waarbij een aantal ongezeglijke motorrijders slaags raakte met de politie.
Na deze incidenten verklaarde de president van de American Motorcycle Association dat 99 procent
van de Amerikaanse motorrijders goede en eerlijke burgers waren en dat slechts 1% zich niets van de
wet aantrok. De outlaw motorclubs gingen deze naam daarna, als geuzennaam gebruiken om zich
van andere motorliefhebbers te onderscheiden.
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HOOFDSTUK 1

Probleembeschrijving

In Nederland zijn de Satudarah MC (SMC) en de Heils Angels MC (HAMC) de twee
grootste 1% motorclubs (hierna: 1% MC’s). De overige 1% MC’s zijn aanzienlijk kleiner
in omvang (Rogues, Trailer Trash Travellers, Demons, Black Sheep, Veterans, Spiders en
de Animals), daarnaast is er een groot aantal supportclubs. In de afgelopen maanden is bij
politiek, bestuur, politie, Belastingdienst en het OM de aandacht voor en bezorgdheid
over de 1% MC’s sterk toegenomen. Er waren politie-invallen in de clubhuizen en bij
meerdere leden van 1% MC’s. Daarbij zijn vuurwapens, een raketwerper, een grote
hoeveelheid XTC en hoge bedragen contact geld aangetroffen. Ook bestaan er signalen
door het hele land over de betrokkenheid van 1% MC’s bij afpersingspraktijken in de
horeca. Op verdenking hiervan zijn op verschillende plaatsen leden van de Heils Angels
en Satudarah gearresteerd. Leden van de 1% MC’s komen veelvuldig voor in grote
rechercheo nderzoeken.

(

De 1% motorclubs zjjn in de afgelopen jaren zeer snel gegroeid.
Binnen elke 1% MC is het gebruikelijk dat met enige regelmaat nieuwe leden worden
geworven en nieuwe chapters (lokale afdelingen) worden opgericht. De afgelopen jaren
was de groei van vooral de Satudarah zeer groot, door ‘overpatchen”. Ook criminele
kopstukken zijn tot de 1% MC’s toegetreden. De macht en invloed van de motorclubs in
de georganiseerde criminaliteit is hiermee sterk gegroeid.
Er is een grote verwevenheid van de 1% motorclubs met de bovenwereld.
Sommige leden van 1% MC’s zijn werkzaam binnen de overheid. Ook zijn er
aanwijzingen dat leden verweven zijn met de advocatuur. Leden van deze motorclubs
lijken voorts verhoudingsgewijs vaak actief in branches waar veel contant geld in omgaat
(bijvoorbeeld in de horeca- en de tatoobranche en vastgoedbranche). Er zijn
aanwijzingen dat deze branches worden benut voor het witwassen van crimineel
verkregen geld. Ook gaat het om branches die gelinkt kunnen worden aan
(georganiseerde) criminaliteit, zoals growshops. Verder zijn branches, zoals de horeca- en
beveiligingsbranche, kwetsbaar gebleken voor afpersings- en intimidatiepraktijken.
-

Versterking van de handhaving en het toezicht is nodig.
De 1% MC’s trekken zich weinig aan van regelgeving en overheid. De zeer
geweiddadige reputatie van 1% MC’s die velen, ook binnen de overheid, angst
inboezemt, leidt tot het ontstaan van vrijplaatsen. Er lijkt hier sprake te zijn van een
vicieuze cirkel: er bestaat een schijn van onaantastbaarheid, die weer invloed heeft op de
bereidheid om consequent op te treden. Ook de handhaving van de Wegenverkeerswet
tijdens zogenaamde ride-outs verdient aandacht. Er wordt vaak zonder helm gereden, of
op een manier die een gevaar vormt voor andere weggebruikers. Er zijn zelfs presidents
(voorzitters) zonder motorrjbewijs. De uitkomsten van de strafzaken Acroniem en de
civiele zaken zijn als successen binnen de 1% MC’s gevierd en hebben de schijn van
onaantastbaarheid verder in de hand gewerkt.

Ket (onder dwang) overnemen van een bestaande motorciub.
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De informatie over 1% motorclubs is versnipperd
Verschillende overheidsinstanties en opsporingsdiensten vergaren informatie en hebben
behoefte aan informatie over 1% MC’s en hun leden. De informatie is incompleet en
wordt onvoldoende in een samenhangend verband gebracht. Als gevolg hiervan is het op
overheidsniveau nog onvoldoende mogelijk om adequate analyses te maken en effectieve
interventies te plegen.
De 1% motorclubs vormen internationale (‘criminele) netwerken.
De Heils Angels is tot op heden de enige internationale 1% MC in Nederland. De andere
Nederlandse 1% MC’s hebben samenwerkingsverbanden met internationale 1% MC’s en
criminele organisaties. Uit lopende strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van 1%
MC’s zich in bepaalde gevallen bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit,
onder meer drugshandel.

(

Op basis van het bovenstaande komt dit plan tot de volgende geprioriteerde
probleemgeb leden:
Ondermijnende criminaliteit:
Verwevenheid leden 1% MC’s met georganiseerde misdaad (opiumdelicten,
witwassen en wapenhandel);
Geweld, afpersing en bedreiging in o.a. de horeca en beveiligingsbranche.
-

-

Belemmering van overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag:
Normafwijkend verkeersgedrag;
Niet voldoen aan vergunningen voor clubhuizen en evenementen;
Belasting- en uitkeringsfraude.
-

-

-

Andere zorgpunten zijn:
Betrokkenheid (leden van) 1% MC’s bij harde kern-voetbalsupporters en
vechtsportgala’ s;
Integriteit van de overheid en weerbaarheid van haar functionarissen;
Behoefte aan centraal en regionaal gecoördineerde informatie en expertise.
-

-

-

Hieruit volgen onderstaande speerpunten, die in hoofdstuk 3 nader worden uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.
Focus op de cLubhuizen
Bestrijden van de invloed 1% MC’s in de horeca
Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven
Bestrijden van de invloed 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters
Niet faciliteren van evenementen van 1% MC’s
Aanpakken van windhappers
Focus op leden 1% MC in overheidsdienst
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HOOFDSTUK II

Aanpak

Strategische doelstelling
Het uitgangspunt voor het overheidsbeleid met betrekking tot normoverschrijdende en
criminele gedragingen door leden van 1% MC’s, is dat deze activiteiten linksom of
rechtsom gestopt moeten worden. De doelstelling van het voorgestelde plan van aanpak
luidt dan ook:
—

—

Bestrijding en beëindiging van de normoverschrijdende en criminele
activiteiten van 1% MC’s en hun leden.
Dit betekent ook dat de overheid criminelen enlof criminele activiteiten niet zal
faciliteren door bijvoorbeeld een clubhuis te verhuren of motortochten te begeleiden.
Beoogd effect
Beheersen van de toenemende invloed van leden van 1% MC’s binnen de georganiseerde
misdaad in Nederland, het terugdringen van hun ondermijnende activiteiten (in het
publieke domein) en het imago van schijnbare onaantastbaarheid wegnemen. Bijdragen
aan de veiligheidsbeleving en het rechtsgevoel van de burger door zichtbaar fermer op te
treden tegen (leden van) 1% MC’s.

Aanpak
De aanpak van de 1% MC’s in Nederland is succesvol wanneer er door alle betrokken
partijen gehandeld wordt op de verschillende verschijningsvormen van het fenomeen. De
minister van Veiligheid en Justitie stelt in zijn brief een brede geïntegreerde aanpak van
outlawbikers voor. Dit Plan van Aanpak spitst zich toe op deze brede geïntegreerde
aanpak. Het uitgangspunt van de aanpak is dat voortzetting van illegale activiteiten van
deze clubs en/of hun leden op alle fronten bestreden en beëindigd moet worden. Dat
betekent dat toezicht en handhaving op de activiteiten, bezittingen en leden van die clubs
vanuit dit streven geïntensiveerd worden (begrenzing). Afwijkingen van geldende
regelgeving worden beëindigd en op illegale activiteiten wordt repress lef gereageerd.
-

(

-

Voor een effectieve aanpak van dit fenomeen is het zinvol de verschillende instrumenten
die voorhanden zijn vanuit een afgestemd bejegeningprofiel/ afgestemde
interventiematrix toe te passen. Dit begint met het niet bieden van een podium, zoals
door het toestaan van evenementen, en geen hulp van de overheid in de vorm van
bijvoorbeeld een gunstige locatie voor een clubhuis. Het barrièremodel geeft daartoe
handvatten (zie hoofdstuk III).
Uiteraard zijn er op verschillende niveaus al maatregelen getroffen, die nu onderdeel uit
kunnen gaan maken van de informatievoorziening of het instrumentarium voor de
integrale aanpak. Zo lopen er tientallen onderzoeken bij het OM en worden Meld
Misdaad Anoniem, de Meldlijn Afpersing Horeca en verschillende publicaties over de
motorclubs ingezet.

7

Partners
Deelnemers aan de integrale aanpak zijn de politie, lokaal bestuur, Openbaar Ministerie.
Belastingdienst, FIOD en de samenwerkingsverbanden RIEC1LIEC:
Gemeenten
Het lokaal bestuur beschikt over een groot aantal instrumenten om overlast en
ongewenste situaties te beëindigen. De kracht van het lokaal bestuur ligt voor wat betreft
de 1% MC’s op de aanpak van de horeca, clubhuizen en evenementen. In deze gevallen is
over het algemeen een vergunning nodig. die het bestuur kan weigeren of intrekken of
waaraan het bestuur extra voorwaarden kan stellen. De gemeenten prioriteren op
handhaving en toezicht van vergunningen die voor activiteiten van 1% MC’s, zoals de
horecavergunning, de evenementenvergunning en bouwvergunningen van belang zijn.

(

Openbaar Ministerie en politie
De signalen dat leden van 1% MC’s individueel of in georganiseerd verband, zich een
positie verwerven in de georganiseerde misdaad hebben geleid tot verscherpte aandacht
van politie en het openbaar ministerie.
Er is een fors aantal opsporingsonderzoeken gestart naar leden van 1% MC’s in verband
met onder meer de handel in verdovende middelen, witwassen, afpers
bedreiging en

n voorkomende
gevallen wordt onderzocht wat de betrokkenheid van de motorciub is bij de strafbare
feiten.

(

Aangezien het landelijke problematiek betreft heeft het Landelijk Parket een regierol in
de strafrechtelijke aanpak van leden van de l% MC’s. De rechercheofficier en de
themaofficier dragen zorg voor het informeren en adviseren van de minister van
Veiligheid en Justitie, het College van Procureurs-Generaal en de verschillende parketten.
De uitvoering van de strafrechtelijke aanpak (strafrechtelijke interventies) ligt
nadrukkelijk in de regio.
Om de strafrechtelijke aanpak van leden van de 1% MC’s te bevorderen heeft het
.l niveau afstemming
Openbaar Ministerie op h

Zoals hierboven al aangegeven zijn er meerdere opsporingsonderzoeken, op regionaal en
landelijke niveau gestart. In het verlengde hiervan is door de Raad van Korpschefs in juni
2011 een landelijke infocel opgericht.
In de Raad van Korpschefs is afgesproken dat misdrijven gepleegd door leden
van 1% MC’s prioriteit hebben voor wat betreft de opsporing. Daarnaast zal de politie
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extra inzetten op handhaving van normoverschrijdend gedrag, zoals toezicht en
handhaving op verkeersdelicten.
Belastingdienst en FIOD
De Belastingdienst ziet mogelijkheden als het gaat om de aanpak van 1% MC’s binnen de
horeca en beveiligingsbedrijven en van individuele leden via hun persoonlijk inkomen.
De kracht van de Belastingdienst ligt voor deze casus in de eerste plaats op het gebied
van de inkomstenbelasting. Zo s
‘t de Belastinj
rol bij de
“

1
De Belastingdienst zal op basis van een
multidisciplinair beeld van ernst en omvang van de problematiek bepalen welke
handhavinginstrumenten ingezet zullen worden om het gewenste effect te bereiken, De
FIOD zal samen met het OM en de Belastingdienst de fiscaalstrafrechtelijke handhaving
voor haar rekening nemen. Daarnaast kan de FIOD na overleg met de Nationale
Recherche een bijdrage leveren aan het bestrijden van witwassen.
i

RIEC/LIEC
Het RIEC/LIEC speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het von’ngeven van de
bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van criminaliteit. Het RJEC/LIEC-bestel
ondersteunt de lokale aanpak van de j0/ MC’s en zorgt voor de lokale en regionale
ondersteuning bij het (maken en uitvoeren) van het regionale plan van aanpak. Het
RIEC/LIEC-bestel fungeert als informatieknooppunt. Het LIEC coördineert de opbouw
en overdracht van expertise en ondersteunt en coördineert de regio
overstijgende/landelijke projecten, waaronder de geïntegreerde aanpak van de 1°/b MC’s.

Structuur
De in dit document beschreven problematiek kent zowel een lokaal, regionaal, nationaal
als internationaal karakter en overstijgt daarmee de individuele regio’s. Een effectieve
aanpak van 1% MC’s vraagt om een breed gedragen en gecoördineerde aanpak waarbij
binnen de bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt gewerkt aan de
aanpak van 1% MC’s. De structuur waarbinnen dat gebeurt, ziet er als volgt uit:
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Landelijk Strategisch Overleg
Een geïntegreerde aanpak vraagt landelijke afstemming van de koers & strategie en
vraagt om monitoring. Deze afstemming en monitoring vinden plaats in een Landelijk
Strategisch Overleg (LSO). Het LSO bestaat uit een afgevaardigde van de partners,
namelijk politie, OM, Belastingdienst, lokaal bestuur en LIEC en komt twee â drie keer
per jaar bijeen. Het LSO stuurt de Landelijke Werkgroep en het landelijk deel van het
programma aan. Het LSO zet de koers uit, bewaakt de voortgang en adresseert
knelpunten die vanuit de regio’s of landelijke werkgroep worden aangedragen.
Besluitvorming over concrete maatregelen/interventies vindt op lokaal niveau, in de
driehoek+/RIEC-stuurgroep, plaats.
Van belang is dat de deelnemers aan het overleg het mandaat hebben en
doorzettingsmacht binnen de eigen organisaties om op strategisch niveau tot
besluitvorming te komen. Deelnemers aan het Landelijk Strategisch Overleg zijn: een
burgemeester, een vertegenwoordiger van het OM, een vertegenwoordiger van de
(Nationale) politie, directeur Belastingdienst, directeur FEOD, en hoofd LIEC. Van de
betrokken burgemeesters wordt derhalve een “collegiaal mandaat” gevraagd.
—

—

Landelijke werkgroep
Het LSO wordt gevoed door de landelijke werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit de
programmamanagers van de deelnemende partners. De werkgroep is daarmee een
centrale multidisciplinaire eenheid die belast is met signaLering, advisering en
beleidsvoorbereiding.
Infocel/motorcluboverleg
Bij de Nationale Recherche (KLPD) is een infocel ingericht, die zicht heeft op de in
Nederland lopende en afgeronde opsporingsonderzoeken naar leden van 1% MC’s. Zo
kunnen verbanden worden gelegd tussen de criminele activiteiten en de onderzoeken
daarnaar. De infocel 1% MC’s verzamelt dus informatie, maar levert tevens
ondersteuning en advisering van strafrechtelijke en bestuurlijke interventies op leden van
1%MC’s. Voor het leveren van input voor het vormgeven van een bestuurlijke aanpak is
het LIEC ook vertegenwoordigd in de infocel.
Deze landelijke infocel staat continu in verbinding met de regionale overleggen,
bestaande uit politie en RIEC’s, door middel van het motorcluboverleg. In het
motorcluboverleg wisselen de RIEC’s en de partners informatie uit, doen zij
inzicht/overzicht op en wordt voortdurend kennis gedeeld. Ook worden in dit overleg
interventies nader afgestemd tussen de centrale en decentrale partners.
Door de verschillende soorten informatie van deelnemende partners binnen dejuridische
kaders te combineren (‘meervoudig kijken’) ontstaat een overall beeld van 1% MC’s en
hun leden dat permanent kan worden verrijkt en geactualiseerd. Tevens groeit langs deze
weg inzicht en kennis ten aanzien van soorten criminaliteit, branches en werkwijzen die
aan 1% MC’s en hun leden gerelateerd kunnen worden.
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RIEC-werkgroepen
Om op lokaal niveau ook daadwerkelijk tot goede werkafspraken te komen, wordt op
lokaal niveau gewerkt binnen de RIEC-structuur. Het voorstel is om de aanpak van 1%
MC’s aan te wijzen als handhavingsknelpunt in de RIEC-werkgroepen. De tien RIEC
werkgroepen zijn verantwoordelijk voor informatie- en interventiecoördinatie en voor het
opstellen van regionale plannen van aanpak.

(

De deelnemers in de RIEC’s brengen de lokale situatie in beeld, stellen een
probleemanalyse op en leggen deze voor aan de driehoek+/stuurgroep RIEC. Vervolgens
stellen de deelnemers in RIEC-verband, in opdracht van de driehoek+/stuurgroep RIEC
aanpak op, met behulp van de instrumenten uit het Werkplaatshandboek [ntegrale
Aanpak 1% MC’s. De lokale driehoek besluit hierover en monitort de voortgang van de
uitvoering door het RIEC.

Opnieuw verdachten aangehouden in drugsonderzoek
23januari 2012 Landelijk Parket
-

De Nationale Recherche heeft maandag een 48jarige man aangehouden in wiens
limousineverhuurbedrijf in Tilburg eind vorig
jaar 4 kilo amfetamine, twee vuurwapens en
een raketwerper zijn aangetroffen.
Tegelijkertijd werd op verzoek van het
Landelijk Parket in het Belgische Poppel zijn
24-jarige zakelijk partner aangehouden. Hij zal
vandaag nog worden overgeleverd aan
Nederland.

t.

De Nationale Recherche ontdekte de drugs en
wapens in een onderzoek naar de productie van,
de handel in en uitvoer van synthetische drugs.
Grondstoffen voor de productie van
synthetische drugs zijn vermoedelijk vanuit
Litouwen aan de Nederlandse
verdachten geleverd. De leveranciers en
afnemers bleken elkaar regelmatig in Nederland
te ontmoeten.

In het limousineverhuurbedrijf nam de
Nationale Recherche in 201 1 ook ruim
112.000 euro in beslag. In een ander
bedrijfspand in Tilburg, dat door de
autoverhuurders was gehuurd, ontdekte de
politie een aanhanger met een ontmanteld
laboratorium voor de productie van
synthetische drugs. Ook werd daar een
gestolen Audi TT aangetroffen.
Op 30 november 2011 werden acht
verdachten aangehouden en woningen van
verdachten, bedrijven en het clubhuis van de
motorclub Satudarah in Tilburg doorzocht.
Evenals een aantal andere verdachten is de
48-jarige man lid van de motorclub
Satudarah. De burgemeester van Tilburg
heeft na het aantreffen van de drugs en
wapens het limousineverhuurbedrijf met
bestuursdwang gesloten.

II

HOOFDSTUK III

Speerpunten en geïntegreerde interventies: het barrièremodel

Het barrièremodel:
Aan de hand van het barrièremodel worden op de geprioriteerde probleemgebieden
interventies gepleegd. Het barrièremodel is een model waarmee op alle onderscheiden
terreinen en door alle mogelijke partijen geïntegreerd ingezet wordt; daar waar mogelijk
worden drempels opgeworpen door inzet van bestuurlijk, maar ook fiscaal en
strafrechtelijk instrumentarium. Bijgevoegd handboek met bejegeningsprofiel en
interventiematrix is de basis voor deze integrale werkwijze van handhaving over de volle
breedte conform het barrièremodel.
Geprioriteerde probleeingebieden en speerpunten:
Zoals ook in het voorgaande is aangegeven, gaat het om de volgende geprioriteerde
probleemgebieden:
• Ondermijnende criminaliteit;
• belemmering van overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag;
• de andere onderscheiden zorgpunten (zie blz 6).

0
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Werkwijze en informatie-uitivisseling in kader van integrale aanpak conform
barrière,nodel:
Op basis van een analyse van de partners in het RIEC wordt de lokale/regionale integrale
aanpak conform het barrièremodel vorm gegeven. De RIEC-werkgroep brengt het
probleem in beeld, op basis van de beschikbare bestuurlijke informatie, de informatie van
de politie en de Belastingdienst, stelt plannen op en brengt ook de eventuele side-effects
van interventies in beeld.
Hiervoor is de afstemming met de landelijke werkgroep onontbeerlijk. Deze plannen
worden vervolgens voorgelegd aan de lokale driehoek+/RIEC-stuurgroep, die de
besluiten neemt en de uitvoering monitort. Het Landelijk Strategisch Overleg monitort de
landelijke voortgang en stuurt op het landelijk programma.
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Bovenstaande figuur is een (niet uitputtend) voorbeeld van het barrièremodel, toegepast
op I%MC’s.
Voorbeelden
Hieronder wordt een aantal probleemgebieden, als voorbeeld, nader toegelicht of wordt
aan de hand van een voorbeeld getoond hoe men het Werkplaatshandboek in de lokale
situatie zou kunnen gebruiken.

14

Onderstaand voorbeeld geeft weer hoe een integrale aanpak kan worden vormgegeven:

(
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(

t

Instrunieiiien
Voorgaand barrièremodel en probleemgebieden geven inzicht in de werking van een
landelijke integrale aanpak. Met welke instrumenten de 1% MC’s het beste kunnen
worden aangepakt is afhankelijk van de specifieke lokale situatie. Deze worden in de
RIEC-werkgroep geïnventariseerd, waarna een interventiestrategie opgesteld wordt.
Het tweede deel van dit plan, het Werkplaatshandboek [ntegrale Aanpak 1% MC’s, bevat
een overzicht van de beschikbare instrumenten van alle partners, de mogelijkheden en de
voor- en nadelen ervan. Ook is er kennis over de 1% MC’s in opgenomen en zijn
voorbeelden van succesvolle aanpakken beschreven. Met de instrumenten uit het
handboek kan het barrièremodel worden gevuld, om een specifieke situatie rond een 1%
MC zo effectief mogelijk aan te pakken.
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Dit handboek bevat de volgende documenten:

Werkplaatshandboek Integrale Aanpak 1% MC’s

Bijlage 1: Handboek Nederlandse 1% motorclubs politie Nederland
Bijlage 2: Heils Angels en andere 1% MC’s in Nederland, kennisdocument 1%
motorclubs politie Nederland
Bijlage 3: Overzicht interventies integrale aanpak 1% MC’s Nederland
Bijlage 4: Bestuurlijke legitimatie en bejegeningsprofïel

(

Bijlage 5: Best practices:
• Analyseplan Aurora, RJEC ON;
• Projectplan Aurora RJEC ZWN;
• Vechtsportgala’s RIEC AA;
• Plan van Aanpak afpersing in de horeca, Tilburg
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HOOFDSTUK IV

Communicatie, planning en randvoorwaarden

Communicatie

Voor de aanpak van de 1% MC’s is de integrale aanpak de meest effectieve. Ook
communicatie is daar onderdeel van. In overleg met en samenwerking tussen de
woordvoerders van de verschillende partners wordt daarom, in navol :ing van het
n1rn
kt aan een in

Het doel van communicatie is een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de
integrale aanpak door de overheid. Specifiek kan met communicatie aan de volgende
doelstellingen worden gewerkt:
1. Kennis bij doelgroepen aanbrengen over 1% MC’s.
2. Gevoel van urgentie creëren voor gezamenlijke aanpak 1% MCs.
3. Informeren over gezamenlijke resultaten en afstemming van voorlichting
daarover.
P!anmiing en evaluatie

(

Het opzetten en uitvoeren van een gedegen aanpak van de 1% MC’s is niet van de ene
dag op de andere gerealiseerd. Zo nemen juridische procedures vaak jaren in beslag.
Daarom is het goed de vinger aan de pols te houden en periodiek te evalueren. De
landelijke werkgroep zal in afstemming met de regionale werkgroepen de monitoring ter
hand nemen en in ieder geval ieder halfjaar een evaluatie voorleggen aan het landelijk
strategisch overleg. Daarnaast werken de 10 RIEC-werkgroepen toe naar een eigen
voor de !‘‘ situatie, voor 1 september 2012 z deze_r-”” ‘1

Randvoorwaarden

De in dit document beschreven aanpak van de 1% MC’s kan alleen succesvol zijn indien:
• er een breed gedragen beeld is van de problematiek;
• alle (keten-)partners zich committeren aan de aanpak en daar ook voldoende
capaciteit voor beschikbaar stellen;
• alle (keten-)partners de benodigde informatie verzamelen en delen;
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•
•
•
•

door alle (keten-)partners integraal wordt samengewerkt en de juridische kaders
hiervoor worden gecreëerd;
samenwerking wordt gezocht met internationale partners;
er een landelijk verzamelpunt is, met een continu overzicht op basis van alle
beschikbare informatie en;
er een multidisciplinair team met voldoende capaciteit wordt samengesteld dat
continu bezig kan zijn met het inwinnen van informatie, analyse, advisering,
opbouw expertise en coördinatie van de uitvoering.

(
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Handboek
Juridisch instrumentarium
Een uitkverking van de bestuurlijke, fiscale en politie interventies in een

integrale aanpak
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Handboek Juridisch Instrumentarium

Hoofdstuk 1: Inleiding integrale interventie-matrix
1.1

t

Inleiding

Geconstateerd is dat 1°o motorclubs zich boven de wet verheven voelen en zich niet altijd
houden aan de geldende regels. Ook gemeentelijke regelgeving en regelgeving die de
gemeente raakt wordt regelmatig met voeten getreden. Denk hierbij aan het gegeven dat veel
clubhuizen van 1’ MC’s niet beschikken over de juiste vergunningen of dat het clubhuis niet
past binnen het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat iedereen, en dus ook 1% MC’s zich
dienen te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht van de
geldende wet- en regelgeving waarvan een gemeente, de politie of Belastingdienst, gebruik
kan maken om het hiervoor genoemde uitgangspunt te verwezenlijken. Welke interventies
ingezet kunnen worden hangt af van de lokale situatie. Met andere woorden: een analyse van
de lokale situatie is van belang alvorens er interventies uitgevoerd kunnen worden. De RIEC’s
kunnen hun partners hierbij ondersteunen. Het is altijd mogelijk om signalen in te brengen bij
de RIEC’s ten behoeve van een analyse, ofwel juridisch interventieadvies.

1.2

Interventiemodel 1% MC’s

notitie voornamelijk toegespitst op de bestuurlijke interventies.
Tegenhouden wordt gedefinieerd als het zodanig beïnvloeden (i’verstoren) van gedrag en van
omstandigheden, dat criminaliteit of andere inbreuken op de veiligheid en de
maatschappelijke integriteit worden voorkomen of vroegtijdig worden beëindigd, door middel
van een systeemgerichte, multidisciplinaire aanpak door verschillende actoren, die elk vanuit
hun eigen kerntaken en verantwoordelijkheden opereren. Partners zoals de Belastingdienst,
gemeenten en het RIEC zijn en worden betrokken bij de aanpak.
Uniforme interventiestrategieën bieden de Politie, lokaal bestuur, OM en Belastingdienst
handvatten voor een landelijke, eenduidige probleemgerichte aanpak van de motorclubs door
middel van betekenisvolle interventies. Door landelijk dezelfde acties te ondernemen en
dezelfde houding te laten zien ten opzichte van de MC’s zal een aanpak het meest effectief en
efficiënt zijn. Het mag én kan niet zo zijn dat de speelruimte die de MC’s hebben binnen de
ene regio geheel anders zijn dan in andere regio’s.
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1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 t!m 8 vindt u tabellen met de wet- en regelgeving die van toepassing zouden
kunnen zijn op 1% MC’s. Om enig overzicht aan te brengen in de verschillende
b.t
maatregelen!’
-

‘

‘

-

De tabellen zijn zo opgesteld dat kort wordt ingegaan op de betreffende regelgeving, de
voorwaarden en het effect/doel van de maatregel. Getracht is zoveel mogelijk
interventiemaatregelen de revue te laten passeren, echter, het overzicht zal niet volledig zijn.
Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de instrumenten en niet in detail. Het overzicht
biedt u handvatten, Op basis van de tabellen kan een keuze gemaakt worden voor een
instrument, die op de individuele casus van toepassing is. Uiteraard dienen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht te genomen te worden.
Tot slot: voor iedere gemeente geldt een andere APV. In een aparte tabel wordt vermeld
welke mogelijkheden een APV kan bieden. Dit zal voor een aantal gemeenten een wijziging
van de APV betekenen. Een wijziging van de APV kan over het algemeen op korte termijn
gerealiseerd worden en kan in voorkomende gevallen veel profijt opleveren. Gezien het
tijdsbestek waarin dit document vervaardigd diende te worden, was het niet mogelijk de
APV’s van alle gemeenten onder de loep te nemen. Er is voor gekozen om de model APV van
de VNG en de APV van Amsterdam te bestuderen. Verwijzingen in de tabel in het groen zijn
de bepalingen in de APV an de VNG en de verwijzingen in het rood die van Amsterdam
Gemeenten die een nuttige bepaling voor deze problematiek in hun APV hebben opgenomen,
gelieve dit aan ons door te geven, zodat andere gemeenten deze ook kunnen gebruiken.
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Hoofdstuk 2:
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende instrumenten die gericht zijn op
Dejuridische instrumenten zijn onder te
verdelen in civiele en bestuurlijke instrumenten. Het zal van de situatie afhangen wanneer
welk instrument het beste in te zetten is (of een combinatie ervan). Het is onontkoombaar dat
de verschillende instrumenten toepasbaar zijn binnen 7 genoemde thema’s. Om een en ander
overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om deze instrumenten slechts 1 maal terug te laten
komen.

(
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(.

Het stadsvernieuwingsplan en de Leefmilieuverordening komen in de nieuwe Wro niet meer voor. Aangezien de
verwachting niet is dat voor invoering Wro het bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt het hier dus niet meer
behandeld.
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Hoofdstuk 4:
wordt verwezen naar hetgeen is
Bij bestuurlijke interventies
neergelegd in hoofdstuk 6. Daarnaast is het van belang dat leden van 1% MC’s geen voorrang
of voorkeurspositie krijgen boven anderen. Ook de 1% leden dienen zich te houden aan het
beleid en de procedures zoals deze zijn vastgesteld in een gemeente. Daarnaast is van belang
om in de communicatie hierover afspraken te maken.
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Hoofdstuk 9: Bijlagen
Bijlage 1: Jurisprudentie
Overzicht van de belangrijkste jurisprudentie met betrekking tot 1% MC’s of leden daarvan.
De jurisprudentie richt zich op strafrecht, Wet Bibob, privaatrecht en bestuursrecht. De
uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.ril
Voorzitter Heils Angels Amsterdam krijgt geen beveiligingspas:
UN: BG5316, Raad van State, 200801483/1

Vonnis Rechtbank Amsterdam en arrest Hoge Raad clubhuis Heils Angels, opzegging
bruikleenovereenkomst:
UN: BD5332, Rechtbank Amsterdam, 377360 / HA ZA 07.2303
UN: BR5457, Hoge Raad, 10/02737
Yab Yum Bibob, ernstige mate van gevaar:
UN: BJ1892, Raad van State, 200808942/1/113
Clubhuis Amsterdam, uitspraak Rechtbank Amsterdam, weigeren bouwvergunning:
UN: BU3260, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/5587 BIBOB en AWB 10/3227
GEMWT
Civiele procedure Rechtbank Leeuwarden, criminele Organisatie.
UN: AZ9940, Rechtbank Leeuwarden, 79289 / HA RK 06-153
Intrekking wapenvergunning lid Heils Angels
UN: BL1600, Rechtbank Amsterdam, AWB 08/3762 WET
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Bijlage II: Voorbeelden
Hieronder, ter kennisname, een paar voorbeelden van toezicht en handhaving door
Gemeenten, waarbij er een link is met 1% MC’s.
Intermezzo Handhaven omgevingsvergunning
Vlak voor de grand opening is vrijdag het clubhuis van de Sweetlake Choppers aan de
Spoorstraat 7 in Roosendaal gesloten. De Sweetlake Choppers zijn volgens de website official
support club Heils Angels South East. In 2004 is de club opgericht. Burgemeester Jacques
Niederer heeft de loods afgesloten en verzegeld omdat er verbouwingen zijn gedaan aan het
Rijksmonument die Legen de regels zijn. De loods wordt officieel gehuurd door de Stichting
Creatief Anthonius. In de loods werd gewerkt aan een bar, toiletten en er stond een pooltafel.
Op de website van de SweetLake Choppers werd voor vrijdagavond een grand opening
aangekondigd, Het gebruik als clubhuis is in strijd met het bestemmingsplan ‘Stationswerf.’
De huurder moet de verbouwingen ongedaan maken en de loods in de oorspronkelijke staat
herstellen.
Bron. BNDeStern.nl (18-12-2011)
-

(

Intermezzo Handhaven bestemmingsplan
Motorciub Satudarah, dat met chapter South West is neergestreken in een pand aan de Van
Heemskerckstraat in Dinteloord, moet daar weg. Het bestemmingsplan staat niet toe dat een
motorclub, of wat voor een vereniging dan ook, een clubhuis inricht op het bedrijventerrein.
“We hebben de eigenaar van het pand vriendelijk verzocht om een einde aan de situatie te
maken. Hij krijgt daarvoor zes weken de tijd. Die zijn nu om. Als de motorclub daar nog
steeds een clubhuis heeft, dan krijgt hij opnieuw een brief. Maar dan een stuk dwingender van
Loon”, zegt wethouder Peter de Koning. Volgens hem heeft de motorclub geen contact
gezocht met de gemeente en is er ook geen sprake van een vergunningaanvraag. Mocht die er
wel komen, dan is dat verzoek kansloos.
Bron: BNDeStem.nI (28-10-2011,)
-

Intermezzo Niet verlengen pachtcontract
Ze zijn teleurgesteld en boos, de twee motorclubs Satadurah en de Harley Davidson Club
Bergen op Zoom. Beide clubs moeten in juni 2012 hun stek aan de Boerenweg verlaten. Hun
pachtcontract met de gemeente loopt na tien jaar af en dan is de gemeente verplicht de grond
aan te bieden aan de rechtmatige eigenaar, afval verwerkingsbedrijf Attero. Attero wil de
grond niet weer verpachten.
Vicevoorzitter Nico van Nispen: “En als we voor uitleg of hulp aankloppen, bij de gemeente
of bij grondeigenaar Attero, lopen we steeds tegen een dichte deur aan. Jammer, want we
zitten hier prima; dicht tegen de snelweg, niemand heeft last van ons. Daarbij houden we ons
altijd netjes aan geluidsnormcn en regelen we vergunningen waar nodig.” De gemeente had
ons ook mogen vertellen dat ze in overleg was met Attero over verkoop. Dan hadden we ons
clubhuis nooit verbouwd.” Clubleden legden twee jaar geleden nog zo’n 30.000 euro uit om
hun honk op te knappen. Ondertussen kijkt de club wel uit naar een nieuwe thuisbasis. Van
Nispen: “We moeten wel, we hebben onderdak nodig. Graag zie ik dat de gemeente ons hierin
tegemoet komt. We hebben namelijk in tegenstelling tot tal van andere clubs nooit aangeklopt
voor subsidie. En als ze dat niet willen, zoeken we verder.” “Want één ding is zeker”, besluit
voorzitter Dion Dinkelberg, “wij gaan niet weg uit Bergen op Zoom.”
Bon: BNDeStent (0 7-10-2011)
-
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Voorwoord
“Actually we’re conformists. To be an Angel, you have to
conform to the rules of our society, and the Angel’s
rules are the toughest anywhere .You got to
want to be an angel. We don’t just take anybody in.
we watch ‘em. We got to know they’Ii stick to our rules.”
..

citaat: Sonny Barger, A Heils’ Angel

(

Voor u ligt het handboek bestuurlijke interventiestrategieën opgesteld in opdracht van het Landelijk
Informatie en Expertise Centrum. Doel van dit handboek is een praktisch overzicht te geven van de
maatregelen waarvan u als gemeente en de RIEC’s gebruik kunnen maken bij de aanpak van 1%
motorclubs. Dit handboek is opgesteld vanuit de kennis en ervaring uit het RIEC Noord Holland en het
RIEC Zuid-West Nederland.
Er is gekozen om zoveel mogelijk bestuurlijk juridische maatregelen kort te beschrijven, zodat het de
gemeentes inzicht kan geven in wat er binnen de gemeentelijke wet- en regelgeving allemaal mogelijk
is. Aan de hand daarvan kan men zelf onderzoeken welke maatregel of maatregelen voor de eigen
specifieke situatie het beste te gebruiken is.
De Politie en de Belastingdienst hebben een eigen handboek met interventiemaatregelen opgesteld.
Om een en ander overzichtelijk te houden hebben alle partners (Politie, Belastingdienst en
LIEC/RIEC) ervoor gekozen de maatregelen te beschrijven aan de hand van 7 thema’s zoals deze zijn
opgenomen in het zogenaamde barrièremodel 1% motorclubs. In eerste instantie heeft iedere partner
een overzicht gemaakt van de eigen interventiemogelijkheden. Echter, partners hebben elkaar nodig
om het effect van de 1 O,/ MC aanpak te vergroten. Aan de hand van de interventiemaatregelen kunnen
de partners komen tot een integrale aanpak. Dit zal de komende maanden in de steigers gezet
worden.
Succes met de bestuurlijke en integrale aanpak,

Hoofd LIEC

4

Hoofdstuk 1: Probleembeschrijving en legitimatie
1.1

Geschiedenis

De Nederlandse Heils Angels in Amsterdam zijn in 1978 officieel erkend door het moederchapter in
Oakiand, Verenigde Staten en zijn daarmee de enige internationaal georganiseerde motorclub in
Nederland. Naast de Heils Angels bestaan er inmiddels nog acht motorclubs in Nederland die zichzelf
profileren als 1% motorclubs (1% MC’s), de zogenaamde outiaws. Het betreft de Rogues, Demons,
Spiders MC Delft, Trailer Trash Travellers MC, Veterans, Satudarah, Black Sheep en Animals. Leden
van 1% motorclubs overtreden min of meer structureel normen en wetten. De term 1% werd door deze
motorclubs geadopteerd nadat een bestuurder van de Amerikaanse Motorcyclist Association zich
uitliet over het wetteloze gedrag van de leden van deze outlawmotorclubs tijdens een evenement in
het Amerikaanse Hollister in 1947. Hij was van mening dat 99% van alle motorrijders fatsoenlijke
burgers waren en slechts 1% outIaw”. Vervolgens noemde een aantal motorclubs zichzelf 1%
motorclubs.

1.2

Recente ontwikkelingen

Sinds de zomer van 2011 ondervinden de politie en een aantal gemeenten steeds meer signalen dat
deze 1% MC’s effectief overheidsoptreden belemmeren. Deze belemmering betreft soms het optreden
als groep maar betreft ook de locaties waar deze motorclubs gevestigd zijn. 1% MC’s plaatsen zich
buiten de samenleving door zichzelf te benoemen als “outlaws” die hun eigen regels boven die van de
maatschappij stellen. Om het naleven van de eigen regels af te dwingen wordt excessief geweld niet
geschuwd. Het geweld en de intimidatie die daar van uit gaan, worden als functionele methoden
gebruikt om bepaalde doeleinden te bereiken.

(

In de gemeenten Arnhem, Breda, Apeldoorn, Maastricht, Tilburg en Enschede is duidelijk geworden
dat horecagelegenheden te maken hebben met intimidatie van 1% MC’s. Het is niet uitgesloten dat
deze verschijningsvorm zich voordoet in meerdere gemeenten. Tevens is in een aantal gemeenten
vastgesteld dat leden van de 1% MC’s worden ingezet in de beveiligingsbranche. Op basis van de
signalen dat leden van de van oorsprong Molukse Satudarah en de Heils Angels hun conflicten in de
openbare ruimte zouden gaan uitvechten, zijn verschillende zogenaamde Harley-dagen afgelast.
Daarnaast blijkt uit meerdere (ook recente) strafrechtelijke onderzoeken en uit onderzoeken in het
verleden dat leden van 1% MC’s zich bezighouden met zware criminaliteit. Zo wordt in het vonnis van
de Rechtbank Leeuwarden van 6 maart 2007 door de rechter aannemelijk geacht dat de Heils Angels
Motorclubs in de wereld en ook in Nederland een crimineel karakter hebben. Zij worden in verband
gebracht met bedreigingen met geweld, geweldpiegingen, levensdelicten, handel in wapens en drugs.

1.3

Effecten

5

Een integrale aanpak zorgt er voor dat de overheid handelt naar het gelijkheidsbeginsel. Een
landelijke aanpak door alle betrokken partners garandeert een uniforme aanpak waarbij in alle
gevallen op gelijke wijze wordt gehandeld.

1.4

Coördinatie

In afstemming met het college van Procureurs Generaal, een aantal vertegenwoordigende
burgemeesters, de hoofdofficieren van justitie, de raad van korpschefs, vertegenwoordigers van de
FIOD en de Belastingdienst is vastgesteld dat gelet op de huidige signalen omtrent de 1% MC’s een
geïntegreerde aanpak gewenst is.

—
—
—
—
—
—
—

0

—

1.5

Integrale aanpak 1% MC’s

Onderhavig document maakt deel uit van een overstijgende integrale aanpak 1% MCs. De uitwerking
van de bestuurlijke interventies worden geïntegreerd in een integrale aanpak, waarin ook de fiscale en
strafrechtelijke interventies worden opgenomen. Bij de aanpak van 1% MC’s is het van belang dat
diverse overheidspartners gezamenlijke keuzes maken en elkaar daarbij ondersteunen. Een integrale
aanpak betekent samen kiezen voor de beste interventies die, mede door ondersteuning van partners,
worden uitgevoerd. Een clubhuis kan moeilijk worden ontruimd zonder bijstand van de politie. Maar
ook tijdens een bestuurlijke controle is ondersteuning van de politie gewenst. Om bijstand te krijgen is
het van belang dat keuzes gezamenlijk worden gemaakt.

—I
—I
—I
1D
— i•
1.6

Aandachtspunten

Voordat gestart wordt met een integrale aanpak is het van belang van te voren aandacht te besteden
aan een aantal zaken. Voor dit project zijn dat in ieder geval de volgende. In de eerste plaats brengt
toezicht en handhaving mee dat erjuridische procedures worden gevoerd.

1
1

—
6

Nu informatie op een gecoördineerde manier verzameld en geanalyseerd wordt is het van belang een
goed overzicht te hebben van de bestuurlijke interventiemogeljkheden. Dit document tracht een
overzicht te geven van deze bestuurlijke interventiemaatregelen waarvan gemeenten en RIEC’s
gebruik kunnen maken, mede gebaseerd op de ervaringen binnen de verschillende gemeenten in
Nederland. lnterventies toepassen/gebruiken is niet mogelijk zonder eerst een visie op de
problematiek vast te stellen en bepaalt dient te worden hoe men de doelgroep wenst te bejegenen.

Hoofdstuk 2: Bejegening en Visie
2.1

Inleiding

De aanpak van de 1% motorclubs in Nederland kan succesvol zijn wanneer er gehandeld wordt op de
verschillende verschijningsvormen van het fenomeen en door alle betrokken partijen. Het
Barrièremodel geeft daartoe enige handvatten. Voor een effectieve bestuurlijke behandeling van dit
fenomeen is het zinvol de verschillende instrumenten die bestuurlijk voorhanden zijn vanuit een
afgestemd bejegeningprofiel toe te passen.

2.2

Uitgangspunten

Gelet op de diversiteit in verschijningsvormen en de verschillende betrokken partijen worden de
volgende uitgangspunten voorgesteld:

0

0

2.3

Nader ingevuld

1% MC’s (de door criminele activiteiten besmette clubs)
Bestuurlijk wordt het uitgangspunt onderschreven dat voortzetting van activiteiten van deze clubs
zoveel mogelijk bestreden en beëindigd moeten worden. Dat betekent dat toezicht en handhaving op
de activiteiten, bezittingen en leden van die clubs vanuit dit streven geïntensiveerd worden
(begrenzing). Afwijkingen van geldende regelgeving worden beëindigd en op illegale activiteiten wordt
repressief gereageerd. Preventief wordt het Bibobinstrument intensief ingezet.
Te denken valt aan;
—

-

0
0
0
0
0
7

beëindigen gebruiksovereenkomsten of huurovereenkomsten met deze clubs..

Vergunningverlening voor evenementen

Dit betekent dat binnen de gemeente kritisch gekeken wordt naar het proces van vergunningverlening
en naar de eisen die worden gesteld aan evenementenorganisatoren, vooral op het gebied van
veiligheid en aanpak van calamiteiten.
Preventie en alertheid op specifiek sectoren

8

Bewuste beiegeninn in persoonlijk contact en berichtevinQ in de media
Met name de 1% MC’s en de clubs die daar rondom bewegen hebben in de loop der jaren een
bijzonder imago ontwikkeld. Onderdelen van het imago zijn seen zweem van onaantastbaarheid,
dreiging, imponeergedrag, onafhankelijkheid, sturend en eisend gedrag. De wijze waarop leden van de
clubs in oersoonlijke contacten worden beleqend heeft effect oo hun
.1
,I ) 1 C

‘

1

1
i

1
1
ii

1
I_

0

)at vereist dus duidelijke en concrete
berichtgeving.

2.4

Informatie verzamelen en delen

1
1

—
1
1

—
Hoofdstuk 3: Inleiding bestuurlijk instrumentarium
3.1

Inleiding

Hierboven is geconstateerd dat 1% motorclubs zich boven de wet verheven voelen en zich niet altijd
houden aan de geldende regels. Ook gemeentelijke regelgeving en regelgeving die gemeente raken
worden regelmatig met voeten getreden. Denk hierbij aan het gegeven dat veel clubhuizen van 1%
MCs niet beschikken over de juiste vergunningen of dat het clubhuis niet past binnen het
bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat iedereen, en dus ook 1% MC’s zich dienen te houden aan de
geldende wet- en regelgeving. Hieronder volgt een overzicht de geldende wet- en regelgeving
(bestuurlijke interventies) waarvan een gemeente gebruik kan maken om het hiervoor genoemde
uitgangspunt te verwezenlijken. Welke interventies ingezet kunnen worden hangt af van de lokale
situatie. Met ander woorden: een analyse van de lokale situatie is van belang alvorens er interventie
uitgevoerd kunnen worden. De RIEC’s kunnen haar partners hierbij ondersteunen. Het is altijd
mogelijk om signalen in te brengen bij de RIEC’s ten behoeve van een analyse, ofwel juridisch
interventieadvies.

3.2

Interventiemodel 1% MC’s

Onderstaan is een schema van het interventiemodel 1% MC’s (c.q. barrièremodel l% MC’s)
weergegeven. Het uitgangspunt is dat een 1% MC een aantal stappen moet nemen om zich als 1%
MC te kunnen manifesteren.

9

-

Het barrièremodel is voor deze notitie met name toegespitst op de
bestuurlijke interventies.

3.3

Indeling

In hoofdstuk 4 tlm 10 vindt u een tabel met de wet- en regelgeving die van toepassing zou kunnen zijn
op 1% MCs in uw gemeente. Om enig overzicht aan te brengen in de verschillende
maatregelen/mogelijkheden is aansluiting is gezocht bij het barrièremodel, zoals hieronder neergelegd
en opgesteld door het LIEC in samenwerking met de politie. In verband met de eenvormigheid hebben
zowel de gemeente als de politie hebben voor het in kaart brengen van hâr interventiemaatregelen
gebruikt maakt van dezelfde 7 thema’s.(

De tabellen zijn zo opgesteld dat kort wordt ingegaan op de betreffende regelgeving, de voorwaarden
en het effectldoel van de maatregel. Getracht is zoveel mogelijk interventiemaatregelen de revue te
laten passeren, echter, het overzicht zal niet volledig zijn. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op
de instrumenten en niet in detail. Het overzicht biedt u handvatten, Op basis van de tabellen kan een
keuze gemaakt worden voor een instrument, die op de individuele gemeente van toepassing is.
Tot slot: voor iedere gemeente geldt een andere APV. In een aparte tabel wordt vermeld welke
mogelijkheden een APV kan bieden. Dit zal voor een aantal gemeenten een wijziging van de APV
betekenen. Een wijziging van de APV kan over het algemeen op korte termijn gerealiseerd worden en
kan in voorkomende gevallen veel profijt opleveren. Gezien het tijdsbestek waarin dit document
vervaardigd diende te worden, was het niet mogelijk de APV’s van alle gemeenten onder de loep te
nemen. Er is voor gekozen om de model APV van de VNG, de APV van Amsterdam en de APV van
Breda te bestuderen. Verwijzingen in de tabel in het groen zijn de bepalingen in de APV van de VNG
en de verwijzingen in het rood die van Amsterdam Gemeenten die een nuttige bepaling voor deze
problematiek in hun APV hebben opgenomen, gelieve dit aan ons door te geven, zodat andere
gemeenten deze ook kunnen gebruiken.
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3.3

Aandachtspunten

Voordat gestart wordt met een bestuurlijke- en/of integrale aanpak is het van belang van te voren
aandacht te besteden aan een aantal zaken. Voor dit project zijn dat in ieder geval de volgende. In de
eerste plaats brengt toezicht en handhaving mee dat er iuridische procedures worden gevoerd.

1
1

S

1
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1

Het stadsvernieuwingsplan en de Leefmilieuverordening komen In de nieuwe Wro niet meer voor. Aangezien de verwachting

niet is dat voor invoering Wro het bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt het hier dus niet meer behandeld.
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Hoofdstuk

5:1

15

91

NB: De vergunningen voor horecaportiers worden verleend door de regiopolitie. De politie is ook
degene die de screening verricht. Deze bevoegdheid is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
gemandateerd aan de regiokorpsen. De gemeente heeft in de verlening van de vergunningen geen
rol.

Hoofdstuk 6:
Ook de 1% leden dienen zich te houden aan het beleid en de procedures
zoals deze zijn vastgesteld in een gemeente.

(

Hoofdstuk 7:

17

NB: De belastingdienst verstrekt zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en
kinderopvangtoelage. De belastingdienst toetst of personen hiervoor in aanmerking komen. De
gemeente heeft in de toekenning van deze toeiagen geen rol. Het UWV en de Sociale
Verzekeringsbank (SBB) kennen naast de gemeenten en de belastingdienst ook diverse uitkeringen
toe. Het UWV verstrekt WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en ziektewet uitkeringen. De SVB
AOW, ANW Kinderbijslag en AlO. De gemeente heeft ook in de toekenning van deze toeslagen geen
rol
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Hoofdstuk 11: Veiligheid medewerkers
Zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven is de veiligheid van medewerkers een punt van aandacht en ook
zorg. Bekend is dat regelmatig overheidsfunctionarissen bedreigd of geïntimideerd worden. Dit kan
een eenduidige aanpak van de 1% motorclub in hoge mate belemmeren. Alvorens gestart wordt met
een aanpak dient in overleg met politie en OM afspraken gemaakt te worden over hoe wordt
omgegaan met bedreiging en intimidatie van werknemers. De betrokken medewerkers dienen hierover
te worden ingelicht. Van belang is dat per regio wordt nagedacht over preventie van dit soort
problemen Het is raadzaam om bij het begin van de bestuurlijke aanpak in beeld te brengen welke
medewerkers en politici betrokken zijn en (met behulp van de politie) een inschatting te maken van de
risico’s die zij lopen. Vervolgens kunnen maatregelen genomen worden om de risico’s te verkleinen

(

Het is belangrijk om gedurende het
bestuurlijke traject regelmatig te monitoren en dit ook vast te leggen. Indien medewerkers of
bestuurders toch te maken krijgen met bedreiging of geweld is er van het ministerie een protocol hoe
in voorkomende gevallen te handelen (zie bijlage). Belangrijk is om vooraf met de politie over aangifte
afspraken te maken met mogelijk een vaste contactpersoon.

Hoofdstuk 12: Toekomst
In overleg met de partners en gezien de urgentie is ervoor gekozen om de verschillende partners de
eigen interventiestrategieën te laten opstellen. Uiteraard is het de bedoeling dat er vanuit een integrale
aanpak wordt samengewerkt via de RIEC’s. Dit betekent dat er per casus gekozen kan worden welke
interventiemaatregel van welke partner het beste kan worden ingezet, of een combinatie daarvan.

1

1
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Hoofdstuk 13: Bijlagen

Bijlage 1: Jurisprudentie
Overzicht van de belangrijkste jurisprudentie met betrekking tot 1% MC’s of leden daarvan. De
jurisprudentie richt zich op strafrecht, Wet Bibob, privaatrecht en bestuursrecht. De uitspraken zijn te
vinden op www.rechtspraak.nI

Voorzitter Heils Angels Amsterdam krijgt geen beveiligingspas:
UN: BG5316, Raad van State 200801483fl
,

(

Vonnis Rechtbank Amsterdam en arrest Hoge Raad clubhuis Heils Angels, opzegging
bruikleenovereenkomst:
UN: BD5332, Rechtbank Amsterdam 377360 / HA ZA 07.2303
UN: BR5457, Hoge Raad, 10102737
,

Yab Yum Bibob, ernstige mate van gevaar:
UN: BJ1892, Raad van State 20080894211IH3
,

Clubhuis Amsterdam, uitspraak Rechtbank Amsterdam, weigeren bouwvergunning:
UN: 8U3260, Rechtbank Amsterdam AWB 09/5587 BIBOB en AWB 10/3227 GEMWT
,

Civiele procedure Rechtbank Leeuwarden, criminele Organisatie.
UN: AZ9940, Rechtbank Leeuwarden 79289 / HA RK 06-153
,

Intrekking wapenvergunning lid Heils Angels
UN: BUI 600, Rechtbank Amsterdam, AWB 08/3762 WET
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Bijlage 2: Voorbeelden
Hieronder, ter kennisname, een paar voorbeelden van toezicht en handhaving door Gemeenten,
waarbij er een link is met 1% MC’s.
Intermezzo Handhaven omgevingsvergunning
Vlak voor de grand opening is vrijdag het clubhuis van de Sweetlake Choppers aan de Spoorstraat 7
in Roosendaal gesloten. De Sweetlake Choppers zijn volgens de website official support club HeIls
Angels South East. In 2004 is de club opgericht. Burgemeester Jacques Niederer heeft de loods
afgesloten en verzegeld omdat er verbouwingen zijn gedaan aan het Rijksmonument die tegen de
regels zijn. De loods wordt officieel gehuurd door de Stichting Creatief Anthonius. In de loods werd
gewerkt aan een bar, toiletten en er stond een pooltafel. Op de website van de SweetLake Choppers
werd voor vrijdagavond een grand opening aangekondigd. Het gebruik als clubhuis is in strijd met het
bestemmingsplan ‘Stationswerf.’ De huurder moet de verbouwingen ongedaan maken en de loods in
de oorspronkelijke staat herstellen.
Bron: BN DeStem.nl (18-12-2011)
-

Intermezzo Handhaven bestemmingsplan
Motorclub Satudarah, dat met chapter South West is neergestreken in een pand aan de Van
Heemskerckstraat in Dinteloord, moet daar weg. Het bestemmingsplan staat niet toe dat een
motorclub, of wat voor een vereniging dan ook, een clubhuis inricht op het bedrijventerrein. “We
hebben de eigenaar van het pand vriendelijk verzocht om een einde aan de situatie te maken. Hij
krijgt daarvoor zes weken de tijd. Die zijn nu om. Als de motorclub daar nog steeds een clubhuis heeft,
dan krijgt hij opnieuw een brief. Maar dan een stuk dwingender van toon”, zegt wethouder Peter de
Koning. Volgens hem heeft de motorciub geen contact gezocht met de gemeente en is er ook geen
sprake van een vergunningaanvraag. Mocht die er wel komen, dan is dat verzoek kansloos.
Bron: BN DeStem.nl (28-10-2011)
-

Intermezzo Niet verlengen pachtcontract
Ze zijn teleurgesteld en boos, de twee motorclubs Satadurah en de Harley Davidson Club Bergen op
Zoom. Beide clubs moeten in juni 2012 hun stek aan de Boerenweg verlaten. Hun pachtcontract met
de gemeente loopt na tien jaar af en dan is de gemeente verplicht de grond aan te bieden aan de
rechtmatige eigenaar, afvalverwerkingsbedrijf Attero. Attero wil de grond niet weer verpachten.
Vicevoorzitter Nico van Nispen: “En als we voor uitleg of hulp aankloppen, bij de gemeente of bij
grondeigenaar Attero, lopen we steeds tegen een dichte deur aan. Jammer, want we zitten hier prima;
dicht tegen de snelweg, niemand heeft last van ons. Daarbij houden we ons altijd netjes aan
geluidsnormen en regelen we vergunningen waar nodig.” De gemeente had ons ook mogen vertellen
dat ze in overleg was met Attero over verkoop. Dan hadden we ons clubhuis nooit verbouwd.”
Clubleden legden twee jaar geleden nog zo’n 30.000 euro uit om hun honk op te knappen.
Ondertussen kijkt de club wel uit naar een nieuwe thuisbasis. Van Nispen: “We moeten wel, we
hebben onderdak nodig. Graag zie ik dat de gemeente ons hierin tegemoet komt. We hebben namelijk
in tegenstelling tot tal van andere clubs nooit aangeklopt voor subsidie. En als ze dat niet willen,
zoeken we verder.” “Want één ding is zeker”, besluit voorzitter Dion Dinkelberg, “wij gaan niet weg uit
Bergen op Zoom.”
Bon: BN DeStem (07-10-2011)
-
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Bijlage 3: Protocol veiligheid overheidsfunctionarissen
Op de volgende website is de werkinstructie bij aangifte en melding van agressie en geweld tegen
medewerkers met een publieke taak te downloaden:
http:/fwww.veiligbestuur.nl/handelen 1ii incidenten

(

c
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IIhII IUI llhlh IIII1I
Geachte leden van de Commissie BVM,
De afgelopen tijd is uit politieonderzoek gebleken dat de ‘1% motorclubs’ en hun leden,
waarvan de bekendste- Satudarah en Heils Angels zijn, in verband worden gebracht met
criminele activiteiten. Het betreft onder meer drugshandel, witwassen, vuurwapenbezit en
geweldpleging.
In deze brief wordt u geïnformeerd over de Rotterdamse situatie en de aanpak ten aanzien
van de 1% motorclubs en hun leden, welke aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.
1. Situatie in Rotterdam
In Rotterdam is een clubhuis gevestigd van motarclub Satudarah; de Heils Angels hadden tot
voor kort ook een clubhuis in Rotterdam maar zijn daaruit vertrokken. Vooralsnog is niet
bekend dat de Rotterdamse clubs dan wel hun leden zich bezighouden met criminele
activiteiten. Dat neemt niet weg dat zij mijn aandacht hebben en ik alles in het werk stel om
situaties als bovengenoemd te voorkomen. Daarbij zal ik gebruikmaken van de bestuurlijke
instrumenten die tot mijn beschikking staan, zoals de inzet van de et Bibob en horeca- en
evenementenvergunningen

-

Motorclub Satudarah is in een pand gehuisvest op basis van een bruikleenovereenkomst.
Gezien de beoogde grootscheepse herontwikkeling van het gebied waarin het pand is gelegen
en er in dat verband een tijdelijke overeenkomst met een nieuwe huurder wordt aangegaan,
wordt de bestaande bruikleenovereenkomst beëindigd.
Hiernaast heeft de gezagsdriehoek besloten dat er een brede samenwerking tot stand moet
komen gericht op de 1% motorclubs in de regio Rotterdam-Rijnrnond. Onder de vlag van het
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdarn-Rijnmond (RIEC) wordt de
informatiepositie met betrokken partners zoals Openbaar Ministerie, politie, gemeenten en
Belastingdienst versterkt ten aanzien van de verschillende cTubs en hun individuele leden. Op
basis van deze informatie wordt bekeken of het landelijke beeld zich in onze regio voordoet.
De opgebouwde inforrnatiepositie wordt benut voor het vorrngeven van een stevige
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geïntegreerde regionale aanpak. De ervaringen en opgedane kennis in dit traject zullen ook op
landelijk niveau worden gedeeld.
2. Landelijke aanpak
De hierboven beschreven aanpak sluit aan bij de inzet op landelijk niveau. Zo is de gemeente
Rotterdam, samen met het RIEC, nauw betrokken bij de vormgeving van een landelijke
aanpak. Deze landelijke samenwerking heeft minister Opstelten op 25 januari 2012 in een
brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. De brief treft u in de bijlage aan.
De landelijke aanpak betreft de gezamenlijke inzet van alle mogelijke instrumenten, zowel
strafrechtelijk, fiscaal, als ook bestuurlijk, om te voorkomen dat de motorclubs worden
gefaciliteerd. In de eerste plaats vindt op landelijk niveau periodiek bestuurlijk overleg plaats
waaraan ik deelneem. Overige deelnemers zijn de Nationale Recherche, het Openbaar
Ministerie, het Landelijk Informatie— en Expertise Centrum (LIEC) en een aantal collegaburgemeesters. Het overleg moet resulteren in een eenduidig bestuurlijk bejegeningsprofiel en
een bestuurlijke interventiematrix. Hiernaast worden de kwetsbare branches, zoals horeca- en
beveiligingbedrijven, tegen het licht gehouden en zijn afspraken gemaakt over de aanpak van
vrijplaatsen. In dit overleg is afgesproken dat de kennis en ervaringen van Rotterdam, onder
meer ten aanzien van wet Bibob, horeca en sluitingen, worden gebruikt voor de landelijke
aanpak. Verder geeft het Openbaar Ministerie prioriteit aan de strafrechtelijke onderzoeken
naar leden van de 1% motorclubs en wordt gekeken waar in strafrechtelijk onderzoek mogelijk
gezamenlijk opgetrokken kan worden door middel van bestuurlijke rapportages.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Burgemeester van Rotterdam,

Bijlage: brief minister Opstelten, d.d. 25januari 2012
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt ii slechts één zaak in uw
brief behandelen.

-

Datum
25 januari 2012
Onderwerp Brief geïntegreerdé aanpak outlawbikers
-

De problematiek van outlawbikers vraagt om een breed gezamenlijk offensief
vanuit landelijk en lokaal niveau. Zij die zich schuldig maken aan
normoverschrijdend gedrag en criminaliteit moeten linksom of rechtsom de
rekening gepresenteerd krijgen. Het aan de laars lappen van de regels en dat
men zich onaantastbaar waant moet stoppen. Dok moet het afgeLopen zijn met
afpersings- en lntimidatiepraktijken, bedreigingen en geweld vanuit deze hoek.
-Vrijplaatsen, waarbinnen men zich niets aantrekt van landelijke regels en normen,
moeten niet worden getolereerd. Alleen door met alle betrokken partijen de
krachten te bundelen, is het mogelijk om hier vanuit de overheid een effectief
antwoord tegenover te stellen.
-

-

In deze brief worden de lijnen uiteengezet van een geïntegreerde aanpak van
outlawbikers. Gezien de moéilijk doordringbare en hardnekkige aard van dëze
problematiek zijn niet alleen snelle, zichtbare acties noodzakelijk, maar
nadrukkelijk ook acties, die eerst vragen om een investering alvorens de
resultaten ervan zichtbaar worden. De betrokken partijen zijn hiermee
voortvarend aan de slag en deze aanpak wordt de koinende tijd verder
uitgebouwd. Van een meerjarige aanpak zal sprake dienen te zijn om deze
problematiek effectief aan te kunnen pakken. Kortom, zowel actiegerichtheid a!s
vasthoudendheid is aangewezen. Ten slotte dient te worden beseft dat deze
problematiek zich nietleent om uitgebreid openhêid van zaken te geven over
bepaalde aspecten van de problematiek en de aanpak, relevante ontwikkelingen
en bereikte (tussen)resultaten.
In deze brief wordt tevens ingegaan op mijn toezeggingen aan het kamerlid
Hennis-Plasschaert (VVD) tijdens de behandeling van de Veiligheid en
Justitiebegroting d.d. 1 en 2 november 2011 met betrekking tot het aantal
criminele leden van motorclubs dat in de afgelopen 2 jaar strafrechtelijk is
vervolgd en wat in dit kader de mogelijkheden zijn met betrekking tot artikel 20
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-

-

1. Outlawbikers: ondermijnende criminaliteit
Uit de beschikbare informatie blijkt dat sprake is van ernstige en hardnekkige
problematiek rond de outlawbikers, voor wat betreft zowel aard als omvang. Al
geruime tijd zijn er signalen dat leden van bepaalde motorclubs zich een positie
verwerven in de georganiseerde misdaad. Zij worden in verband gebracht met
Pagina 1 van 6

intimidatie, afpersing, geweld en vuurwapenbezit. Zo zijn er aanwijzingen dat zij
in verschillende gemeenten onder andere door het eisen van protectiegelden in
de horecabranche een kwalijke rol vervullen. Het gaat hierbij om criminaliteit, die
weliswaar niet altijd goed zichtbaar is, maar daarmee zeker niet minder ernstig.
Voorkomen moet worden dat outlawbikers zich door een sluipende werkwijze een
ondermijnende machtsbasis in de samenleving weten te verwerven. Niet kan
worden getolereerd dat individuele burgers en ondernemers hierdoor gebukt gaan
onder angst- en onveiligheidsgevoelens. Het risico van verwevenheid van onderen bovenwereld moet worden tegengegaan, niet alleen in de horecabranche, maar
ook in andere branches als dat aan de orde is.
-

Algemene Leiding

-

Datum
Z5januad 2012
Ons kenmerk

Leden van bepaalde motorclubs komèn verhoudingsgewijs vaak in beeld van
politie en OM in verband met tal van andere criminele feiten, zoals
Opiumwetdelicten, witwassen en wapenhandel. De banden strekken zich soms
ook buiten de motorciub uit. Zo zijn er bijvoorbeeld links met criminele
samenwerkingsverbanden die zich met drugshandel bezig houden. Het voorkomen
en de wijze van opereren van outlawbikers heeft een aantrekkingskracht op
andere groepen, waarbinnen sprake is van normoverschnjdend en crimineel
gedrag.
Ook is sprake van belemmering van overheidsoptreden, bijvoorbeeld bij de
handhaving van de openbare orde en vergunningverlening voor onder andere
clubhuizen en evenementen. Daarnaast varieert het normoverschrijdend gedrag
van verkeersovertredingen, het niet beschikken over de vereiste vergunningen tot
aan belasting- en uitkeringsfraude.
In meerdere gemeenten, met chapters van deze motorclubs binnen hun grenzen,
wordt een groei van deze motorclubs ervaren, evenals van een toename in despanningen tussen de motorclubs onderling. Er wordt rekening gehouden met
escalatie. Op basis van signalen dat leden van de Satudarah en de Heils Angels
hun conflicten in de openbare ruimte zouden gaan uitvechten, zijn verschillende
zogeheten Harley-dagen afgelast.
IL Een effectieve aanpak van outIawbikers

Gezien het feit dat in geval van outlawbikers sprake is van een breed palet aan
normoverschrijdend en crimineel gedrag, is een geïntegreerde aanpak
aangewezen. Het gecombineerd inzetten van bestuurlijke, fiscale en
strafrechtelijke instrumenten is het meest succesvol. Zowel voor wat betreft de
aanpak van individuele leden als de clubs zijn de nodige interventies voor handen.
-

Ook de combinatie van hoge mate van geslotenheid van deze clubs enerzijds en
hun werkwijze van het door middel van intimidatie- en afpersingspraktijken
zaaien van angst anderzijds, vraagt om een bredegeïntegreerde aanpak. De
aangiftebereidheid onder slachtoffers is mede gezien de bedreigende aard van
de problematiek laag. Het is voor OM en politie in veel gevallen niet eenvoudig
om de bewijslast rond te krijgen. Het feit dat het hier gaat om moeilijk
doordringbare problematiek vraagt om grondige voorbereiding, vasthoudendheid
en een benadering over de volle breedte.
-

-

-

-

Bovendien is het gezien de bed reigende aard van deze problematiek zaak om
één lijn te trekken met alle betrokken partijen en is commitment in alle gelederen
van de organisaties van groot belang. Dit vraagt om een zogeheten ‘vrijpiaatsen
aanpak’. Duidelijk moet zijn dat daar waar regels niet in acht worden genomen,
-

-

Pagria 2 van 6

wordt opgetreden. Alleen zo kan een cultuur van angst en daarmee mogelijk
samenhangende terughoudendheid om op te treden en een schijnbare
onaantastbaarheid op termijn worden doorbroken.

Algemene Leiding

-

-

-

Datum
25 jsnueri 2012

-

III. Een brede geïntegreerde aanpak van outlawbikers:
De aanpak van outlawbikers heeft recent hogere prioriteit gekregen bij het OM en
de politie. Ook het lokale bestuur, de Belastingdienst en het LIEC (Landelijk
Informatie en Expertisecentrum) en de RIECs (Regionale Informatie en
Expertisecentra) zijn sindsdien hierbij actief betrokken. Deze partijen zijn
intensief aan de slag om deze problematiek een halt toe te roepen.
-

Ons kenmerk

-Deze bredë aanpak kent de volgende hoofdlijnen:
1) Landelijke afspraken: gezamenlijk commitment:
Gezamenlijk comrnitment vanuit onder meer OM, politie en het bestuur zowel
op nationaal als lokaal niveau is van essentieel belang, onder meer gezien de
regib-overstijgende en landelijke aard van de problematiek. Dit vraagt eveneens
om landelijke afstemming en monitoring. Doel is de lokale spelers zodanig in
positie te brengen, zodat dit aan hun operationele slagkracht ten goede komt.
-

-

-Mede tegen deze achtergrond heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarbij
naast burgemeesters, tevens het OM, de politie, het LIEC en mijn Ministerie
waren vertegenwoordigd. Uitkomst van deze overleggen zijn onder meer
afspraken over de totstandkoming van een eenduidig bestuurijk bejegeningprofiel
en een bestuurlijke intervëntiematrix. Ook is door het OM, de politie, het lokale
bestuur, de Belastingdienst (waaronder ook de FIOD) en het LIEC en de RIECs
overeengekomen dm een landelijk afstemmingsoverleg op te richten. In dit
overleg zijn de verschillende organisaties op nationaal niveau vertegenwoordigd.
Dit met het doel afspraken te maken en te monitoren ten behoeve van de lokale,
operationele aanpak. Bij het monitoren zal tevens oog zijn voor mogeli)ke reacties
op de ingezette interventies. Een volgende bijeenkomst zal medio maart 2012
plaatsvinden.
2 Vrijplaatsen-aanpak: een duidelijk statemeht en een brede geïntegreerde
aanpak
Het is zaak om in gezamenlijkheid een duidelijk staternent te geven dat
desbetreffende -motorclubs en leden worden aangepakt en daarvoor alle middelen
uit de kast worden gehaald. Uitgangspunt is dat aan deze clubs geen podium
wordt geboden, zoals door het toestaan van evenementen, en dat zij niet worden
gefaciliteerd, bijvoorbeeld door te voorzien in een gunstige locatie voor een
clubhuis. Het is van belang dat burgemeesters hier gezamenlijk in optrekken, om
te voorkomen dat een burgemeester alleen komt te staan en de maatregelen niet
effectief zijn, omdat de clubs zich bijvoorbeeld eenvoudig in een naburige
gemeente kunnen vestigen. Ook is van groot belang dat de bestuurders zich
daarbij gesteund voelen door politie en OM.
-.

-

Niet alleen het OM en cle politie beschikken over instrumenten om deze
problematiek effectief aan te pakken, maar met name ook het bestuur heeft
instrumenten in huis om misdaad tegen te houden. Vooral het in combinatie
inzetten van bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium maakt de
aanpak effectief. Ook gaat het hierbij om de inzet van instrumenten, die in
sommige gevallen met name de leden van de clubs raken en in andere gevallen
de clubs.
-
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-

Naar het voorbeeld van de Emergo- en de B5-aanpak wordt de geïntegreerde
aanpak momenteel vormgegeven. Onderdeel hiervan is het toepassen van het
zogeheten barrièremodel, waarbij daar waar mogelijk drempels worden
opgeworpen door inzet van bestuurlijk, maar ook fiscaal en strafrechtelijk
instrumentarium. Zo kan Bibob-instrumentarium mogelijk worden toegepast bij
een aanvraag voor een bouwvergunning voor een clubhuis of in het kader van een
aanvraag van een horecavergunning. Met de APV beschikken gemeenten onder
andere over de mogelijkheid om hinderlijk ophouden aan te pakken en de Wetten
Damocles en Victoria bieden de mogelijkheid om panden te sluiten van waaruit
sprake is van dwgshandel. Ook handhaving van het bestemmingsplan kan aan de
orde zijn in geval van de vestiging van clubhuizen, evenals het verbinden van
voorschriften aan de evenementenvergunning. Ook de Belastingdienst (FIOD) kan
in dit kader een belangrijke bijdrage leveren door daar waar sprake is van
belastingfraude gelden (terug) te vorderen.

Datum
25januari 2012

-

-

Ons kenmerk

Ook zal worden bezién welke branches als kwetsbaar kunnen worden getypeerd
en zullen facilitatoren en gelegenheidsstructuren in kaart worden gebracht. De
horecabranche wordt doorgelicht op concrete kwetsbaarheden, en daarmee op
mogelijke aankhopingspurjten voor een effectieve aanpak. Ten aanzien van de
beveiligingsbranche zijn niet alleen in het kader van de uitvoering van de Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus de screening van
be-veiligingsorganisaties door de Dienst Justis, maar ook de screening van
medewerkers in de beveiligingsbranche door de politie van belang. Bij het
verlenen van een vergunning door de Dienst Justis wordt delet op de voornemens
en antecedenten van de aanvrager of van de personen die het beleid van de
aanvrager bepalen. Ook worden de leidinggevenden van beveiligingsorganisaties
door de Dienst Justis gescreened. Bij de screenings door de Dienst Justis wordt
relevante informatie van de politie betrokken. Voor wat betreft het screenen van
individuele medewerkers in de beveiligingsbranche streeft de politie naar meer
uniformering. Hiertoe is een landelijk uniform beoordelingskader opgesteld,
waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat een afwijzende beslissing in de ene
regio eveneens leidend is voor de besluitvorming bij een aanvraag in een andere
regio.
-

-

Het gezamenlijk maken van een duideLijk statement onder meer door de brede
geïntegreerde inzet van het beschikbare instrumentarium is noodzakelijk om de
schijnbare onaantastbaarheid van de desbetreffende clubs en leden te
doorbreken.
-

-

3’) Strafrechtelijke onderzoeken: snelle klappen én stapsgewijze werkwijze;
Zoals ook in het verleden is gebleken en gezien de ernst en aard van de
problematiek is een gedegen, grondige strafrechtelijke aanpak in dit kader
noodzakelijk..Tegelijkertijd is het zaak steeds daar waar mogelijk op te treden
Het OM geeft prioriteit aan strafrechtelijké onderzoeken naar individuele leden, al
dan niet in georganiseerd verband. Zo loopt momenteel een fors aantal
strafrechtelijke onderzoeken naar leden van motorclubs, waarbij per onderzoek
soms meerdere personen in beeld zijn. Het OM is daarbij uiteraard alert op
informatie die eventueel in een artikel 2:20 lid 1 BW procedure een rol zou
kunnen spelen. Aldus wordt nadrukkelijk ingezet op zowel een werkwijze van
snelle klappen op korte termijn, als het opwerpen van drempels die effect op de
langere termijn sorteren.
-

-,
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De mocielijkheden van artikel 2:20 lid 1 8W:
Artikel 2:20 lid 1 BW bepaalt dat een rechtspersoon waarvan de werkzaaniheid in
strijd is met de openbare orde door de rechtbank op verzoek van het Openbaar
Ministerie wordt verboden verklaard en ontbonden.
De Hoge Raad heeft benadrukt (HR 26 juni 2009, NJ 2009, 396) dat het
verboden verklaren en ontbinden van een rechtspersoon op grond van artikel
2:20 lid 1 BW eer inbreuk is op het grondrecht van de vrijheid van vereniging en
daarom alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
Wil een rechtspersoon verboden verklaard en ontbonden worden omdat zijn
werkzaarnheid in strijd met de openbare orde is, dan moet het volgens de Hoge
Raad gaan om meer dan uit maatschappelijk oogpunt ongewenst gedrag. Ook
moetde rechtspersoon zelf in de fout zijn gegaan of moet het gedrag aan de
rechtspersoon kunnen worden toegerekend. Het is dus niet voldoende als
bestuurders of andere bij de rechtspersoon betrokkenen in de fout gaan.
In deze uitspraak heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat tot de werkzaamheid van
rechtspersonen handelingen worden gerekend: (i) waarover (het bestuur van) de
rechtspersoon daadwerkelijk zeggenschap heeft gehad, (ii) Waaraan (het bestuur
van) de rechtspersoon eiding heeft gegeven of (iii) waarvoor (het bestuur van)
de rechtspersoon gelegenheid heeft geboden. Indien dus sprake is van
werkzaamheid in strijd met de openbare orde conform één van deze gevallen, kan
het Openbaar Ministerie om verbodenverklaring en ontbinding verzoeken.
De wet biedt nu dus al de mogelijkheid om een vereniging of stichting waarvan de
werkzaamheid in strijd is met de openbare orde te verbieden. Voor een
succesvolle procedure is vooral nodig dat er voldoende bewijs is. Daarbij zijn de
bewijsiasten erg zwaar.

Algemene Leiding
btum
25 januari 2012
Ons kenmerk

In het kader vande intensivering van de strafrechtelijke aanpak is door de Raad
van Korpschefs recent besloten tot het oprichten van een infocel, die is
ondergebracht bij de Nationale Recherche van het KLPD. De infocel brengt alle
informatie uit de strafrechtelijke onderzoeken bij elkaar en zo mogelijk worden
onderlinge verbanden, spilfuncties en netwerken geanalyseerd. Ook wordt op
deze wijze de expertise in dit soort zaken vergroot.
Vanuit d&strafrechtelijke aanpak wordt aangesloten bij de inzet van de
maatregelen door het bestuur en de fiscus, onder meer door middel van
geïntegreerde bestuurlijke rapportages over onder meer waargenomen
werkwijzen en trends. Deze rapportagés hebben tot doel de bestuurlijke
bewustwording van risico’s van criminaliteit te vergroten en te voorzien in een
vertaaislag naar bestuurlijk en fiscaal harudelingsperspectief.
Inventarisatie strafrechtelijke onderzoeken200g 2011:
Meer concreet kan worden gemeld mede in het verlengde van de toezegging aan
het Lid Hennis-Plasschaert dat de inventarisatie door het OM van het aantal
strâfrechtelijke onderzoeken (misdrijven) naar leden van motorclubs over de
periode 2009 2011 een aantal van tenminste 40 onderzoeken heeft opgeleverd.
Uit de inventarisatie blijkt dat in vrijwel alle regio’s grotere of kleinere opsporingsonderzoeken en/of strafzaken lopen tegen leden van motorclubs. De
opsporingsonderzoeken bevinden zich in verschillende fases. Veruit de meeste
betreffen nog lopende onderzoeken (een kleine 30 onderzoeken). Sommige zaken
daarvan bevinden zich al in de vervolgingsfase. Ook is een aantal zaken inmiddels
afgedaan (iets meer dan 10). De opsporingsonderzoeken hebben voornamelijk
betrekking op de (productie van en) handel in verdovende middelen (cocaïne,
—

-

-

-
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synthetische drugs en hennep), witwassen, handel in vuurwapens, afpersing en
bedreiging, en geweldsdelicten (waaronder een poging tot moord).
Gezien het feit dat het merendeel van de onderzoeken nog loopt, kunnen thans
geen betekenisvolle uitspraken worden gedaan over de wijze van afdoening. Bij
de aantallen dient verder te worden aangetekend dat er mogelijk nog meer
onderzoeken in de afgelopen 2 jaar hebben plaat:sgevonden; de informatie is niet
direct uit de systemen herleidbaar en er is daarom dossieronderzoek verricht. In
het belang van lopende onderzoeken kan niet uitvoeriger hierop worden
ingegaan.

Algemene Leiding

Datum
25januari 2012
Ons kenmerk

Het afnemen van crimineel vermogen is eveneens een belangrijk element in de
aanpak. Misdaad mag immers niet lonen. Het kabinet investeert opfopend tot 20
miljoen euro vanaf 2013 in de strafrechtketen om het afpakken te intensiveren.
Het strafrechtelijk afgepakte crimineel vermogen kan daardoor oplopen tot ruim
100 miljoen euro vanaf 2018. Het afpakken wordt ook versterkt door het
intensiveren van de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het
afpakken is een belangrijk onderdeel van de geintegreerde aanpak. Hierbij kan
niet alleen worden gedacht aan het afnerrien van financieel voordeel dat is
behaald met criminele activiteiten, maar ook aan beslagleggingen op (kostbare)
bezittingen waar geen gedegen verklaring voor gegeven kan worden (de
zogeheten patseraanpak).
Daarnaast wordt reeds geruime tijd samengewerkt met Europol. Vanuit Europol
wordt actief ingezet op het bevorderen van êxpertise- en informatieuitwisseling en
grensoverschrijdende samenwerking, zoals Joint Investigation Teams (JITs). Ook
is de aanpak van outlawbikers hët langstiopende project van Europol. In het
kader van de zogeheten Analytical Work File (AWF) Monitor wordt onder meer
informatie verzameld over trends, werkwijzen en succesvolle
interventiestrategieën. In tal van andere Europese landen is momenteel eveneens
sprake van een intensivering van de aanpak in de outlawbikers.
Op deze wijze worden alle krachten, die nodig zijn om deze problematiek effectief
aan te pakken, gebundeld.
-

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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Directoraat Haaglanden 1
Bureau Conflict- en Crisisbeheersing
Behandeld door
Postadres 264

Aan:
De projectleider 1% MC

2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon 070-4242822
Fax nr 070-4242815
E-maiI
Mobiel nr
Datum 6 februari 2012
Onderwerp Werkgroep Integriteit
Ons kenmerk

Korps Hollands-Midden
District Leiden

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte heer
Het project 1% MC kent een aantal deelgebieden, waaronder integriteit.
De vraag die bij dit deelgebied nader dient te worden onderzocht is de vraag hoe om
te gaan met een politiemedewerker die lid is van een 1% MC.
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de korpsen Haaglanden, Rotterdam
Rijnmond en KLPD hebben zich over dit vraagstuk gebogen en zijn tot de conclusie
gekomen dat het politieambt in principe onverenigbaar is met het lidmaatschap van
een 1% MC.
De bevindingen van de werkgroep zijn vervat in een notitie en deze notitie wordt u
hierbij aangeboden.
De notitie is bestemd voor de korpsen en bevat, naast een inhoudelijke opbouw om te
komen tot de conclusie, ook een tekst voor een bekendmaking in de korpsen.
Verder is een informatiedocument gevoegd over 1% MC’s in Nederland, dat meer
inzicht verschaft over de 1% MC’s.

Namens de werkgroep Integriteit,

Politie Haaglanden

De Burgemeester van Rotterdam
Overwegende

•
•
•
•
•

•

Dat op maandag 1 oktober 2010 de oplevering van het pand XXXXstraat nr te Rotterdam,
in gebruik bij NAAM, heeft plaatsgevonden;
Dat NAAM nog niet beschikt over nieuwe huisvesting;
Dat leden van de NAAM bij eerdere gelegenheden na ontruiming van één van hun panden
massaal hebben opgetreden;
Dat de massaliteit zorgde voor een intimiderende sfeer waarbij geweld is gebruikt;
Dat de politie hinder ondervindt van de aanwezigheid van deze mensen bij het optreden
ten behoeve van de bescherming van de openbare orde; (DIT AJB ZO KORT MOGELIJK
VOORAF DOOR DE POLITIE LATEN STELLEN< SF)
dat hierdoor sprake is van emstige vrees voor een oproerige beweging en andere
wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 175 Gemeentewet;

Gelet op
artikel 175 van de Gemeentewet;

Beveelt al degenen die zich op of rondom LOCATIE OPNEMEN (SF: kan met kaart of
noemen van straatnamen. Zo concreet mogelijk de grenzen van het gebied/de gebieden
aangeven) dan wel in de directe omgeving van deze locatie bevinden:
1.

zich op eerste aanzegging van de politie verwijderd te houden of zich te begeven in
een richting door de politie aangegeven.

2.

alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde of
veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gemeen gevaar,
terstond en stipt op te volgen.

3.

danwel op enigerlei wijze de vrije doorgang belemmert of de veiligheid van het
verkeer bedreigt op de openbare weg, spoorwegen of aan- en afvoerwegen zich op
eerste aanzegging van de politie te verwijderen met medeneming van voertuigen,
voorwerpen, stoffen en goederen welke daarbij werden gebruikt.

4.

danwel met behulp van voertuigen, voorwerpen, stoffen of goederen die kennelijk
bestemd zijn of gebruikt kunnen worden om de openbare orde te verstoren of
vernielingen aan te brengen, zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen
met medeneming van voertuigen, voorwerpen, stoffen en goederen welke daarbij
werden gebruikt.

5.

identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of
andere middelen.

Dit bevel is geldig tot een nader door de burgemeester vast te stellen tijdstip.

Rotterdam, 1 oktober 2010

uur DATUM AANPASSEN< SF

De Burgemeester,
Ing. A. Aboutaleb

Belanghebbenden, kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending ervan een
bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de
gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het
bezwaarschrift moet worden gezonden naar: de Burgemeester van Rotterdam, t.a.v. de Algemene
Beroepscommissie, postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAJVI. Faxnummer Algemene Beroepscommissie: 010—
417 33 50.

0

Someren
NOODVERORDENING

De Burgemeester van de gemeente Someren,
Overwegend,

•

dat op Paaszaterdag 7 april 2012 in het horecabedrijf “de Babbelaar”, aan de Hogeweg 1 te Lierop,
een zogenaamde “Heils Angels South East Supportparty” staat gepland,;

•

dat uit open bronnen en affiches blijkt dat deze party wordt georganiseerd door het “Chapter Heils
Angels South East”;

•

dat genoemd horecabedrijf tevens als thuisbasis dient te worden aangemerkt van de zogenaamde
“1% Supportclub Southern Pride MC”;

•

dat het “Chapter Heils Angels South East” recentelijk haar clubhuis te Heerlen heeft moeten verlaten
en tijdelijk onderdak heeft gevonden in genoemd horecabedrijf;

•

dat de ervaring leert dat dergelijke supportparty’s frequent worden bezocht door leden en supporters
van de overige chapters van de “Heils Angels” en andere “1°fo Supportclubs” afkomstig uit binnen- en
buitenland;

•

dat de Minister van Veiligheid en Justitie in zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2012 heeft
gesteld dat de problematiek van outlawbikers vraagt om een breed gezamenlijk offensief vanuit
landelijk en lokaal niveau, omdat er signalen aanwezig zijn dat leden van bepaalde motorclubs zich
een positie verwerven in de georganiseerde misdaad en in verband worden gebracht met IntimIdatie,
afpersing, geweld en vuurwapenbezit.
dat genoemde brief tevens stelt dat er aanwijzingen bestaan dat deze motorclubs in verschillende
gemeenten in de horecabranche een kwalijke rol vervullen waarbij het gaat om criminaliteit, die niet
altijd goed zichtbaar is, maar daarmee zeker niet minder ernstig is;
dat genoemde brief aangeeft dat als uitgangspunt dient te gelden dat aan deze motorclubs geen
podium wordt geboden, zoals het toestaan van evenementen, en dat zij niet worden gefaciliteerd
door te voorzien in een gunstige locatie voor een clubhuis;

•

•

•

dat het bekend is dat de horeca-exploitant van genoemd horecabedrijf een volwaardig lid is van de
“1% Supportclub Southern Pride MC”;

•

dat het bezoekersaantal van de genoemde supportparty in het genoemde horecabedrijf niet bekend
is;

•

dat omtrent deze materie op maandag 2 april 2012 een gesprek met de horeca-exploitant en de
organisator van de supportparty heeft plaatsgevonden waarin is besloten om genoemde supportparty

GE MEE NTE

Someren
in het genoemde horecabedrijf te verbieden waarin de horeca-exploitant heeft toegezegd de
supportparty geen doorgang te laten vinden en zijn horecabedrijf op 7 april 2012 gesloten te houden;
•

dat het desondanks noodzakelijk wordt geacht dat er tijdelijke maatregelen worden getroffen die met
gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet kunnen worden getroffen en die in het belang van
de openbare orde en het beperken van gevaar noodzakelijk zijn;

•

dat er rekening mee dient te worden gehouden dat de mogelijkheid aanwezig is dat er zich
omstandigheden kunnen voordoen waarbij leden dan wel vertegenwoordigers van motorclubs een
dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare orde wordt verstoord;

•

dat de burgemeester in dezen een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

•

dat de gewone middelen ter voorkoming van het verstoren van de openbare orde tekortschieten;

•

dat het in dit verband, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor
personen en zaken, noodzakelijk is om algemene voorschriften te geven;

•

dat het in dit verband, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor
personen en zaken, noodzakelijk is om algemene voorschriften te treffen en algemene voorschriften
te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, of ter handhaving
van de bovengenoemde belangen, nodig zijn;

•

dat zich, gelet op de aard en de ernst van de genoemde belangen en risico’s, een omstandigheid
voordoet als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en daarmee algemeen verbindende
voorschriften dienen te worden gegeven die ter handhaving van de openbare orde, of ter beperking
van gevaar,nodig zijn;

BESLUIT:
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en de artikelen 2, 8 en 12 van de Politiewet 1993;

Vast te stellen, de navolgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de Openbare orde
en veiligheid en ter beperking van gevaar.
Artikel 1.

Reikwijdte.

Deze verordening geldt voor het grondgebied van de gemeente Someren.
Artikel 2.

Definities.

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

Motorvoertuigen: alle voertuigen met een verbrandingsmotor, behalve bromfietsen;

Someren
Lid, dan wel vertegenwoordiger, van een motordub: iemand die op grond van kleding,

b.

uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag, imago/uitstraling, taalgebruik, motor,en/of kennis
van een deskundige en/of andere feiten en/of omstandigheden kennelijk behoort tot een
zogenaamde “1%-motorciub”, waaronder in ieder geval worden begrepen de motorclubs:
“Heils Angels”, “Southerri Pride”, “Red Devils” en “Satudarah”
Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

c.

Artikel 3.

Gebiedsverbod.

Het is een lid, dan wel een vertegenwoordiger, van een motorclub als bedoeld in artikel 2,
onderdeel b, verboden zich te bevinden op het grondgebied van de gemeente Someren;
2. Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, kunnen de met toezicht en
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de nodige bevelen geven of vorderingen
geven, waaronder in ieder geval het bevel zich te verwijderen van het grondgebied van de
gemeente Someren;
3. Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het eerste lid en het niet opvolgen van een
bevel of vordering als bedoeld in het tweede lid, kan een lid, dan wel een vertegenwoordiger,
van een motorciub door de Politie worden aangehouden en worden overgebracht naar een door
de Politie te bepalen plaats.
1.

Artikel 4.
1.
2.

3.

Voor een motorvoertuig van een lid, dan wel een vertegenwoordiger, van een motorclub geldt
een geslotenverklaring van het gebied, genoemd In artikel 1;
Het is een lid, dan wei een vertegenwoordiger, van een motorciub verboden zich in het eerste lid
genoemde gebied door middel van een motorvoertuig voort te bewegen, een motorvoertuig te
(doen) parkeren of te (doen) plaatsen op of aan de openbare weg of op een andere plaats
zichtbaar vanaf de openbare weg;
Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen de met
toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de nodige bevelen of
vorderingen geven ter handhaving van de bepalingen in dit artikel.

Artikel S.

1.

2.

Motorvoertuigen.

Verwijdering motorvoertuigen en overige voertuigen.

Indien in strijd wordt gehandeld met de in artikel 4 opgenomen verbodsbepalingen en de bevelen
of vorderingen van de met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren niet
worden opgevolgd, worden de betreffende motorvoertuigen door de Politie of door de gemeente
verwijderd en tijdelijk elders onder toezicht geplaatst;
Op de verwijdering en bewaring van de, in het eerste lid genoemde voertuigen, is de
Wegsleepregeling gemeente Someren van 22 juni 2011 van overeenkomstige toepassing.

INTt
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Artikel 6.

Bevoegdheden.

De met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren zijn de ambtenaren
van Politie als bedoeld in artikel 141, aanhef en onderdeel b, van het Wetboek van
Strafvordering, die werkzaam zijn in de gemeente Someren;
2. Deze personen zijn bevoegd alle maatregelen te treffen en die bevelen en vorderingen te geven
die zij noodzakelijk oordelen met het oog op de handhaving van de openbare orde en ter
beperking van gevaar voor personen en zaken;
3. Een ieder is verplicht de bevelen of vorderingen, door een ambtenaar of persoon als genoemd in
het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt op te volgen;
4. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van Politie machtigen om in
zijn naam besluiten te nemen, of andere handelingen te verrichten met lnachtneming van het
1.

bepaalde in artikel 177 van de Gemeentewet;
van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het
Overtreding
5.
Wetboek van Strafrecht.
Artikel 7.

Verboden gedragingen

Het is een lid, dan wel een vertegenwoordiger, van een motorclub, verboden:
1. zich te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid te verstoren of zich
zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de Openbare orde
kan worden verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden gebracht;
2. voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren, die bestemd zijn, of kunnen
worden gebruikt, om de openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen;
3. bij constatering van een overtreding als bedoeld in dit artikel, kunnen de met toezicht en
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, daartoe de nodige bevelen of
vorderingen geven, waaronder in ieder geval het bevel zich te verwijderen uit het gebied als
genoemd in artikel 1;
4. indien geen medewerking wordt, of kan worden verleend aan de in het derde lid genoemde
bevelen of vorderingen, kunnen de in het derde lid genoemde ambtenaren, op kosten en risico
van de houder van het voorwerp of object, in het nodige voorzien.
Artikel 8.

Alcoholverbod.

Het is een lid, dan wel een vertegenwoordiger, van een motorclub verboden alcoholhoudende drank te
gebruiken en voorhanden te hebben op een openbare plaats;
Artikel 9.

1.

Inwerkingtreding en intrekking.

Deze verordening treedt in werking met ingang van zaterdag 7 april om 08:00 uur;

Someren
2.

Deze verordening wordt ingetrokken op zondag 8 april om 12:00 uur of zodra de burgemeester
van oordeel is, dat zij niet langer noodzakelijk is;

3.

Deze verordening wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de gemeente
Someren en plaatsing in de publicatiekast van de gemeente Someren, gesitueerd op het
Wilhelminaplein 1 te Someren;

4.

Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, ter kennis
gebracht van de gemeenteraad, de commissaris der koningin in de Provincie Noord-Brabant en
de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket ‘s Hertogenbosch;

Artikel 10. Slotbepaling.
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Noodverordening gemeente Someren April 2012’
Someren, 4 april 2012,
van Someren,

A.P.M.
Bekrachtigd door de gemeenteraad van Someren ex. artikel 176, derde lid, van de Gemeentewet in zijn
vergadering van 25 april 2012,
Someren, 25 april 2012,
De raadsgriftier,

De voorzitter,

3. Laurens JanseOostdijk

A.P.M. Veltman
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Plan van Aanpak
1% MC’s RIEC Rotterdam-Rijnmond

1

Aanleiding
Sinds december 2011 is bij politiek, bestuur, politie en justitie de aandacht voor en
bezorgdheid over de zogenaamde 1% Motorclubs (hierna: 1% MC’s) sterk toegenomen. Het
begon met het afgelasten van verschillende Harley-dagen vanwege signalen dat Satudarah en
de Heils Angels hun conflicten in de openbare ruimte zouden gaan uitvechten. Ook bestaan er
signalen door het hele land over de betrokkenheid van 1% MC’s bij afpersingspraktijken in de
horeca. Op verdenking hiervan werden op verschillende plaatsen leden van de HeIls Angels en
Satudarah gearresteerd.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft lijnen uitgezet voor de geïntegreerde aanpak van
zogenaamde ‘outlaw bikers’, Het landelijk beleid, zoals door de minister is uitgestippeld in zijn
brief’ aan de Tweede Kamer en het landelijke plan van aanpak van 24 april 2012, biedt een
kader dat op regionaal en lokaal niveau nader kan worden ingevuld. Het voorliggende Plan van
Aanpak 1% MC’s van het Regionaal informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam
Rijnmond is hier een uitwerking van. Het algemene uitgangspunt van dit plan van aanpak is
dat normoverschrijdende en criminele gedragingen van leden van de 1% MC’s gestopt moeten
worden.
In de regio is bekend dat diverse 1% MC’s aanwezig zijn. De aanwezigheid heeft tot nu toe niet
geleid tot incidenten, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Het landelijk neergezette beeld wordt in
de regio Rotterdam-Rijnmond nog niet herkend. Toch is gekozen om te participeren in de
landelijke aanpak vanwege:
1. Gebrekkig inzicht in de clubs en de leden;
2. Aanwezigheid van ontmoetingsplaatsen;
3. De aanvragen van vergunningen bij diverse gemeenten voor horeca-inrichtingen;
4. De aanvragen van vergunningen bij diverse gemeenten voor evenementen georganiseerd
door 1% MC’s.
De participatie in de aanpak vindt plaats in ketenverband. De gezamenlijk inzet moet leiden
tot een verbeterd inzicht in de aanwezige clubs en leden. En hierdoor ook tot meer kennis
over de verwevenheid met criminele activiteiten.

(

1 zie bijlage 1. Brief d.d. 25 januari 2012 van de Minister van veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over de geïntegreerde aanpak
outlawbikers
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Integrale samenwerking
Een grondige aanpak wordt bereikt door integraal samen te werken. De op tafel gebrachte
informatie moet goed geanalyseerd worden en in overleg wordt de meest effectieve
interventiestrategie bepaald en uitgevoerd. Iedere partner vormt een schakel in de keten en
partijen stemmen de aanpak gezamenlijk af, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van
elkaars capaciteit, informatie, deskundigheid en bevoegdheden. De bestuurlijke en financiële
aanpak van georganiseerde criminaliteit kan niet slagen zonder het strafrecht. Tegelijk geldt
dat voor het beklijven van de beoogde effecten van een strafrechtelijke aanpak de
bestuurlijke maatregelen als basis dienen, Door regionale en landelijke afstemming door alle
partners wordt gestreefd naar een uniforme aanpak waarbij in alle gevallen op gelijke wijze
wordt gehandeld.
Doelstellingen
De notie die landelijk bestaat over de 1% MC’s wordt getoetst aan de informatie zoals dit bij
ketenpartners in de regio beschikbaar is. De opgedane kennis over de lokale situatie zal leiden
tot een geïntegreerde aanpak van outlawbikers. Bij de integrale aanpak van 1% MC’s zijn door
het RIEC Rotterdam-Rijnmond en de samenwerkende partners de volgende doelen
geformuleerd:
1. Verbeteren iriformatiepositie overheid met betrekking tot de 1% MC’s.
2. Stoppen en voorkomen van het faciliteren van 1% MC’s door de overheid.
3. Criminaliteit aanpakken door middel van beleid en interventies.
De geformuleerde doelstellingen zijn opgebouwd uit inhoudelijke en procesmatige
componenten.
Partners
De partners van het RIEC RR bij de samenwerking zijn:
Belastingdienst;
OM;
Politie;
Belanghebbende gemeenten.
De belastingdienst heeft onder andere de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een
boekenonderzoek te doen bij aan 1% MC’s gelieerde bedrijven, op individueel niveau speelt
de dienst een belangrijke rol in de windhappers aanpak.
De gemeenten kunnen aan de hand van geconstateerde misstanden bestuurlijke maatregelen
nemen. Tevens kunnen verschillende diensten van belang zijn voor de informatievoorziening.
Hierbij moet gedacht worden aan diensten die betrokken zijn bij de vergunningverlening van
horeca-instellingen of bij de aanvraag van een evenementenvergunning.
Politie en OM hebben de instrumenten om personen strafrechtelijk te vervolgen en inzicht de
relevante a ntecedenten van individuele MC-leden.
-

-

-

-

Werkwijze
Om de geformuleerde doelstellingen te realiseren vind op diverse niveaus afstemming plaats:
1. Structureel casusoverleg
2. Intern (RIEC) overleg
3. Afstemming met gemeenten
In het 1% MC-werkgroepoverleg brengen betrokken partners de lokale situatie in beeld,
stellen een probleemanalyse op. Vervolgens worden voorstellen gedaan voor mogelijke
interventiestrategieën. Door de bijeenkomsten van dit 1% MC-werkgroepoverleg wordt niet
alleen de bestuurlijke informatiepositie ten aanzien van de 1% MC’s versterkt, maar ook
fiscaal en strafrechtelijk.
3

Tijdens het intern RIEC overleg wordt de stand van zaken met betrekking tot de verschillende
casussen besproken.
De afstemming met de gemeente gaat over concrete zaken waar de betreffende gemeente
mee te maken heeft. Dit kan gaan om de beoordeling van en een bouwvergunning of over het
handhaven bij een clubhuis. In deze situaties treedt het RIEC op als adviserende partner.

(

Barrièremodel
Een hulpmiddel om de maatregelen/interventies te bepalen, is het zogenaamde
. Het barrièremodel biedt inzicht in legale structuren waarvan criminele
2
barrièremodel
organisaties gebruik moeten maken voor hun activiteiten. Kennis van deze legale structuren
biedt mogelijkheden om samen te werken zodat integraal barrières kunnen worden
opgeworpen.
Door de Landelijke werkgroep 1% MC’s zijn zeven onderdelen benoemd waar binnen
verschillende barrières kunnen worden opgeworpen en interventies kunnen worden
toegepast. Dit om facilitering van de 1% MC’s door de overheid te voorkomen en de invloed
van leden van MC’s binnen de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. In het geval van de
1% MC’s is voor de samenwerkende partners de volgende lijst aangelegd van momenten
waarop bestuurlijke interventies mogelijk zijn:

II
1
II
1
II
1
II
1
II
1
1
Analyse

De gewonnen inzichten kunnen gebruikt worden om eventuele criminaliteit aan te pakken en
facilitering door de overheid te voorkomen.

2

Zie bijlage pagina S
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Monitoring
Na de afronding van de analyse naar de structuur van de motorclubs zal de ontstane
werkgroep maandelijks bij elkaar komen om te waarborgen dat de voorgestelde interventies
plaats vinden. Tijden5 dit overleg worden ook de nieuwe ontwikkelingen in de regio gevolgd
(nieuwe clubhuizen, ontmoetingsplaatsen en aanwas nieuwe leden).

De driehoek van de gemeente Rotterdam en de stuurgroep worden in het geval dat het nodig
is geïnformeerd door de projectleider 1% MC’s van het RIEC Rotterdam-Rijnmond.

(

t
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Bijlage 1

Brief geïntegreerde aanpak outlawbikers

Ministerie van Veiligheid en Justitie
>

Retouradres Postbus2ø30l 2500 OH

Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Schecleldoeicshaven 100
2511 EI Den Haag
Postbus 20301
2500 EH

Den Haag

wwwrijksoverheld.nI/uenj
Ons kenmerk

Bij beantwuurding de datum en ons
kenmerk uermelden. Wilt u slechts
én zaak In uw brief behandelen.

Datum
25januari 2012
Onderwerp Brief geïntegreerde aanpak outlawbikers

De problematiek van outlawbikers vraagt om een breed gezamenlijk offensief vanuit landelijk en
lokaal niveau. Zij die zich schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag en criminaliteit moetenlinksom of rechtsom de rekening gepresenteerd krijgen. Het aan de laars lappen van de regels en
dat men zich onaantastbaar waant moet stoppen. Ook moet het afgelopen zijn met afpersings- en
intimidatiepraktijken, bedreigingen en geweld vanuit deze hoek.
Vrijplaatsen, waarbinnen men zich niets aantrekt van landelijke regels en normen, moeten niet
worden getolereerd, Alleen door met alle betrokken partijen de krachten te bundelen, is het mogelijk
om hier vanuit de overheid een effectief antwoord tegenover te stellen.
-

(

In deze brief worden de lijnen uiteengezet van een geïntegreerde aanpak van outlawbikers. Gezien
de moeilijk doordringbare en hardnekkige aard van deze problematiek zijn niet alleen snelle,
zichtbare acties noodzakelijk, maar nadrukkelijk ook acties, die eerst vragen om een investering
alvorens de resultaten ervan zichtbaar worden. De betrokken partijen zijn hiermee voortvarend aan
de slag en deze aanpak wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Van een meerjarige aanpak zal
sprake dienen te zijn om deze problematiek effectief aan te kunnen pakken. Kortom, zowel
actiegerichtheid als vasthoudendheid is aangewezen. Ten slotte dient te worden beseft dat deze
problematiek zich niet leent om uitgebreid openheid van zaken te geven over bepaalde aspecten
van de problematiek en de aanpak, relevante ontwikkelingen en bereikte (tussen)resultaten.
In deze brief wordt tevens ingegaan op mijn toezeggingen aan het kamerlid Hennis-Plasschaert
(WD) tijdens de behandeling van de Veiligheid en Justitiebegroting d.d. 1 en 2 november 2011met betrekking tot het aantal criminele leden van motorclubs dat in de afgelopen 2 jaar
strafrechtelijk is vervolgd en wat in dit kader de mogelijkheden zijn met betrekking tot artikel 20
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-

1. Outlawbikers: ondermijnende criminaliteit
Uit de beschikbare informatie blijkt dat sprake is van ernstige en hardnekkige problematiek rond de
outlawbikers, voor wat betreft zowel aard als omvang. Al geruime tijd zijn er signalen dat leden van
bepaalde motorclubs zich een positie verwerven in de georganiseerde misdaad. Zij worden in
verband gebracht met
Pagina 1 aan 6
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Intimidatie, afpersing, geweld en vuurwapenbezit. Zo zijn er aanwijzingen dat zij
in verschillende gemeenten onder andere door het eisen van protectiegelden in de horecabranche
een kwalijke rol vervullen. Het gaat hierbij om criminaliteit, die weliswaar niet altijd goed zichtbaar is,
maar daarmee zeker niet minder ernstig. Voorkomen moet worden dat outlawbikers zich door een
sluipende werkwijze een ondermijriende machtsbasis in de samenleving weten te verwerven. Niet kan
worden getolereerd dat individuele burgers en ondernemers hierdoor gebukt gaan onder angst- en
onveiligheidsgevoelens. Het risico van verwevenheid van onder- en bovenwereld moet worden
tegengegaan, niet alleen in de horecabranche, maar ook in andere branches als dat aan de orde is.
-

AImene Leiding

-

Datum
25 jruan 2512
Ons kenmerk

Leden van bepaalde motorclubs komen verhoudingsgewijs vaak in beeld van politie en OM in
verband met tal van andere criminele feiten, zoals Opiumwetdelicten, witwassen en
wapenhandel. De banden strekken zich soms ook buiten de motorciub uit. Zo zijn er bijvoorbeeld
links met criminele
samenwerkingsverbanden die zich met drugshandel bezig houden. Het voorkomen en de wijze van
opereren van outlawbikers heeft een aantrekkingskracht op
andere groepen, waarbinnen sprake is van normoverschrijdend en crimineel gedrag.
Ook is sprake van belemmering van overheidsoptreden, bijvoorbeeld bij de handhaving van de
openbare orde en vergunningverlening voor onder andere clubhuizen en evenementen. Daarnaast
varieert het normoverschrijdend gedrag van verkeersovertredingen, het niet beschikken over de
vereiste vergunningen tot aan belasting- en uitkeringsfraude.
In meerdere gemeenten, met chapters van deze motorclubs binnen hun grenzen, wordt een groei
van deze motorclubs ervaren, evenals van een toename in de spanningen tussen de motorclubs
onderling. Er wordt rekening gehouden met escalatie. Op basis van signalen dat leden van de
Satudarah en de Heils Angels hun conflicten in de openbare ruimte zouden gaan uitvechten, zijn
verschillende zogeheten Harley-dagen afgelast.
II. Een effectieve aanpak van outlawbikers:
Gezien het feit dat in geval van outlawbikers sprake is van een breed palet aan normoverschrijdend en
crimineel gedrag, is een geïntegreerde aanpak aangewezen. Het gecombineerd inzetten van
bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke instrumenten is het meest succesvol. Zowel voor wat betreft de
aanpak van individuele leden als de clubs zijn de nodige interventies voor handen.

Ook de combinatie van hoge mate van geslotenheid van deze clubs enerzijds en hun werkwijze van
het door middel van intimidatie- en afpersingspraktijken zaaien van angst anderzijds, vraagt om een
brede geïntegreerde aanpak. De aangiftebereidheid onder slachtoffers is mede gezien de
bedreigende aard van de problematiek laag. Het is voor OM en politie in veel gevallen niet
eenvoudig om de bewijslast rond te krijgen. Het feit dat het hier gaat om moeilijk doordringbare
problematiek vraagt om grondige voorbereiding, vasthoudendheid en een benadering over de volle
breedte.
-

-

Bovendien is het gezien de bedreigende aard van deze problematiek zaak om één lijn te trekken
met alle betrokken partijen en is commitment in alle gelederen van de organisaties van groot belang.
Dit vraagt om een zogeheten ‘vrijpiaatsen- aanpak’. Duidelijk moet zijn dat daar waar regels niet in
acht worden genomen,
-

-

Pagina lvank

7

wordt opgetreden. Alleen zo kan een cultuur van angst en daarmee mogelijk samenhangende
terughoudendheid om op te treden en een schijnbare onaantastbaarheid op termijn worden
doorbroken.
-

Algemene Leiding

-

lii. Een brede geïntegreerde aanpak van outlawbikers:
De aanpak van outlawbikers heeft recent hogere prioriteit gekregen bij het OM en de politie. Ook het
lokale bestuur, de Belastingdienst en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertisecentrum) en de RIECs
(Regionale Informatie en Expertisecentra) zijn sindsdien hierbij actief betrokken. Deze partijen zijn
intensief aan de slag om deze problematiek een halt toe te roepen. Deze brede

Datum
25 Januari 2012
Ons kenmerk

aanpak kent de volgende hoofdlijnen:
1) Landelijke afspraken: gezamenlijk commitment:
Gezamenlijk commitment vanuit onder meer OM, politie en het bestuur zowel op nationaal als
lokaal niveau is van essentieel belang, onder meer gezien de regio-overstijgende en landelijke aard
van de problematiek. Dit vraagt eveneens om landelijke afstemming en monitoring. Doel is de lokale
spelers zodanig in positie te brengen, zodat dit aan hun operationele slagkracht ten goede komt.
-

fl

-

Mede tegen deze achtergrond heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarbij naast
burgemeesters, tevens het OM, de politie, het LIEC en mijn Ministerie waren vertegenwoordigd.
Uitkomst van deze overleggen zijn onder meer
afspraken over de totstandkoming van een eenduidig bestuurlijk bejegeningprofiel en een bestuurlijke
interventiematrix. Ook is door het OM, de politie, het lokale bestuur, de Belastingdienst (waaronder
ook de FIOD) en het LIEC en de RIECs overeengekomen om een landelijk afstemmingsoverleg op te
richten. In dit
overleg zijn de verschillende organisaties op nationaal niveau vertegenwoordigd. Dit met het doel
afspraken te maken en te monitoren ten behoeve van de lokale, operationele aanpak. Bïj het
monitoren zal tevens oog zijn voor mogelijke reacties op de ingezette interventies. Een volgende
bijeenkomst zal medio maart 2012 plaatsvinden.
2) Vrijplaatsen-aanpak: een duideliik statement en een brede geïntegreerde aanpak
Het is zaak om in gezamenlijkheid een duidelijk statement te geven dat
desbetreffende motorclubs en leden worden aangepakt en daarvoor alle middelen uit de kast
worden gehaald. Uitgangspunt is dat aan deze clubs geen podium wordt geboden, zoals door het
toestaan van evenementen, en dat zij niet worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door te voorzien in een
gunstige locatie voor een clubhuis. Het is van belang dat burgemeesters hier gezamenlijk in
optrekken, om te voorkomen dat een burgemeester alleen komt te staan en de maatregelen niet
effectief zijn, omdat de clubs zich bijvoorbeeld eenvoudig in een naburige gemeente kunnen
vestigen. Ook is van groot belang dat de bestuurders zich daarbij gesteund voelen door politie en
OM.
Niet alleen het OM en de politie beschikken over instrumenten om deze problematiek effectief aan
te pakken, maar met name ook het bestuur heeft instrumenten in huis om misdaad tegen te
houden. Vooral het in combinatie inzetten van bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijk
instrumentarium maakt de aanpak effectief. Ook gaat het hierbij om de inzet van instrumenten, die
in sommige gevallen met name de leden van de clubs raken en in andere gevallen de clubs.

Pagina 3vank
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Algemene LeIding

Naar het voorbeeld van de Emergo- en de B5-aanpak wordt de geïntegreerde aanpak momenteel
vormgegeven. Onderdeel hiervan is het toepassen van het zogeheten barrièremodel, waarbij daar
waar mogelijk drempels worden opgeworpen door inzet van bestuurlijk, maar ook fiscaal art
strafrechtelijk instrumentarium. Zo kan Bibob-instrumentarium mogelijk worden toegepast bij een
aanvraag voor een bouwvergunning voor een clubhuis of in het kader van een aanvraag van een
horecavergunning. Met de APV beschikken gemeenten onder andere over de mogelijkheid om
hinderlijk ophouden aan te pakken en de Wetten Damocles en Victoria bieden de mogelijkheid om
panden te sluiten van waaruit sprake is van drugshandel. Ook handhaving van het bestemmingsplan
kan aan de orde zijn in geval van de vestiging van clubhuizen, evenals het verbinden van voorschriften
aan de evenementenvergunning. Ook de Belastingdienst (FIOD) kan in dit kader een belangrijke
bijdrage leveren door daar waar sprake is van belastingfraude gelden (terug) te vorderen.
-

-

Datum
25 lanuari 2012
Ons kenmerk

Ook zal worden bezien welke branches als kwetsbaar kunnen worden getypeerd en zullen
facilitatoren en gelegenheidsstructuren in kaart worden gebracht. De horecabranche wordt
doorgelicht op concrete kwetsbaarheden, en daarmee op mogelijke aanknopingspunten voor een
effectieve aanpak. Ten aanzien van de beveiligingsbranche zijn niet alleen in het kader van de
uitvoering van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus -de screening van
beveiligingsorganisaties door de Dienst Justis, maar ook de screening van medewerkers in de
beveiligingsbranche door de politie van belang. Bij het verlenen van een vergunning door de Dienst
Justis wordt gelet op de voornemens en antecedenten van de aanvrager of van de personen die het
beleid van de aanvrager bepalen. Ook worden de leldinggevenden van beveiligingsorganisaties door
de Dienst Justis gescreened. Bij de screenings door de Dienst Justis wordt relevante informatie van de
politie betrokken. Voor wat betreft het screenen van individuele medewerkers in de
beveiligingsbranche streeft de politie naar meer uniformering. Hiertoe is een landelijk uniform
beaordelingskader opgesteld, waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat een afwijzende beslissing in
de ene regio eveneens leidend is voor de besluitvorming bij een aanvraag in een andere regio.
-

Het gezamenlijk maken van een duidelijk statement onder meer door de brede geïntegreerde inzet
van het beschikbare instrumentarium is noodzakelijk om de schijnbare onaantastbaarheid van de
desbetreffende clubs en leden te doorbreken.
-

-

3) Strafrechteliike onderzoeken: snelle klappen én stapsgewiize werkwijze; Zoals ook in het verleden
is gebleken en gezien de ernst en aard van de problematiek-, is een gedegen, grondige
strafrechtelijke aanpak in dit kader noodzakelijk. Tegelijkertijd is het zaak steeds daar waar mogelijk
op te treden. Het OM geeft prioriteit aan strafrechtelijke onderzoeken naar individuele leden, al dan
niet in georganiseerd verband. Zo loopt momenteel een fors aantal strafrechtelijke onderzoeken naar
leden van motorclubs, waarbij per onderzoek soms meerdere personen in beeld zijn. Het OM is
daarbij uiteraard alert op informatie die eventueel in een artikel 2:20 lid 1 BW procedure een rol zou
kunnen spelen. Aldus wordt nadrukkelijk Ingezet op zowel een werkwijze van snelle klappen op korte
termijn, als het opwerpen van drempels die effect op de langere termijn sorteren.
-

Q
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De mogelijkheden van arbkel 2:20 lid 1 9W:
Artikel 2:20 lid 1 9W bepaalt dat een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in
strijd Is met de openbare orde door de rechtbank op verzoek van het Openbaar
Ministerie wordt verboden verklaard en ontbonden.
De Hoge Raad heeft benadrukt (HR 26juni 2009, Ni 2009, 396) dat het verboden verklaren
en ontbinden van een rechtspersoon op grond van artikel
2:20 lid 1 9W een inbreuk is op het grondrecht van de vrijheid van vereniging en daarom alleen
mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
Wil een rechtspersoon verboden verklaard en ontbonden worden omdat zijn werkzaamheid in
strijd met de openbare orde is, dan moet het volgens de Hoge Raad gaan om meer dan uit
maatschappelijk oogpunt ongewenst gedrag. Ook moet de rechtspersoon zelf in de fout zijn gegaan
of moet het gedrag aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend. Het is dus niet voldoende
als bestuurders of andere bij de recht5per500n betrokkenen in de fout gaan.
In deze uitspraak heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat tot de werkzaamheid van rechtspersonen
handelingen worden gerekend: (i) waarover (het bestuur van) de rechtspersoon daadwerkelijk
zeggenschap heeft gehad, (ii) waaraan (het bestuur van) de rechtspersoon leiding heeft gegeven of
(iii) waarvoor (het bestuur van)
de rechtspersoon gelegenheid heeft geboden. Indien dus sprake is van werkzaamheid in strijd met de
openbare orde conform één van deze gevallen, kan het Openbaar Ministerie om verbodenverklaring
en ontbinding verzoeken.
De wet biedt nu dus al de mogelijkheid om een vereniging of stichting waarvan de werkzaamheid in
strijd is met de openbare orde te verbieden. Voor een
succesvolle procedure is vooral nodig dat er voldoende bewijs is. Daarbij zijnde bewijsiasten erg
zwaar.

(

Amene1eIdh

Datum
lnusi 2012
Ons kenmers

In het kader van de intensivering van de strafrechtelijke aanpak is door de Raad van Korpschefs
recent besloten tot het oprichten van een infocel, die is ondergebracht bij de Nationale Recherche
van het KLPD. De infocel brengt alle informatie uit de strafrechtelijke onderzoeken bij elkaar en zo
mogelijk worden onderlinge verbanden, spilfuncties en netwerken geanalyseerd. Ook wordt op
deze wijze de expertise in dit soort zaken vergroot.
Vanuit de strafrechtelijke aanpak wordt aangesloten bij de inzet van de maatregelen door het
bestuur en de fiscus, onder meer door middel van geïntegreerde bestuurlijke rapportages over
onder meer waargenomen werkwijzen en trends. Deze rapportages hebben tot doel de
bestuurlijke bewustwording van risico’s van criminaliteit te vergroten en te voorzien in een
vertaalslag naar bestuurlijk en fiscaal handelingsperspectief.
Inventarisatie strafrechteliike onderzoeken 2009—2011:
Meer concreet kan worden gemeld mede in het verlengde van de toezegging aan het lid Hennis
Pl?rhnPrt r1t rip invpntnriçtip dnnr ht flM vn hpt ntI trfrrhtnIijkm nnderinkn
(misdrijven) naar leden van motorclubs over de periode 2009 -2011 een aantal van tenminste 40
onderzoeken heeft opgeleverd. Uit de inventarisatie blijkt dat in vrijwel alle regio’s grotere of kleinere
opsporings- onderzoeken en/of strafzaken lopen tegen leden van motorclubs. De
opsporingsonderzoeken bevinden zich in verschillende fases. Veruit de meeste betreffen nog lopende
onderzoeken (een kleine 30 onderzoeken). Sommige zaken daarvan bevinden zich al in de
vervolgingsfase. Ook is een aantal zaken inmiddels afgedaan (iets meer dan 10). De
opsporingsonderzoeken hebben voornamelijk betrekking op de (productie van en) handel in
verdovende middelen (cocaïne,
-

-

-
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synthetische drugs en hennep), witwassen, handel in vuurwapens, afpersing en
bedreiging, en geweldsdelicten (waaronder een poging tot moord).
Gezien het feit dat het merendeel van de onderzoeken nog loopt, kunnen thans geen betekenisvolle
uit5praken worden gedaan over de wijze van afdoening. Bij de aantallen dient verder te worden
aangetekend dat er mogelijk nog meer onderzoeken in de afgelopen 2 jaar hebben plaatsgevonden;
de informatie is niet direct uit de systemen herleidbaar en er is daarom dossieronderzoek verricht, In
het belang van lopende onderzoeken kan niet uitvoeriger hierop worden ingegaan.

(

amene Leiding
25 januari 2012
Ona kenmerk

Het afnemen van crimineel vermogen is eveneens een belangrijk element in de aanpak. Misdaad
mag Immers niet lonen. Het kabinet investeert oplopend tot 20 miljoen euro vanaf 2013 in de
strafrechtketen om het afpakken te intensiveren. Het strafrechtelijk afgepakte crimineel vermogen
kan daardoor oplopen tot ruim
100 miljoen euro vanaf 2018. Het afpakken wordt ook versterkt door het intensiveren van de
geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het afpakken is een belangrijk onderdeel
van de geïntegreerde aanpak. Hierbij kan niet alleen worden gedacht aan het afnemen van
financieel voordeel dat is behaald met criminele activiteiten, maar ook aan beslagleggingen op
(kostbare) bezittingen waar geen gedegen verklaring voor gegeven kan worden (de zogeheten
patseraanpak).
Daarnaast wordt reeds geruime tijd samengewerkt met Europol. Vanuit Europol wordt actief ingezet
op het bevorderen van expertise- en informatieuitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking,
zoals Joint Investigation Teams (JITs). Ook
is de aanpak van outlawbikers het langstlopende project van Europol. In het kader van de zogeheten
Analytical Work File (AWF) Monitor wordt onder meer informatie verzameld over trends, werkwijzen
en succesvolle interventiestrategieën. In tal van andere Europese landen is momenteel eveneens
sprake van een intensivering van de aanpak in de outlawbikers.
Op deze wijze worden alle krachten, die nodig zijn om deze problematiek effectief aan te pakken,
gebundeld.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Pagina 5 nar, 6
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1% motorclubs in Nederland
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restaurant twaalf messen en twee vuurwapens. Twee motorciubleden droegen een
kogelwerend vest.

De arrestanten zijn uiteindelijk met bussen afgevoerd De politie vond in en rond het

ZTEF1DAG 30 L1L1 2011 23:32
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Dossier MGs

rekening met een confrontatie tussen hen en leden van molarciub Heils
Angeis.

De politie heeft in Amsterdam Zuid gisteravond laat b6 mensen
aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde Ze zijn allen lid
of aanhanger van motorciub Satudarah, Rond tien uur controleerde een
aantal poliUemensen de groep in de Scheldesiraat ter hoogte van loungebar
Orbit op grond van een noodbeveî van de Burgemeester. Er was informatie
binnengekomen dat de groep naar Amsterdam zou komen en er werd

ME arresteert 56 leden Satudarali in A’dam

12

december 2011

14O

—

—

Stoeltie werd op oktober door een
arrestatieteam aangehouden in zijn villa in
Landsmeer. De jarenlange vice-president van
de Ainsterdamse afdeling wordt verdacht van
afpersing meermalen gepleegd en
witwassen,

illustere gezelschap.

Ooit gehoord van de Big House Crew? Zo
noemen Heils Angels hun gedetineerde
brothers. Tegen zijn zin is de prominente
Heils Angel Harrie Stoeltie voorman van dit

maandag

verluidt heeft Stoeltie één van zijn ‘vriendinnen’ ingezet als pion in de afpersingszaak
waar hij nu van wordt verdacht.

Stoeltie maakte geen geheim van zijn werk. Op een foto poseert hij trots als een pauw
te midden van enkele naakte ‘gastvrouwen’ van Yab Vum, zijn gespierde armen over de
rand van de jacuzzi. De dames poseren met vervaarlijk ogende vuurwapens. Naar

Vuurss’apens

HclIs Angd Harde Stoeltic zit voorlopEg vast

Bekende Heils Angel rijdt voorlopig
geen Harley

MISDAAD & STRAF
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ZUNDERT Zes mensen zijn dinsdagavond
aangehouden bij een inval bij de Molukse
motorciub Satudarah in Zundeft. in totaal hield
de politIe dinsdagavond tien mensen aan. Er
zijn invallen gedaan in totaal tIen gebouwen in
Rotterdam, Breda, Bergen op Zoom, Tilburg en
Hasteren.

22:30 1 Âu:eur Martijn de Bie

Arrestaties bij inval Molukse motorciub Satudarah in
Zundert

Poging tot moord
Zeven van de Satudarah-leden zouden iets te maken hebben met de mishandeling van twee mannen op
n ccr tc oard en zitten nog in voorarrest. Uit
4
camping Fort Oranje. Ze worden door justitie verdacht v&
de zitting donderdag bleek dat nog niet alle verdachten van deze behande[ing zijn aangehouden.

Pub’icatie: dorerdag 19januari2012 17.07 Auteur: Twan Spierts

Rechtbank: Leden Satudarah blijven vastzitten

4’&’&aij.
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Breda neemt voor komend weekeinde extra veiligheidsmaatregelen.
Aanleiding is ‘intimiderend gedrag’ door leden van de Molukse motorcluh
Satudarah afgelopen weekeinde in liet uitgaansgebied. De stad verwacht
ondanks liet feit dat de grote [larleydag dit jaar voor eerst niet doorgaat,
toch veel motorliefhebbers.

-

Breda treft maatregelen na gedrag Satudarab
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marmer komer uit
Veerendaal. Arnhem en
Soes: Het OM vermoedt
da: ze be:rokkcn zijn bij
de afpersirg va de
explotan: van een
uitgaarsgelcgenhcid aan
de Korer markt ir
Arnhem.

en schiotnstructour bij de
Koninklijke Landmacht. zo
meldt het OM. Dc dne

een 34-jarigo ondorofficior

Eer van de ‘icrdach:cr.

ROTTERDAM Drie leden van motorciub Heils Angols
zijn vrijdag opgepakt op verdenking van afpersing.
vuurwapenbezit en drugshandel. Dat maakte hot
landelijk parket van hot Openbaar Ministerie (OM)
bekend.

1dag ‘6 taber J11

Z211

Te<stgraotte

Heils Angels opgepakt voor afpersing horecaexploitant in Arnhem
0

16:4
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TLBURG Bij invallen woensdagochtend in
onder meer het clubhuis van motorcub
Satudarah -aan de Piushaven n Tilburg zijn acht
mannen aangehouden Ook werden ondermeer
een raketw-erper en in totaal vijf kilo drugs in
beslag genomen.

Pubhtie woensdag 30 novrnber 20 1
•
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Peer van den Heuvel
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Rakc---twf--:-rper en drugs in beslag gen:- men na iriva1
Satudarah Tilburg

-
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De vondst werd dinsdag gedaan in het huis in Huizen. De hennepkwekerij was in
de slaapkamer van de 44-jarige man. Elders in de woning vond de recherche
een reeks verboden messen, een pistool en een gevulde patroonhouder en vol
reservemagazijn, twee knuppels en een kruisboog. De wapens zijn in
beslaggenomen en de man is aangehouden.

Deze week zijn nog vijf computers van de man in beslag genomen.
Daarop vonden rechercheurs in ieder geval 122 pornografische
afbeeldingen van kinderen. Het OM vermoedt dat nog veel meer
versieutelde afbeeldingen met kinderporno op de computers staan.

De afdeling van de motorciub in Zeist wordt
verdacht van betrokkenheid bij wapenhandel.
Daarom werd begin vorige maand de woning
to jp
van de SO-jarige man doorzocht, waarbij een
computer en twee externe harde schijven in beslag zijn genomen.
Hierop stonden 328 fot&s met kinderporno.

De rechter-commissaris heeft vrijdag
besloten dat het bestuurslid van de Heils
Angels in Zeist langer mag worden
vastgehouden, meldt het Openbaar
Ministerie vrijdag.

Op de computer tan een SO—jarige Heils Angel uit
AMSTERDAM
Zeist zijn honderden foto’s met kinderporno aangetroffen. De
man is dinsdag aangehouden.

Laatste update:

Heils Angel opgepakt om
ki nderporno

De Nationale Recherche heeft in een huis van een lid van de motorbende
Heils Angels een serie wapens en een henneppiantage ontdekt Dat heeft
het Openbaar Ministerie vandaag laten weten.

ANP

Wapens en hennep in huis Heils Angel

CONDERDAG
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Dossier MC’s

FESRUARI 2012

Het onderzoek door de
Nationale Recherche wordt in
nauwe samenwerking met de
regiopolitie Utrecht uitgevoerd.

In hun woningen legde de
Nationale Recherche verder
beslag op ongeveer 130 gram
cocaine, een zak met 100
xtc-pillen. 250 gram
amfetamine,
versnijdingsmiddel er. ruim een
halve kilo hennep. Verder zijn
mobiele telefoons,
administratie en usb-sticks in
beslag genomen.

Verder zijn nog twee mannen (52 en 48 jaar) en twee vrouwen (50 en 41
jaar) uit Amersfoort en Putten aangehouden.

De Nattonale Recherche heeft maandag in Amersfoort een lid van de Heils
Angels aangehouden op verdenking van handel in vuurwapens en hard- en
softdrugs. Volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie is de
man een ‘sergeant at arms’ (52) van de MC maar vermeldt het er niet bij van
welk chapter. In vijf woningen en in een garagebox in Amersfoort en Putten
is twintigtal wapens gevonden. Het gaat om twee geweren, twee revo!vers.
acht pistolen, een merkloze schietpen. een stroomstootwapen. een
boksbeugel en honderden scherpe patronen.

Heils Angel aangehouden om wapens

De schietpartij had plaats in het bedrijfspand van het slachtoffer. Daar trof de politie ook een
hennepkwekerij aan met 600 planten. In verband met deze zaak zit ook nog een 37-jarige man uit
Elarendrecht in hechtenis.

De verdachte is een 48-jaricie man ua Rotterdam. Hij werd op 12 december, een dag na de
schietpartij, samen met twee andere mannen opgepakt en zft sindsdien vast. Het was tot nu toe niet
bekend dat het aing om een lid van Satudarah. Een onderzoek naar een mogelijke rol van deze
omstreden motorclub is bij het misdrijf vooralsnog niet aan de orde. Het onderzoek richt zich in de
eerste plaats op het schietincident.

Verdachte schietpartij lid van motorclub Satudarah

Foto: NIJ.nIIels bax
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Volgens de politie eroer ander
uitgaanspubliek hun aanwezigheid “in vol
ornaat” in de kroegen als ‘\ervelend en
int i mi deren d

De politie liet zondag weten dat te hebben
gedaan nadat een groep van 150 tot 200
leden van motorciub Satudarah naar de
binnenstad was getrokken.

ENSCHEDE De politie in Enschede heeft zaterdagavond met
meer politiemensen dan normaal en strenger gecontroleerd in
het uitgaansgehied.

1

Volgens de politie gingen andere stappers weg van terrassen en waren
de café’s een uur eerder leeg dan anders. Tot nu toe is gebleken dat in
één gelegenheid een geweldsincident heeft plaatsgevonden. De politie
onderzoekt deze zaak.

5tiicIrh ‘ir,timic1crt’ tippr
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man

is mishandeld door leden van
TILBURG “Mijn
een motorbende”. Dat stelt de echtgenote van een
f2-jarige Tilburger die dit weekeinde bij een kroeg
aan de Paleisring in de stad in elkaar werd
geslagen. De zwaargewonde man werd door de
politie buiten het café op straat gevonden en lag
zondagavond nog in het ziekenhuis.

Iotorbende niishandelt
t
”

Vragen?
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Bedankt voor uw aandacht

LIEC-RIEC
Agenda Werkgroep Aurora
Datum: 17september2012
Tijd: 13.00— 15.00 uur
Locatie:

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Terugkoppeling andere overleggen

4.

5.

0

a.

LSO

b.

Motorenoverleg

Voortgang
a.

Ontwikkeling template RIEC IS

b.

Barrièremodel

c.

Regionale analyses

Analyse leden motorclubs
a.

Ervaringen tot nu toe (o.a. RIEC Oost)

b.

Hoe om te gaan met leden die actief zijn in verschillende regios?

6.

Verdieping analyse clubhuizen

7.

Inventarisatie verwevenheid MC’s & harde kernen voetbalclubs

8.

Inventarisatie leden in overheidsdienst

9.

Afspraken/rondvraag

Plan van Aanpak 1% MC’s

VERTROUWELIJK

Strategegroep 1% MC’s Haaglanden/Hollands Midden
REC/PoIitie/BeIastingdiensten/OM
19juni 2012
Versie stuurgroep RIEC HHM, 30 augustus 2012.

1. Inleiding
Leden van de 1% Motorclubs (1 %MC) als de Heils Angels, Satudarah en andere outlawbikersclubs,
vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag; er is verwevenheid met de georganiseerde
misdaad (w.o, drugs en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de
horeca en beveiligingsbranche en er lijkt invloed te zijn op harde kernen van voetbalsupporters. De
integriteit van de overheid is in het geding, het zaaien van angst door middel van intimidatie- en
afpersingspraktijken- en daarmee mogelijk samenhangende terughoudendheid om op te treden en
geringe aangiftebereidheid en het in gesiotenheid opereren van deze clubs bemoeilijkt adequaat
toezicht en adequate handhaving.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft gezien de aard en omvang van de problematiek en na
overleg met alle betrokken partijen in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30januari 2012 dit
probleem geduid en een duidelijk standpunt ingenomen; de overheid moet .,linksom of rechtsom de
rekening presenteren aan hen die zich schuldig maken aan normoverschrijdend en crimineel gedrag.’
Deze problematiek vraagt onder meer om een benadering over de volle breedte, gezamenlijk
commitment, het gezamenlijk maken van een duidelijk statement door middel van actiegerichtheid en
snelle klappen, als ook een meer stapsgewijze grondige werkwijze en vasthoudendheid, aldus de
minister.
—

—

‘..

Op 24 april 2012 is door een twintigtal burgemeesters, in het bijzijn van de minister van V&J en
vertegenwoordigers van de politie, LIEC, Belastingdienst, FIOD, het OM en de RIEC’s, het landelijke,
integrale plan van aanpak 1% motorclubs vastgesteld. Uitgangspunt van de aanpak is het op basis
van het ontwikkelde barrièremodel op alle onderscheiden terreinei
door alle partijen na onderling overleg en afweging op basis van een
analyse van de problematiek, met alle mogelijke instrumenten inzetten op het beëindigen van
ongewenste situaties en gedrag.
Aan de vertegenwoordigers van de verschillende partners is gevraagd om onder de werking van de
regionale RIEC-convenanten de situatie op het gebied van 1% motorclubs in kaartte brengen en
plannen van aanpak op te stellen op de onderscheiden prioritaire deelonderwerpen.
In het voorliggende plan is op hoofdlijnen de aanpak van de 1% MC’s beschreven, zoals de partners
binnen het RIEC HaaglandenlHollands Midden dit voor ogen hebben. Het bevat de structuur van de
aanpak en het beschrijft de taken en verantwoordelijkheden, de 9 deelthema’s en de daaruit
voorMoeiende deelopdrachten.

(
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2. Doelstelling
Doel van dit plan is het organiseren van een spiegelorganisatie van de landelijke, integrale organisatie
die belast is met de aanpak en die:
De samenwerking inzet op het in beeld brengen van de problematiek en het beëindigen van
ongewenst gedrag en situaties rond 1% MC’s binnen het gebied van het RIEC
Haaglanden/Hollands Midden.
De in dit document beschreven aanpak van de 1% motorclubs kan alleen succesvol zijn als:
• er een breed gedragen beeld is van de problematiek;
• alle (keten-)partners ch conformeren aan de aanpak en daar ook voldoende capaciteit voor
beschikbaar stellen;
• door alle (keten-)partners integraal wordt samengewerkt;
• er een multidisciplinaire informatiecel met voldoende capaciteit wordt samengesteld die
continu bezig kan zijn met het inwinnen van informatie, analyse, advisering en coördinatie van
de uitvoering.
3. Structuur en verantwoordelijkheden
Binnen de toekomstige politieeenheid Den Haag is een Strategiegroep 1% MC’s verantwoordelijk voor
de integrale aanpak. De Strategiegroep wordt gevoed door de infocel en rapporteert aan het
Strategisch Escalatie Overleg. De Strategiegroep verzorgt ook de lijn naar het landelijke niveau.
Uitgangspunt voor de aanpak is het werken in de bestaande structuren en verantwoordelijkheden en
dat informatie-uitwisseling geschiedt onder de werking van het RIEC-convenant.
Strategisch Escalatie Overleg
De directeur opsporing en informatie politie Haaglanden, de plaatsvervangend korpschef politie
Hollands Midden, de recherche-ovj van het OM parket Den Haag, het hoofd afdeling openbare orde
en veiligheid van de bestuursdienst gemeente Den Haag, directeur belastingdienst Haaglanden en
ditrecteur belastingdienst Holland-Midden, het hoofd RIEC HHM vormen het strategisch escalatie
overleg, Dit overleg zal 2-3 keer per jaar bijeen komen en heeft als taak om bij escalaties vanuit de
strategiegroep besluiten te nemen.
Vier deelnemers van dit overleg zijn ook vertegenwoordigd in de stuurgroep van het RIEC Den Haag,
daarom is besloten dit overleg samen te laten vallen met de overleggen van de RIEC-stuurgroep.

()

Strategfegroep 1% MC’s
De strategiegroep heeft als taak om de strategische lijnen uit te zetten met betrekking tot de
gezamenlijke aanpak van de 1% MC en stuurt hier ook op. Drie deelnemers aan dit overleg hebben
ook zitting in de werkgroep Handhavingknelpunten van het RIEC Den Haag zodat de formele lijn met
het RIEC ook is verankerd.
Van belang is dat cie deelnemers aan het overleg het mandaat hebben om tot besluitvorming te
1 strategische partners betreffen: lokaal bestuur, OM, politie, belastingdienst,
komen. De deelnemende
FIOD, RIEC, Inspectie 62W (voorm. SIOD).
Het overleg komt een keer per maand bijeen en bespreekt de mogelijke knelpunten, de
interventiestrategieën en mogelijke consequenties van deze interventies, adviseert het bestuur en ‘de
lijn’ over de aanpak en monitort de voortgang van de aanpak. De deelnemers aan dit overleg hebben
ook één of meer problematieken m.b.t. 1% MC aanpak in portefeuille.
Deelnemende organisaties aan dit overleg zijn: RIEC HHM, politie: (Portefeuillehouders HL en HM),
OM parket Den Haag (Cie OvJ), Belastingdienst HM en HL), politie (Opsporing HL en HM), (lnfocel),
(HL) en (ambtelijk secretaris politie HM).
Eén van de twee politie-portefeuillehouders heeft ook zitting in het landelijke overleg.

1
De FIOD en Inspectie SZ\N zijn niet standaard vertegenwoordigd, maar worden indien wenselijk en
mogelijk betrokken.
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Inface!
Om inzicht, overzicht en doorzichtte krijgen met de problematiek van de 1% MC zal binnen de dienst
informatie van de politiekorpsen een Infocel worden benoemd. Deze Infocel brengt in nauwe
samenwerking, door optimale samenwerking in hot RIK-NIK kanaal en met de Infocel bij de Nationale
Recherche, de actuele situatie voor het gebied werkend onder het RIEC convenant Don Haag in
beeld. Dit beeld zei zich niet alleen beperken op basis van politie-informatie ook informatie van de
partners als Belastingdieristen en gemeenten zullen een bijdrage leveren. Door de verschillende
soorten informatie van deelnemende partijen binnen de juridische kaders te combineren (meervoudig
kijken) ontstaat een overall beeld van de 1% MC en hun leden dat permanent kan worden verrijkt en
geactualiseerd,
Op basis van een inwinplan is de Infocel in staat om de volgende producten en diensten te leveren.
•
•
•
•
•

Rapportagefunctionaliteit in de vorm van sitraps dle lx in de 2 weken wordt uitgebracht;
Analysefunctionaliteit op de veiligheidsinforrnatie;
Maatwerk informatierapportage op ad hoc informatieverzoeken;
Informatie van partners informatie wordt betrokken van partners en al dan niet in combinatie
met informatie van politie ontsloten voor de aanpak;
Communicatie en support.
,

(HM hoofd Infocel) is het aanspreekpunt van de Infocel en vertegenwoordigt de Infacel ook in het
landelijke Motorcluboverleg.
Lokaal:
Het overleg met het bestuur vindt plaats via de lijn, in de lokale driehoeken, danwel een driehoek+.

4

4. Aanpak en deelopdrachten
De landelijke aanpak is gebaseerd op het barrièremodel; op alle mogelijke terreinen worden
instrumenten ingezet om een einde te maken aan crimineel en normoverschrijdend gedrag van leden
van 1% MC’s. In de aanpak trekken partners samen op, op basis van een gedeeld beeld in de
problematiek. Voor 1 september 2012 moet voor elke regio een beeld in kaart zijn gebracht van de
situatie rond 1% MC’s in Haaglanden/Hollands Midden.
In het landelijke programma zijn daarnaast acht prioritaire deelgebieden onderscheiden, en is er
nadrukkelijk ingezet op stevige, consequente handhaving. Hieronder staan de 8 deelgebieden
vertaald in deelopdrachten. Handhaving is als lokaal, 9° aandachtsveld toegevoegd.
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit
Misdrijven begaan door 1% MC’s of haar leden hebben prioriteit bij opsporing en vervolging
door OM en politie. Leden van 1% MC’s komen voor in relatie tot hennepteelt, drugshandel,
mensenhandel, wapenbezit etc. Indien er een incident heeft plaatsgevonden met een lid of
leden van de 1% MC heeft deze een hogere prioriteit ten opzichte van andere zaken.
eze prioritering. Onderdeel van de aanpak is om.:

Probleerneicienaar:
2.

Focus op de clubhuizen
De gemeente heeft hierin een grote rol, bijvoorbeeld als het gaat om strijdigheid met het
bestemmingsplan of indien zij eigenaar is van de grond en/of het gebouw. De politie biedt
ondersteuning bij de sluiting en ontruiming. Voor 1 september 2012 wordt in RIEC-verband in
beeld gebracht wat de bestuurlijke situatie met betrekking tot de clubhuizen is.

Probleemeigenaar:
3.

Bestrijden invloed 1% MC’s in de horeca
Dit begint met het doorlichten van horecagelegenheden waarbij sprake is van invloed van 1%
MC’s of leden hiervan. Een gedegen informatiepositie leidt vervolgens tot intrekken of
weigeren van vergunningen door gemeente, boekenonderzoek door de Belastingdienst,
opsporing en vervolging door OM en politie, bij geconstateerde misdrijven.
Opdracht:

probleemeiqenaar:

1
4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven
Hiervoor moet de politie controleren welke personeelsleden van beveiligingsbedrijven lid zijn
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van 1% MC’s, op basis van de daarover bekende informatie. Een gedegen inforrnatiepositie
leidt vervolgens daar waar mogelijk- tot intrekken of weigeren van de vergunning door de
gemeente, De landelijke werkgroep neemt het initiatief om te komen tot voorstellen ter
verbetering van de toezicht en handhaving van beveiliging. In 2012 zal dit worden opgezet en
begin 2013 geïmplemeriteerd. De Belastingdienst zal zo nodig boekenonderzoek doen.
—

Opdracht:

1
probleemei enaar:
Tijdpad:
5.

Bestrijden invloed 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters
De politie zal voor 1 september 2012 komen met een analyse van de mate van verbondenheid
tussen 1% MC’s en voetbalhooligans, inclusief aanbevelingen voor de aanpak, zodat hierop
actie kan worden ondernomen.
Opdracht:

Tijdpad:
Doorlopend
6.

Niet faciliteren evenementen 1% MC’s
1% MC’s zijn betrokken bij vechtsportevenementen en de Organisatie van motordagen.
Daarnaast geven ze zelf feesten, zogenaamde supportparty’s. De inzet is dat de overheid
evenementen van 1% MC’s of waar 1% MC’s bij betrokken zijn niet faciliteert. De gemeenten
spelen hier een grote rol in, aangezien zij de vergunning kunnen weigeren. Dit vergt van
sommige gemeenten dat zij hun APV en hun beleid wijzigen, De actie is dat in 2012 alle
gemeenten waarin deze evenementen plaatsvinden, ervoor zorgen dat deze evenementen
onder de evenementenvergunning vallen zodat de Wet Bibob toegepast kan worden. De
politie zal de benodigde bestuurlijke rapportages hiervoor opstellen.
Opdracht:
De strategiegroep organiseert een proces waarbij geadviseerd gaat worden over ieder
evenement in de regio waarbij mogelijke betrokkenheid van leden van 1% MC’s is. Dit vraagt
om bewustheid van de lokale politiechefs en gemeenten.
Probleemeinenaar:
Tijdpad:
Z.s.m. en vervolgens continue

7.

Aanpakken windhappers
Doel is een einde maken aan het zich ontrekken aan de regels door leden van 1% MC’s. De
belastingdienst zet in op de controle van de inkomsten van leden van 1% MC’s en zij zullen
daar waar onregelmatigheden worden geconstateerd worden gecontroleerd en
belastingfraude wordt aangepakt.
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Opdracht:
lnventariseer de bekende leden van 1% MC’s in Hollands Midden en Haaglanden, breng
bronnen van inkomsten in kaart. Waar mogelijk wordt opgetreden tegen alle mogelijkheden
van fraude.
Probleemeigenaar:
Tijdpad:
Z.s.rn.
8.

Niet toelaten leden 1% MC in overheidsdienst
Het lidmaatschap van een 1% MC is onverenigbaar met de uitoefening van een
overheidsfunctie. Op dit moment vindt bij de politie besluitvorming plaats over het niet
toestaan van het lidmaatschap van een 1% MC. Nog dit jaar wordt door de landelijke
werkgroep onderzocht wat de ernst en omvang van de situatie is.

Probleemeiqenaar:

9.

Beëindigen schijn van onaantastbaaheid
Tegen verkeersovertredingen van leden van 1% MC’s, met name tijdens de ride outs, wordt
onvoldoende opgetreden. Dit leidt tot een schijn van onaantastbaarheid, die het imago van
outlaw versterkt. Doel van dit deelthenia is het beëindigen van deze uitzonderingspositie en
juist extra alert op te treden tegen overtredingen door leden van 1% MC’s.
Opdracht:
Besteed aandacht aan de weerbaarheid van blauw op straat; communiceer een helder
bejegeningsprofiel en zorg voor voldoende handvatten voor consequent optreden.
(Onderdelen van plan van Opsporing gebruiken.)
Probleemeigenaar:
Tijdspad:
Z.s.m.

Het overheidsoptreden heeft alleen succes als er effectief en eenduidig wordt opgetreden. Ten einde
dit te kunnen realiseren zal op verschillende gebieden ad hoc groepen worden gevormd onder leiding
van (HL). Hij heeft als taak om de onderscheidende probleerneigenaren te ondersteunen teneinde te
kunnen komen tot voorstellen aan de Strategiegroep met betrekking tot de operationele aanpak op de
bovengenoemde gebieden.
5. Communicatie
Communicatie en woordvoering
Woordvoering over het landelijke programma gebeurt door de burgemeester van Enschede.
Vragen die binnenkomen over de regionale aanpak worden beantwoord door de woordvoerder
namens de partners:
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voor bestuurlijke aspecten de verantwoordelijke burgemeester;
voor vervolging de pers-OvJ van het OM;
voor belastingzaken de betreffende Belastingdienst regio;
voor de politie portefeuillehouders HL en HM c.q. voorlichter politie (politie HM).
Indien mogelijk wordt vooraf met de partners afgesteld wat de boodschap zal zijn. Indien dit niet kan
worden de partners zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Informeren bestuur
Het bestuur wordt via de lijn, in de driehoek, door de teamchefs/bureauchefs van de politie
geïnformeerd over de lokale situatie in de gemeente, de voorgestelde interventiestrategie en
mogelijke consequenties.
Daarnaast is het bestuur d.m.v. themabijeenkomsten geïnformeerd.
Kennis
Kennis die ontwikkeld is met betrekking tot de aanpak van de 1% MC’s zal ontsloten worden door
intranet. De kennis zal breed uitgevent gaan worden naar zowel partners als naar andere politieeenheden.
lntranet redacteuren politie (HL en HM) zullen samen met voorlichter politie verantwoordelijk zijn dat
de ontwikkelde kennis ter beschikking wordt gesteld en ontsloten wordt door middel van intranet.
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Agenda
Landelijke Werkgroep 1% MC’s

13december2012
09:30 12:30

Datum:
Tijd:
Locatie:

—

Afwezig m.k.

(

09:30-11:30
1.

Opening en mededelingen

2.

Voorbereiding LSO
Laatste versie voortgangsrapportage bespreken
Laatste versie visiedocument bespreken
Stavaza format voortgangsdocument aanpak RIEC’s
Bespreken, aanpassen en aanvullen conceptagenda
Bespreken welke documenten verder moeten worden opgesteld / meegestuurd
-

-

-

-

-

3.

Voorbereiding burgemeestersbijeenkomst
Bespreken, aanpassen en aanvullen conceptagenda
Bespreken en evt. aanpassen definitieve uitnodiging
Beslissen welke documenten moeten worden opgesteld/meegestuurd
-

-

-

4.

W.v.t.t.k.

11:30-12:30
5.

Presentatie projectplan Stichting M

12:30: Lunch

df
1

1

‘LIEC

Retouradres; Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag
Ons kenmerk

LIEC/CT
Doorklesnummer
E-maildres

irtfo@liec.nl
Aantal bijlagen
Datum

02 november 2012

Onderwerp: Bijeenkomst 1% motorclubs

(

Vooraankondiging:
Bijeenkomst 1% motorclubs t.b.v. burgemeesters en an
spartners op 25 januari 2013 van 15:00 tot 17:00 ‘
9itieve uitnodigir
-

-

Doel bijeenkomst:
Informeren van bij de aanpak betrokken burgemeesters en veiligheidspartners
partners met betrekking tot de stand van zaken van de aanpak van 1%
Motorclubs in het land
Delen van ervaringen uit de verschillende regio’s
Discussie vanuit de verschillende thema’s uit het landelijk Plan van Aanpak
Discussie over de Iange(re) termijn visie en resultaten
Bespreken van knelpunten en kansen van de aanpak

-

-

-

-

-

Genodigden:
Burgemeesters die een 1 % Motorciub chapter / clubhuis in hun gemeente
hebben
Burgemeesters die geïnformeerd willen worden over de problematiek met
betrekking tot 1 % Motorclubs
RIEC-hoofden
Vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie
Vertegenwoordiging van de Belastingdienst
Vertegenwoordiging van de Nationale Politie
Vertegenwoordiging van de FIOD

-

-

-

-

-

-

-

Bezoek- en postadres.
Johanna Westerdilkplein 1. 2521 EN Den Haag
www.Iiec.nl

Telefoon:
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Geachte Genodigde,
Inleiding
Op 11 november 2011 en op 20 januari en 24 april 2012 hebben er (burgemeesters)bijeenkomsten
plaatsgevonden met betrekking tot de problematiek omtrent de 1% motorclubs (1% MC’s). Tijdens deze
derde bijeenkomst is de stand van zaken met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van de motorclubs
gepresenteerd. Tevens zijn het landelijk plan van aanpak en de voorgestelde afstemmingsstructuur
geaccordeerd. Afgesproken is dat de regionale projectplannen op 1 september 2012 gereed waren.
Bijeenkomst op 25 januari 2013
p 25januari 2013 vindt de vierde bijeenkomst plaats. Middels deze brief wordt u in de gelegenheid
0
gesteld u hiervoor aan te melden.
U zult tijdens deze bijeenkomst op de hoogte worden gebracht van de huidige stand van zaken omtrent de
landelijke aanpak 1% MC’s, waarbij de voortgang van de verschillende speerpunten uit het landelijk plan
van aanpak zal worden besproken. Tevens zullen knelpunten en kansen de revue passeren. Er zullen
ervaringen van de aanpak uit de diverse regios worden gedeeld en er zal worden ingegaan op de regionale
projectplannen.
Tijdens de bijeenkomst wordt tevens een voorzet gedaan voor een langetermijnvisie m.b.t. de aanpak van
de 1% MC’s. Hierin zal onder andere worden ingegaan op de vragen: “hoever gaan we met de aanpak?’ en
‘wanneer zijn we succesvol?’
Indien u nu vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw RIEC-hoofd of met het L_
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 13januari 2013 via 1
o.v.v. aanmelding burgemeestersbijeenkomst. Uiterlijk 1 week van tevoren krijgt u de definitieve uitnodiging
met bijlagen toegestuurd.
Wij hopen u op 25januari 2013 in

e mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,

(

1
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•‘ LIEC
Retouradres. Johanna Westerdijkplen 1,2521 EN Den Haag
Ons kenmerk

LIEC/CT
Doorkiesnummer
E-mafladres

info@liec.nl
Aantal bijlagen
Datum

18januari 2013

Onderwerp: Bijeenkomst aanpak 1% motorclubs

(

Definitieve uitnodiging:
Bijeenkomst aanpak 1% motorclubs t.b.v. burgemeesters en andere
betrokken veiligheidspartners op 25 januari 2013 van 15:00 tot 17:001

-

Doel bijeenkomst:
Informeren van bij de aanpak betrokken burgemeesters en
veiligheidspartners partners met betrekking tot de stand van zaken van
de aanpak van 1% Motorclubs in het land;
Delen van ervaringen uit de verschillende regio’s;
Bespreken van verbeterpunten en kansen van de aanpak.
-

•

-

Genodigden:
Burgemeesters die een 1 % Motorciub chapter / clubhuis in hun
gemeente hebben;
Burgemeesters die geïnformeerd willen worden over de problematiek
met betrekking tot 1 % Motorclubs;
RIEC-hoofden;
Vertegenwoordiging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
Vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie;
Vertegenwoordiging van de Belastingdienst;
Vertegenwoordiging van de Nationale Politie;
Vertegenwoordiging van de FIOD.
-

-

-

-

Geachte genodigde,
Naar aanleiding van de eerder verzonden vooraankondiging voor de
burgemeestersbijeenkomst op 25 januari 2013 over de 1% Motorclubs, heeft
u zich aangemeld. Via deze brief nodigen wij u officieel uit voor deze
bijeenkomst.
Bij deze uitnodiging vindt u tevens de volgende stukken:
Agenda;
Verslag bijeenkomst 24 april 2012;
Voortgangsrapportage landelijke aanpak bestrijding 1% Motorclubs;
Routebeschrijving naar locatie bijeenkomst.
-

-

-

-

Tot ziens op 25 januari,

Met vriendelijke groet,

-r

-

-

-

-

-r

-r

-

‘

-_

-

-

Evaluatie Integrale aanpak
Outlaw Motorgangs
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Vertrouwelijk

Samenvatting
Leden van Outlaw Motorgangs (OMG’s) zijn individueel en/of in clubverband betrokken bij criminele
activiteiten, bij belemmeringen van overheidsoptreden en vertonen normoverschrijdend gedrag.
Reden genoeg voor de verschillende partijen om gezamenlijk de aanpak op de OMG’s stevig in te
zetten.
In het voorjaar van 2012 is daarom een Landelijk Plan van Aanpak ter Bestrijding van de 1%
Motorclubs” vastgesteld, waarin acht landelijke speerpunten voor de aanpak zijn opgenomen. Deze
speerpunten zijn in regio’s uitgewerkt waarbij de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s)
een ondersteunende en coördinerende rol vervullen in deze geïntegreerde aanpak
.
1
Om inzicht te krijgen in het resultaat van deze integrale aanpak is een uitvraag gedaan onder alle tien
RIEC regio’s en het LIEC. Deze evaluatie beschrijft de resultaten van de aanpak van 2011 tot en met
31juli 2013 en sluit met het oog op de toekomst af met een aantal aanbevelingen. Deze samenvatting
is een beknopte weergave van de bevindingen.
Conclusies per speerpunt
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondemiijnende criminaliteit door OMG-leden
Er is sprake van 72 strafrechtelijke onderzoeken (38 lopend, 36 afgerond). Dit heeft geleid tot 21
veroordelingen en 19 bestuurlijke rapportages.

2.

Handhaving clubhuizen
Het aantal chapters is in de meetperiode van 63 (2011) naar 90 (2013) toegenomen, het aantal
clubhuizen steeg van 54 naar 61. Tweeëntwintig bestaande clubhuizen zijn gesloten meestal op
bestuurlijke gronden en 16 vesti
d. Het aantal clubhuizen groeit dus minder
hard dan het aantal chapters.
1
-

-

3.

Bestrijden invloed OMG’s in de horeca
Niet in elke regio is invloed zichtbaar van OMG’s in de horeca. Waar dit wel wordt ervaren, zijn de
diverse partners vooral bezig met het opbouwen van een goede informatiepositie. Enkele horecaen coffeeshopvergunningen zijn ingetrokken en in één geval is een horecazaak daadwerkelijk
gesloten vanwege de invloed van een OMG.

4.

Bestrijden van de invloed van OMG’s binnen beveiligingsbedrijven
Niet in alle regio’s is er zicht op daadwerkelijke invloed binnen beveiligingsbedrijven. In 22
gevallen lijkt er verwevenheid te zijn tussen OMG’s en de bedrijfsvoering van
beveiligingsbedrijven. In 15 gevallen is er een OMG-lid werkzaam. Daarnaast zijn 15 OMG-leden
in het bezit van een portierspas. Hiervan zijn er twee ingetrokken. Ten slotte is er momenteel zicht
op zes wapenverloven van OMG-leden. Het is tot op heden eenmaal gelukt een verlof in te
trekken, daarnaast is momenteel nog een aantal in onderzoek.

5.

Bestrijden van de invloed van OMG’s op de harde kern van voetbalsupporters
Voor bijna alle regio’s één uitgezonderd geldt dat tot op heden geen relatie of vermenging van
(harde kern) voetbalsupporters met OMG’s is vastgesteld. Bij enkele voetbalclubs zijn wel
aanwijzingen dat er contacten zijn tussen voetbalhooligans en leden van OMG’s.
-

-

1
Ten tijde van het vaststellen van de acht speerpunten was er sprake van de term 1% MCs Binnen de huidige aanpak is
echter gekozen voor de benaming Outlaw Motorgangs. Deze laatste benaming is daarom binnen deze evaluatie gehanteerd
Ook in de acht landelijke speerpunten is deze benaming gehanteerd
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6.

Niet faciliteren evenementen OMG’s
Tot op heden zijn 11 evenementen voorkomen, vijf evenementen geweigerd en 32 controles bij
evenementen uitgevoerd. Daarnaast vinden preventieve stopgesprekken plaats en worden
brieven uitgestuurd waarin
n wordt op de geldende eisen en voorwaarden voor het houden
van evenementen

7.

Aanpakken windhappers
De Belastingdienst heeft in nagenoeg elke regio alle leden van de ledenlijst van de OMG’s
onderzocht op windhappers. Dit heeft geresulteerd in 166 fiscale onderzoeken, waarvan er 87
gericht waren op windhappers. Dit heeft 20 maal geleid tot een concrete aanpak.
In een aantal regio’s is daarbij een systematisch overzicht per OMG-lid opgesteld en is
bovengenoemde aanpak doorontwikkeld naar een persoonsgerichte aanpak. Op basis hiervan is
een aantal fiscale, bestuurlijke, strafrechtelijke en civiele interventies met succes uitgevoerd.

8.

Niet toelaten OMG-leden in overheidsdienst
Er zijn 44 OMG-leden in overheidsdienst.
Het lidmaatschap blijkt wettelijk geen grondslag te zijn voor
ontslag. Daarom wordt in de praktijk middels een gesprek dringend gewezen op de tegenstrijdige
activiteiten en belangen van de functie binnen de overheid en het lidmaatschap van een OMG. Op
basis van de gevoerde gesprekken hebben tot nu toe vijf medewerkers die lid zijn van een OMG
ontslag genomen.

Algemene conclusies
Bewustwording bij partners omtrent de problematiek rondom OMG’s is door de integrale aanpak
toegenomen, Partners hebben bijvoorbeeld taak-, accent- en portefeuillehouders aangesteld die op
diverse niveaus landelijk en regionaal samenwerken. De kennis over chapters, individuele OMG
leden en interventiemogelijkheden is daardoor toegenomen.
Bijna alle RIEC’s maken integrale analyses op basis van de informatie die over de chapters en hun
leden bekend is. Langs deze weg komen mogelijke interventies door gemeenten, politie,
Belastingdienst, OM en inspecties in beeld. In alle regio’s is sprake van integrale sturing op de
aanpak, waarbij informatie wordt gedeeld op basis van het RIEC convenant. Dit kan omdat de OMG’s
in alle regio’s zijn benoemd als handhavingsknelpunt. In enkele regio’s is men nog terughoudend in
het verstrekken van informatie.
Er is door de integrale aanpak een flink aantal barrières tegen de OMG’s opgeworpen. Een groot
aantal clubhuizen is gesloten, evenementen zijn afgewend en leden van OMG’s worden met
persoonsgerichte interventies integraal aangepakt. Desondanks is een toename van het aantal
clubhuizen en chapters te signaleren. Clubs blijven zoeken naar de mogelijkheden om zich binnen
n en te vestigen.
J uit te t
‘

Aanbevelingen
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1.

Inleiding

1.1
Aanleiding rapportage
Na een reeks incidenten waarbij de leden van Outlaw Motorgangs (OMG) (voorheen 1% Motorclubs)
normoverschrijdend en crimineel gedrag vertoonden, is in de afgelopen jaren bij politiek, bestuur,
politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM), de RIEC’s en het LIEC de aandacht voor en
bezorgdheid over de OMG’s sterk toegenomen. Hieruit bleek dat leden van OMG’s betrokken zijn bij
verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit zoals de productie in en handel van verdovende
middelen, afpersing en bedreigingen in de horeca- en beveiligingsbranche alsmede (buitensporig)
geweld in de beveiliging van de horeca. Ook bleken leden zich van OMG’s zich bijvoorbeeld schuldig
te maken aan belasting- en uitkeringsfraude en werd er niet voldaan aan vergunningen voor
clubhuizen en evenementen. Geconstateerd werd dat diverse overheidspartners onbewust de OMG’s
faciliteerden, dat er te weinig zicht was op de criminele activiteiten van deze doelgroep en dat de
informatiepositie versnipperd was.
Reden genoeg voor de verschillende partijen om gezamenlijk de aanpak op de OMG’s stevig in te
zetten. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft gezien de aard en omvang van de
problematiek in zijn brief aan de Tweede Kamer van 25januari 20122 dit probleem geduld en een
duidelijk standpunt ingenomen: “Zij die zich schuldig maken aan normoverschrjdend gedrag en
criminaliteit moeten linksom of rechtsom de rekening gepresenteerd krijgen”.
In deze brief pleit de Minister voor een geïntegreerde aanpak. Het gecombineerd inzetten van
bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke instrumenten is volgens de Minister voor de aanpak van deze
problematiek het meest succesvol.
3
-

-

-

-

1.2
Plan van aanpak
Naar aanleiding van bovenstaande brief van de Minister is daarom op zowel landelijk, regionaal als
lokaal niveau gestart met een gezamenlijk offensief tegen deze motorclubs. Dit heeft geresulteerd in
een gezamenlijk “Landelijk plan van aanpak ter bestrijding van de 1% motorclubs”, dat op 24 april
2012 is vastgesteld. Het plan omvat de hoofdlijnen van de geïntegreerde aanpak van de OMG’s. De
doelstelling voor het overheidsbeleid is “het bestrijden en beëindigen van de normoverschrjdende en
criminele activiteiten van 1% MC’s en hun leden”. In het plan zijn acht landelijke speerpunten
benoemd. Deze speerpunten zijn vastgesteld op basis van de eerder genoemde gesignaleerde
probleemgebieden.
In dit landelijke plan van aanpak is geadviseerd om op lokaal niveau binnen de RIEC-structuur tot een
geïntegreerde aanpak te komen. Uitgangspunt is dat de RIEC’s en haar betrokken partners
verantwoordelijk zijn voor zowel de informatie- als de interventiecoördinatie. Een lokale verankering is
daarbij een vereiste en is essentieel voor een succesvolle aanpak.
1.3
Van plan naar uitvoering
Binnen de diverse RIEC’s is vervolgens gestart met de uitwerking van de landelijke speerpunten.
Hieruit zijn regionale of lokale projectplannen voortgevloeid en zijn informatie- en organisatiestructuren
opgezet. De RIEC’s hebben hierbinnen veelal een coördinerende en ondersteunde rol.
1.4
Evaluatie
Inmiddels zijn de partners in de regio’s variërend van enkele maanden tot zo’n twee jaar met elkaar
aan de slag. In het landelijk RIEC-hoofdenoverleg van 6 februari 2013 is naar aanleiding van de
Landelijke Burgemeestersbijeenkomst van 25januari 2013 de vraag opgekomen om een
tussenbalans op te maken; wat zijn op dit moment de resultaten van de integrale aanpak van de
OMGs; wat gaat goed en waar is bijsturing noodzakelijk?
2

Brief geïntegreerde aanpak outlawbikers, Minister van Veiligheid en Justitie, 25januari2012, kenmerk onbekend
Ibid.
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Door de RIEC’s is vervolgens gezamenlijk een evaluatieonderzoek gedaan dat ingaat op
bovenstaande vragen. Dit heeft geresulteerd in onderhavige rapportage.
1.5
Leeswiizer
In het volgende hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk drie wordt
vervolgens een beeld geschetst van zowel de regionale als de landelijke algemene ontwikkelingen met
betrekking tot bewustwording, organisatiestructuur en informatiedeling. In hoofdstuk vier wordt daarna
de optelsom geschetst van de resultaten van de tien RIEC-regio’s. Deze zijn geordend naar de acht
vastgestelde landelijke speerpunten. In het vijfde hoofdstuk volgt de conclusie. Het rapport wordt
afgesloten met een aantal aanbevelingen, In de bijlage is het format regionale vragenlijst RIECs te
vinden.

7
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2.

Opzet evaluatie

2.1
Doel- en vraagstelling van het evaluatieonderzoek
In voorliggende rapportage wordt de regionale integrale aanpak van de OMG’s geëvalueerd. De
doelstelling van deze evaluatie is om zowel regionaal als landelijk een beter inzicht in de resultaten
van de integrale aanpak van de OMG’s te krijgen. Dit om te beoordelen of de juiste lijnen en
interventies zijn (en worden) uitgezet, of bijsturing nodig is en of er eventuele knelpunten bestaan.
Daartoe wordt in deze rapportage de doelstelling van het in 2011 op gestelde Landelijk plan van
aanpak als uitgangspunt genomen. Dit resulteert in de volgende vraagstelling: ‘Heeft de
geïntegreerde aanpak b(/gedragen aan het bestrijden en beëindigen van de normoverschrijdende en
criminele activiteiten van OMG’s en hun leden?”
Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, is gekeken naar de acht landelijke (en
eventuele aanvullende regionale) speerpunten. Bij elk speerpunt is stil gestaan in hoeverre de
regionale partners in staat zijn geweest deze vorm te geven en aan te pakken. Hierbij zal tevens
indien mogelijk een overzicht worden gegeven van de concrete resultaten.
-

-

Dit rapport richt zich op integrale interventies waartoe in RIEC-verband is besloten of geadviseerd.
Hieronder wordt verstaan: ‘alIe interventies waarbij het RIEC in de periode vanaf 1januari 2011 tot en
. Kanttekening hierbij is dat diverse RIEC’s pas na de
4
met 31juli2013 is betrokken of geïnformeerd”
brief van de minister van 25 januari 2012 van start zijn gegaan met het samenstellen van een
regionale aanpak.

2 2

1 nHAliik sn.rniintn

Alvorens deze speerpunten in het volgende hoofdstuk worden geëvalueerd, volgt eerst een korte
uiteenzetting van alle speerpunten. Deze speerpunten zijn, met bijbehorende doelstellingen, in het
Landelijke plan van aanpak ter bestrijding van de 1% MC’s vastgesteld (2012).
1. Prioriteit voor strafrechtelijke veivolging van ondermijnende criminaliteit
Misdrijven begaan door OMG’s of haar leden hebben prioriteit bij opsporing en vervolging door OM en
politie.

2. Handhaving clubhuizen
Daar waar OMG’s strijdig met bestaande wet en regelgeving zijn gehuisvest, wordt bestuurlijk in
samenwerking met overige partners gehandhaafd.
-

-

-

3. Bestrijden Invloed 1%MC’s in de horeca
Het doorlichten van de horeca met als doel het opbouwen van een gedegen informatiepositie. Daar
waar sprake is van verwevenheid met de OMG’s wordt een integrale aanpak ingezet.
4. Bestrijden van de invloed van OMG ‘s binnen beveiligingsbedrijven
Geïnventariseerd wordt welke personeelsleden van beveiligingsbedrijven lid zijn van OMG’s, zodat
bekeken kan worden of beveiligingspassen van leden van OMG’s kunnen worden geweigerd of
ingetrokken.

Onder integrale interventies worden niet alleen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies verstaan, maar ook
indien toegepast) civielrechtelijke interventies.
Ten tijde van het vaststellen van de acht speerpunten was er sprake van de term 1% MCs Binnen de huidige aanpak is
echter gekozen voor de benaming Outlaw Motorgangs. Deze laatste benaming is daarom binnen deze evaluatie gehanteerd.
Ook in de acht landelijke speerpunten is deze benaming gehanteerd
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5. Bestrijden van de invloed van OMG’s op de harde kern van voetbalsupporters
De mate van verbondenheid tussen OMG’s en voetbalhooligans inclusief aanbevelingen voor de
aanpak wordt inzichtelijk gemaakt door de politie (KLPD).

-

-

6. Niet faciliteren evenementen OMG
De inzet is dat de overheid evenementen van OMG’s of waar OMG’s bij betrokken zijn, niet faciliteert.
Vergunningen worden niet verleend en gemeenten passen hun Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV) of beleid aan. Hiervoor wordt tevens waar mogelijk het BIBOB-instrumentarium ingezet. De
politie zal hiertoe de benodigde bestuurlijke rapportages opstellen.
7. Aanpakken windhappers
Doel is een einde maken aan het zich onttrekken aan de fiscale regelgeving door leden van OMGs.
Daar waar onregelmatigheden worden geconstateerd zullen integrale controles worden ingesteld en
zal belastingfraude worden aangepakt.
8. Niet toelaten OMG-leden in overheidsdienst
Het lidmaatschap van een OMG is onverenigbaar met de uitoefening van een overheidsfunctie.
2.3
Opzet evaluatie
Om inzicht te krijgen in het proces en de resultaten van de geïntegreerde aanpak, is een vragenlijst
opgesteld die door elk RIEC afzonderlijk is ingevuld
. Elk RIEC heeft middels een vaste structuur een
6
overzicht gegeven van de huidige integrale aanpak, de organisatiestructuren en de resultaten. Hierbij
zijn eerder benoemde speerpunten leidend geweest. Uiteindelijk zijn in onderhavige rapportage de
tien regionale rapportages
7 samengevoegd tot één landelijk beeld. Hierin zijn tevens de resultaten van
het LIEC verwerkt. Op basis van de verkregen informatie worden aanbevelingen voor de aanpak in de
toekomst gedaan.
-

-

(.

6

Zie hiervoor de bijlage.
De tien afzonderlijke RIEC’s zijn te benaderen voor de eigen uitgebreide regionale rapportage.
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3.

Algemene resultaten

3.1
Bewustwording
De afgelopen twee jaar is er door elk RIEC veel tijd en aandacht besteed aan de bewustwording over
dit onderwerp bij de diverse partners. Zo hebben diverse RIECs de burgemeesters en coördinatoren
in de regio’s persoonlijk bezocht om het plan van aanpak voor te leggen en van uitleg te voorzien. De
RIEC’s hebben in dit proces vaak samen opgetrokken met de politie. Er zijn presentaties gehouden in
Veiligheidscolleges en lokale driehoeken. Ook zijn er speciale informatiebijeenkomsten over dit
onderwerp georganiseerd voor burgemeesters en coördinatoren veiligheid van gemeenten. Een aantal
RIEC’s is met het regionale plan van aanpak onder de arm naar de gemeenten toe gegaan (op
bestuurlijk en/of ambtelijk niveau) waar een chapter is gevestigd om de aandacht te vestigen op de
(aanpak van de) OMG. Doel hiervan is de gemeente te informeren over en te overtuigen van de
noodzaak van een integrale aanpak.
Resultaat hiervan is dat er binnen diverse gemeenten taakaccenthouders OMG’s zijn aangewezen. Zij
participeren binnen sommige regio’s in overleggen inzake OMG’s en vormen vanuit de gemeenten het
aanspreekpunt. Binnen de Belastingdienst is er een aantal medewerkers die zich in de aanpak van de
OMG’s heeft gespecialiseerd en zijn binnen de regio’s tevens portefeuillehouders aangesteld. Bij het
OM is er binnen diverse parketten een coördinerend officier van justitie aangewezen inzake dit thema.
De politie heeft veel geïnvesteerd in de eigen Organisatie fl de kennisvergroting en daarmee
bewustwording onder het politiepersoneel.

Het resultaat van alle bewustwordingsactiviteiten is dat in alle organisaties van hooo
ir’”rale aanpak van de (leden
“‘s bekend is.
-

“

3.2
Orcianisatie en overleavormen
Om de integrale aanpak van de OMG’s vorm te geven en te monitoren, is er op landelijk niveau door
het LIEC een overlegstructuur opgezet. Hieronder vallen het Landelijke Strategisch Overleg (LSO),
het RIEC-motorcluboverleg, de voormalige landelijke werkgroep 1% MC’s
8 en
burgemeestersbijeenkomsten.
Daarnaast is er in elke regio een overleg- en or anisatiestructuur opgezet.

Deze landelijke werkgroep is inmiddels opgeheven
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De rol van gemeenten
In vrijwel alle overlegstructuren zijn alle kernpartners vertegenwoordigd: de politie, het OM, de
Belastingdienst en het RIEC. Vanuit deze partners zijn vaak verschillende disciplines betrokken en
vertegenwoordigd. Soms zijn nog andere partners betrokken zoals de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee of de Financiële Inlichtingen en Opsporin sdienst.
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Informatiedelinci
3.3
Informatie-uitwisseling betreffende (leden van) OMGs gebeurt op basis van het RIEC-convenant. Nu
de OMGs in alle regio’s zijn aangeduid als handhavingsknelpunt conform artikel 2.3 van het landelijke
RIEC/LIEC convenant, mag gebruik worden gemaakt van artikel 8 en 13 Wet Politie Gegevens
(WPG). Met de komst van het machtigingsbesluit inzake artikel 18 lid 2 WPG
de mor’
voor het delen van artikel 9 WPG- en 10 WPG-informatie_nader geduld.
-

(
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4.

Resultaten per speerpunt

In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de landelijke speerpunten de resultaten van de RIECs
worden getoond. Daarbij zullen tevens de opvallendheden, die uit de afzonderlijke regionale
rapportages naar voren kwamen, worden behandeld.

1

1
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(

Uit de tabellen valt op te maken dat het aantal chapters in de meetperiode fors is gestegen. Dit is met
name in Noord Nederland het geval
.
9
Tabel 3. Ontwikkelina aantal clubhuizen
Aantal
clubhuizen
in 2011

Aantal
clubhuizen
in 2013

Aantal
gesloten /
vertrokken

Aantal
afgewende
vestigingen

Zuid-West
Nederland
Oost-Brabant
DenHaag

7

7

7

3

6
7

1
8

5
2

8
0

Rotterdam

2

1

1

Midden-Nederland
Noord-Nederland
Oost-Nederland
Noord-Holland
Limburg

1
0
1
1
2

1
1
2
0
1

Amsterdam

6
12
7
7
Niet
bekend
2

2 (nieuwe
t,ov. 2011)
5
23
5
8
1

Totaal

56 (5)

1
21

0
17

1
62 (2)

Wanneer de ontwikkeling van het aantal clubhuizen eveneens in ogenschouw wordt genomen, stijgt
het aantal clubhuizen minder hard dan het aantal chapters. Dat betekent dat een aantal chapters geen
vaste ontmoetingsplaats heeft, hier worden bijvoorbeeld horecagelegenheden voor gebruikt. Dat de
overheid niet stil staat blijkt uit het grote aantal gesloten clubhuizen/vertrokken clubhuizen. Ook zijn 17
vestigingen van OMG’s afgewend
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Uit de cijfers blijkt dat clubhuizen en chapters komen en gaan en blijven proberen zich te vestigen.
Daarbij is er regelmatig sprake van overpatching
.
10

Handhaving
Zoals tabel 3 is af te lezen, zijn er de afgelopen twee jaar behoorlijk wat clubhuizen gesloten. De
meeste clubhuizen zijn gesloten op bestuurlijke gronden. Te denken valt hierbij aan:
• Sluiting op basis van onrectitmatigheden die tijdens integrale controles zijn geconstateerd, waarna
de situatie door de gemeente in overeenstemming is gebracht met de geldende regels. In de
praktijk komt het er vaak op neer dat de club als gevolg daarvan vertrokken is.
•

Bestuurlijke sluiting op basis van een bestuurlijke rapportage. Zo zijn clubhuizen door de
gemeente (tijdelijk) gesloten en zijn vergunningen ingetrokken. In dergelijke bestuurlijke
rapportages werd melding gemaakt van informatie over ernstige verdenkingen van strafbare
feiten, maar ook over incidenten in en rondom cafés.

•

Opzegging huurcontract. Clubhuizen waren soms ook gevestigd in gemeentelijke panden. In een
aantal gevallen hebben de gemeenten de huurcontracten beëindigd.

Opvallend hierbij:

0
0

0

Proactieve aanpak
Naast de actieve aanpak is er ook gefnvesteerd in een meer proactieve aanpak om te voorkomen dat
chapters zich vestigen. Dit door het inzetten van bijvoorbeeld de wet BIBOB en de zogenoemde ‘stop
gesprekken.

Overpatching: het vijandig overnemen van een niet-OMG.
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Resultaten: wel of niet aanpakken?

0

4.3
Bestrijden invloed OMG’s in de horeca
Het beeld over de aanwezigheid of vermenging van (leden van) de OMG’s met horecagelegenheden,
is bij de RIEC’s divers. Voor een aantal regio’s geldt dat er, voor zover bekend, (nog) geen sprake is
van aanwezigheid en/of verwevenheid met de horeca.(

Er zijn diverse acties uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de mate van verwevenheid
Dit vergroot het zicht op de
aanwezigheid van OMG-leden, maar geeft geen direct zicht op de (criminele) invloed van de (leden
van) de OMGs in de horeca.

Daar waar onrechtmatigheden zijn geconstateerd of er vermoedens daartoe bestaan, wordt er op
verschillende wijzen door de diverse partners tegen op getreden.

17
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0
1
.

Over het algemeen kan gesteld worden dat er in de meeste regio’s aandacht is voor het bestrijden van
de invloed van de OMG’s en hun leden in de horeca. Momenteel zijn de diverse partners vooral bezig
met het opbouwen van een goede informatiepositie. Het RIEC speelt hierin veelal een coördinerende
rol.

—
(

De ingewonnen informatie levert veel interventiemogelijkheden op. Zo is een aantal
horecavergunningen ingetrokken, is een horecazaak gesloten na een geval van afpersing, is een
vergunning van een coffeeshop met meerdere vestigingen ingetrokken, worden boekenonderzoeken
uitgevoerd en worden BIBOB-procedures doorlopen. Kortom: de horecaondernemers die zich niet
100% aan wet- en regelgeving houden en waarbij relaties met de OMG’s worden vermoed, merken
dat de overheid hen dicht op de huid zit.

11w0u ,IuvI,

vn
-

tip
—-

invlrtpçl
..

.

-

.--.

un
.

—..

nrv1ç’ hinnpn
—

hnveiliqjnqsbedriiven

—

1

.

----

--—

De invloed van OMG’s en hun leden binnen beveiligingsbedrijven blijkt uit situaties dat de eigenaar
dan wel de portiers bij een bepaalde horecagelegenheid lid zijn van een OMG of dat deze portiers
invloed hebben in de bedrijfsvoering van de horeca.
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enkele regio’s loopt momenteel wel een aantal onderzoeken naar enkele beveiligingsbedrijven waarbij
signalen van inmenging aanwezig zijn. Daarbij is bij zes RIEC’s zicht op minstens 15 leden die
daadwerkelijk bij een dergelijk beveiligingsbedrijf werkzaam zijn.

——.

._____________

1
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1
1

-

.
1
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Een ander aspect in dit geheel is de zichtbaarheid van OMG-leden in voetbalstadions. Dit wordt als
onwenselijk beschouwd vanwege het feit dat professionele voetbalclubs zich niet zouden moeten
willen associëren met de OMGs en er zo bepaalde onwenselijke beeldvorming kan ontstaan bij het
groter publiek.
-

-
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4.6

Niet faciliteren evenementen OMGs

1
1
t

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

I

1
1
1

1
1
De inzet is dat de overheid evenementen van OMGs of waar OMG’s bij betrokken zijn niet faciliteert.
Gemeenten spelen hier een grote rol in aangezien zij de vergunning kunnen weigeren of een
aanvraag kunnen tegenhouden (al dan niet in samenwerking met de politie). Dit vergt van sommige
gemeenten dat zij hun APV wijzigen.
Resultaten
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(

4.7

Aanoakken windhaooers

—
—
—
—
.
Windhapperaanpak als onderdeel van een integrale persoonsgerichte aanpak
Naar aanleiding van dit speerpunt heeft de Belastingdienst in nagenoeg elke regio alle subjecten van
de ledenhijst van de OMG’s onderzocht op windhappers. In een aantal regio’s gebeurde deze
informatieverzameling niet alleen door de Belastingdienst, maar geschiedde deze in nauwe
samenwerking met de andere partners. Hierdoor is in een aantal regio’s een systematisch overzicht
per OMG opgesteld van kenmerken en bijzonderheden.

1
1
1
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Resultaten
Door de integrale aanpak op de windhappers wordt de informatiepositie op deze subjecten verstevigd.

1
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4.8

Niet toelaten leden OMG in overheidsdienst

Tabel 8. OMG-leden in overheidsdienst
Aantal leden in
overheidsdienst
Zuid-West Nederland
12
Oost-Brabant
3
Den

Haag

3

Werkzaam bij:

Aantal ontslag (genomen)
2
1 traject
stadium

-

-

-_____

iii

ver gevorderd

0

Rotterdam

5

0

Midden-Nederland
Noord-Nederland

3
Nog niet in
uitvoering
2
8
In onderzoek
8 (leden van
supportclubs zijn
hierin
meegenomen)
44

0
Nog niet in uitvoering

Oost-Nederland
Noord-Holland
Limburg
Amsterdam

Totaal

-

—

0
Niet bekend
In onderzoek
2

5

In de afgelopen periode is in nagenoeg elke regio geiventariseerd hoeveel en welke leden van

OMG’s bij een overheidsinstelling werkzaam zijn. Bijna overal zijn leden van OMG’s werkzaam bij een
overheidinstantie. In heel Nederland zijn dit er 44. Het blijkt daarbij vrij divers waar zij werkzaam zijn.
Door de minister is uitgesproken dat
het lidmaatschap van een OMG o”
r is met de uitoefening van een overheidsfunctie.E)

1

het Rijk in juli 2013 een circulaire Ongewenste privé-contacten uitgebracht.
Hierin wordt benadrukt dat ambtenaren in Rijksoverheidsdienst zich van lidmaatschap van een OMG

en/of (nauwe) contacten dienen te onthouden, omdat “daardoor de goede functievervulling en/of het
vertrouwen in het ambt en aanzien van de overheid kan worden geschaad’
.
12

12

Staatscourant 2013 nr. 21530 31juli 2013
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4.9

Toaevoecide recilonale sneernunten

Een aantal RIEC-regios heeft enkele speerpunten toegevoegd aan de landelijke speerpunten, Deze
regionale speerpunten variëren van nadere uitwerkingen of invullingen van de landelijke speerpunten
tot procesdoelstellingen of een onderstreping van de hoofddoelstellingen van de landelijke aanpak.
jevoegde regionale speerpunten
Toeaevoeade soeerounten

-

1
1
1
1
1
1

Beëindigen schijn van onaantastbaarheid: beëindiqen van de uitzonderinQsnositie
Verbeteren informatiepositie overheid m.b.t de OMG’s

1

Het merendeel van deze toegevoegde regionale speerpunten raken de hiervoor behandelde landelijke
speerpunten of het proces.

Analyses RIEC’s

Wat niet als specifiek speerpunt of als specifieke actie is benoemd, maar wat wel een belangrijke
activiteit blijkt te zijn, is de uitvoering van integrale analyses door de RIEC’s. Bijna alle RIEC’s maken
integrale analyses op basis van alle informatie die over de chapters en hun leden bekend is. Het doel
van die analyses is om inzicht te verschaffen in de locatie en leden van het desbetreffende chapter.

(V
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5.

Conclusie

Hieronder zal de centrale vraag uit deze evaluatie heeft de geïntegreerde aanpak bijgedragen aan
het bestrijden en beëindigen van de normoverschrj/dende en criminele activiteiten van OMG’s en hun
leden? - aan de hand van de in deze evaluatie gehanteerde opbouw stapsgewijs worden beantwoord.
-

Randvoorwaarden voor samenwerking
In de meetperiode is door elk RIEC veel tijd en aandacht besteed aan het onderwerp OMGs. Hierdoor
is bij alle ketenpartners de kennis over de OMGs en mogelijke interventiestrategieën vergroot.
Opvallend is dat in meerdere regio’s in meerdere organisaties portefeuillehouders OMG’s zijn
aangesteld en dat er in de diverse regio’s integrale overlegstructuren op dit onderwerp zijn ingesteld.
Het valt op dat hierbij niet altijd het bestuur aan tafel zit. In sommige regio’s worden zij door de RIEC’s
vertegenwoordigd. Tussen de partners is het RIEC vaak de verbindende schakel. Informatiedeling
tussen de verschillende partijen gaat steeds beter. Het maken van duidelijke onderlinge afspraken
draagt aan dit proces bij. Ook de komst van het machtigingsbesluit conform artikel 18 WPG schept
hierin duidelijkheid.
Resultaten van de integrale aanpak
Hoewel het RIEC nog niet overal betrokken is in opsporingsonderzoeken, zijn de RIEC’s hiervan
steeds vaker op de hoogte en worden zij hier steeds vaker actief in betrokken. Het aantal
veroordelingen van OMG-leden zal vermoedelijk de komende tijd (gelet op het nog aantal lopende
strafrechtelijke onderzoeken) toer ““t.Daarmee’
lijk tevens de opmaak van het aantal
bestuurlijke rapportages st

In de meetperiode is zowel het aantal chapters als het aantal clubhuizen van OMG’s en supportclubs
fors gestegen. Er zijn sinds 2011 26 chapters bijgekomen (waarvan 12 supportclubs). Mogelijke
oorzaken voor het stijgen van het aantal supportclubs kunnen de overname van reguliere motorclubs
door OMG’s en de komst van No Surrender zijn.l
1
-

-

Landelijk is het aantal clubhuizen daarbij gestegen van 56 naar 62. Dit terwijl het aantal clubhuizen
van supportclubs van vijf naar twee is gedaald. De ontwikkeling van bovengenoemde aantallen is
zorgwekkend. Temeer omdat er door toedoen van de integrale aanpak 21 clubhuizen zijn gesloten
dan wel het chapter daar is vertrokken en er daarnaast nog eens 17 vestigingen zijn afgewend.
OMG’s lijken te blijven zoeken naar de mogelijkheden om zich binnen Nederland uit te breiden en te
vestigen, hetgeen vraagt om een blijvende integrale investering van de Nederlandse overheid.

Dat dit overigens wel vaak succesvol is, blijkt uit deze evaluatie. Een relatief nieuw
middel hierbij zijn de zogenoemde stop-gesprekken’ die binnen enkele regio’s worden ingezet.
Het beeld over de aanwezigheid of vermenging
OMG’s met_horeca”-’jenheden,
is bij de verschillende RIEC’s divers.l
“‘--

‘‘

RIEC’s spelen hierin veelal een coördinerende rol.I
13

In sommige regios is hiertoe reeds een integrale weeg- en stuurploeg ingesteld.
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Ve rtro uwe lijk

maar levert daarbij wel
vaak niet-strafrechtelijke interventiemogelijkheden op (zoals het intrekken van vergunningen of het
uitvoeren van boekenonderzoeken door de Belastingdienst). Het beeld over de aanwezii-heid of
vermenjing van (de leden van) OMG’s bij
‘“sbedrijven is eveneens divers.

Hoewel OMG-leden zich door het land zichtbaar in colours’ in stadions van Betaald Voetbal
Organisaties vertonen,
er tot op heden geen relatie of vermenging tussen harde kern supporters

Tot slot blijkt dat slechts een klein deel van het aantal OMG-leden

Al met al kan geconcludeerd worden dat er in de meetperiode door de overheid een flink aantal
barrières tegen de (leden van) OMG’s is opgeworpen. Zo is een groot aantal clubhuizen gesloten, zijn
evenementen geweerd en worden leden van OMG’s middels persoonsgerichte interventies integraal
aangepakt, maar is daarbij wel een toename van het aantal clubhuizen en chapters te signaleren. De
geïntegreerde aanpak heeft derhalve zonder twijfel bijgedragen aan het bestrijden van
normoverschrijdende en criminele activiteiten van OMGs en hun leden. Er worden aan de hand de
acht landelijke speerpunten binnen elke regio barrières opgeworpen, waarmee deze
normoverschrijdende en criminele activiteiten worden tegengegaan. Echter, van beëindiging van deze
activiteiten is tot op heden nog geen sprake. Het is daarom noodzakelijk om de aanpak op de OMGs
de komende periode te continueren en te verstevigen. Daartoe zullen op de volgende pagina enkele
aanbevelingen worden gedaan.
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6.

Aanbevelingen

Om tot een nog meer doeltreffende integrale aanpak van de (de leden van) OMGs in RIEC-verband
te komen, worden de volgende aanbevelingen gedaan.
van een groeps gerichte aanpak

2. De opmaak van bestuurlijke rapportages

t

van de informatiepositie

qemeenten

4. Clubhuizen en horeca

5. Afstemmin7 van mo-ie(ijkheden en verwachtingen
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8. Richtlijn OMG-leden in overige overheidsdiensten

9. Zichtbaar zijn en blijven
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Bijlage

Format regionale vragenlijst RIEC’s

Algemeen deel
1. Regionale speerpunten (anders dan landelijke speerpunten)
Vul hier eventuele regionale speerpunfen in.
2. Bewustwording
Omschrijf in maximaal 1 A4 wat er aan bewustwording vanuit het RIEC wordt gedaan. Denk hierbij
aan door wie, voor wie, op welk thema, resultaten en vervolgacties etc.
3. Integrale organisatie/overleg structuren
Omschrijf in maximaal 1 A4 welke integrale overlegstructuren betrekking hebben op de aanpak van
OMG’s. Denk hierbij aan hoe de aanpak in de regio is vormgegeven, wie heeft welke rol en
verantwoordelijkheid in de aanpak, welke partners nemen deel, etc.
Beschrjjf ook wat de rol van het RIEC is bij de aanpak van de OMG ‘s en de rol van het RIEC is in de
overlegstructuren.

(

4. Informatiedeling
Omschnjf in maximaal 1 A4 of er nog aparte / aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
informatiedeling. Denk hierbij aan knelpunten, succesfactoren etc.

Speerpunten
Omschr(jf in maximaal 1 A4 per speerpunt wat er vanuit, op advies of met medeweten van het R1EC:
• is ondernomen op de acht landelijke en evt. regionale speerpunten (welke interventies zijn
gepleegd, welke acties zijn ondernomen)
• welke partners hierbij betrokken waren
• wat dit (al dan niet) heeft opgeleverd; wat de resultaten ervan zijn.
• wat zijn succes- en faalfactoren
• wat de ‘ambities’ voor de toekomst zijn in de zin van watje verder nog noodzakelijk acht voor een
succesvolle aanpak.

5. Strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit
Beschrijf aard en omvang problematiek
Beschrjf aard en omvang interventies
Denk hierbij aan of er opsporingsonderzoeken lopen of hebben gelopen gericht op leden van OMG.
Zo ja, hoeveel en worden hier RIEC-partners bij betrokken? Zijn er bestuurlijke dossiers of bestuurlijke
rapportages uit voort gekomen?
6. Aanpak clubhuizen
Beschrijf aard en omvang problematiek (bijv. ontwikkeling met betrekking tot nieuwe clubhuizen, maar
ook ontwikkeling in ledenaantallen)
Beschrjf aard en omvang interventies
Graag hierbij een overzicht geven van alle clubhuizen van OMG’s en de ontwikkeling van de
afgelopen twee jaar in aantal.
7. Bestrijden invloed OMG’s in de horeca
Beschrjf aard en omvang problematiek
Beschrjf aard en omvang inteiventies
Denk hierbij aan vergunningen in de horeca (al dan niet BIBOB) die niet Zijn verleend.

8. Bestrijden invloed OMGs binnen beveiligingsbedrijven
Beschrjf aard en omvang problematiek
Beschnjf aard en omvang inteiventies
Denk hierbij aan wapenverloven, portierspassen etc.
9. Bestrijden invloed OMG’s op harde kernen van voetbalsupporters
Beschrijf aard en omvang problematiek
Beschrijf aard en omvang interventies
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10. Niet faciliteren van evenementen OMGs
Beschrijf aard en omvang problematiek
Beschrjf aard en omvang inteiventies
11. Aanpakken windhappers
Beschrjf aard en omvang problematiek
Beschrijf aard en omvang interventies
12. Het niet toelaten OMGers in overheidsdiensten
Beschrjf aard en omvang problematiek
Beschnjf aard en omvang interventies
13. Overig / anders dan landelijke speerpunten:
Indien van toepassing kun je hier:
• een beschrijving geven t.a. v. analyses of adviezen die zijn gemaakt en verstrekt (hoeveel en wat
ermee is bereikt)
• regionale speerpunten beschrijven
• andere inferventies beschrijven die niet vallen onder de regionale speerpunten, zoals
handhavingsacties die niet vallen onder het sluiten van een pand, acties van interventieteams etc.
• beschrijven of er sprake is van de opmaak van een bestuurlijk criminaliteitsbeeld.
Beschrjf aard en omvang problematiek
Beschrijf aard en omvang interventies
Ten slotte vragen we jullie om in een aparte bijlagen de casussen (kort) te beschrijven.
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Stappenplan Outlawbikers
in overheidsdienst
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Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
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Inhoud
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Gesproken wonht over outinwl,it.or,, hiermee worden bedoeld mlie noioretnbs die zich omimlerscttuideit uit zogminuummid
tstoiorcluhm als do supporterschubs. Deze sopporterscitibs ondersteunen en of facilmieren mode regel de t°o NICs
n plaats van de ierrn to motorcl,,t,leitc,, zat in de toekomst de teun ooituss’tnkoms worttom getmanteerd snor de
\eikgmep Zie ook mxiii

De handreiking en de documenteti die hierin zt;ti verwerkt if opgetionlen hiedeit een leidraad.
‘t oor de feitelijke utiv tering van beleid op dii thema blijven gemeenten zelf verantwi otnleii;k.
De hatidreiking is it stand gekomen op basis van stukken van en mcl medewerking van
gcineetite \msterdam, liet tntntsrerie van \e,ligheid rit lustitie en de Werkgroep RIKC aanpak
1 °o mi jorclubledeir.

Ondanks liet feit dat her altijd maatwerk hit; Ii hoe te handelen hij individuele gevalleti, bieden
hatidehijk beleid, lokale ervaringen en u nsprudetitic Imandtit en voor gemeenieti. l)eze
handreiking schetst kort dc ichiergrondcii cmi biedt vervolgens concrete stappeti voor gemeenten
t eti aanaten outlawbikers ii , tverhetdsdtenst.

.

Daarnaast zijn ii mtntge nu; hawbikers in dtensr van de ovcrlteid, liet thema van deze hiatidreiking.
Uit een int rriiansitie chi,or Rl 12C’s in de eerSte helft van 201 3 bleek dat er 44 ouilawbikers in
overlietdsdienst waren iii Nederland. Deze persittien svaecn werkzaam bi; verscltilletide
. .
.
overhieidsitistanttes in let helt land. Van hen is een beperkt deel (5) otitslagen tijdens de
tele
van datai erzameling.

Uit onder andere liet Nationaal lDreigingsbeeld 2013 van de Nitionile l>ohitie blijki dat sprike is
vnu enistige en hardnekkige problematiek md de ,,utlawh,iker, ii mcl uit betreft aard als
omvang.’ Over deze motorclubs is bekend dat zi1 in de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid, ,.owel
in ledcnaantallen als nieuwe cltapters. Vaak hebben Zij ccii geuclddadige reputatie cii een schijn
van onaantasibiarhicid omdat zij zich weinig aan te lijken te trekken la,, ivet— cii regelgesitig.
luit
macht cii invloed viii deze clubs in de georganiseerde criminaliteit is b ,veiii.lieit inegeni ,meii
.
dimr toetreden van criminele kopstukken. Ook zijn de otti1:ivbiker vaak sterk verweveti met de
tioventt’eriId, Zo lijken xi; relatief vaak aci tef in branches waar veel contant geld in i tingial, ozhs
de bevetligtngsbranchte.

In de ifgelitpen tijd is veel aandacht en bezorgdheid bij politiek, bestuur, politie, l3elasiingdiensi
cii Openbaar Ministette over aogenaamde ituilawlitkers, 1)e politie deed invallen hij dit rrst
clubhuizen en bij meerdere lui hisvhikers waar nder
. meer hoge bedragen ra ititani geld
vuursv:tpens en drugs zijn tangetri ilTen. O k zijn diverse arrestaties verricht naar aanleiding viii
signalen dia ir liet hele land ijver de beirnkkeiihtes.l van ittilawbikers hij afpersiiigsprakti;ken in de
horeca.

1. Introductie

1 liofdstuk 2 gaat iii op de achtergronden en juridisclw grondslag. In hoofdruk 3 wordt een
ci iticreet stappenplan geschetst aan dc hand ranrvan gemeenten gericht actie kunnen
ondernemen. Dc stappen worden vervolgens tfsonderlijk uitgewerkt en geïllustreerd met
pntktijkvoi irbeeldeit Iii de bijlageri van deze handreiking zijn relevante beleidsstukken cii enkele
peaktijkvi iorbcelden uit gemeente Amsterdam opgenomen die kunnen helpen bij de uii;’crktng
van de stappen.

Leeswijzer
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bebngcnvcrstrengcling
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Viii Ir si immnige fttnctieï geldt iii liet bije, ,iider dat er een otigctvertste Sti [ciiie bestaat, zowel v:intiii
de aard van de fuimct te als de Ii icgatmg tilt mogelijk gevi icltge informatie hij
s:tmenwerkingspariners. It denken valt aan functies hij afdelingen i ipetibare tirde en veiligheid /
liandlmavung, maar ,,uik andere futtcnes die toegang geven tot gevoelige gemeentelijke informaiie,
i if waarbinnen een aanzienlijke mi igelijklucid en vrtjhicid bestaat om de club lip welke manier dati
ook relevanie miii irdelcim te heziirgeii.

Voor arnbietiarett geldt het grotidss ettelijk recht op v rmjlieid vati 4 cremitging. 1 cltter, dii recht kati
wonlets beperkt blijkens artikel 1 2
:t van de i\mbteotretiwee titdieti de uitoefening vait dat
5
recht een ,,miii iclaatbare invloed heeft op liet functi, itiereti Cats de ambtenaar ‘elF m if van de dtenst
wutar hij werkzaam is. jutrispritdeittic man de t :etit tak Raad van heroep luevesutgt dit. Dit gegeven
maakt dat moor elk tndtvidticel geval dient ie worden bepaald of en welke maatrcgcleit Jegetis
i iuilawbtkers in overltetdsdtermst kttiitien of mi icteit wordeti genomen.

Vrijheid van vereniging

l)it risico blijkt duidelijk uit ititeniatt,,ti:tle kennis os er otijlawbikees. Zo lijkt de Ii ivahtctr i-ati
leden primair hij de club te liggen. Outlasi bikers ltanicren tuit eigen regels en litkiarelmie. Dc
geschreven en ongesclite cum tegels van de club worden geacht altijd boven andere
(maatschappelijke regels en tutirmen te staati waarmee individuele iutlasvlsikcrs au doen hebben.
Dat kan ook tegels en nonaleti in de werksfeer betreffen. Ook zijn regels san een club soms it
strijd met de rechts,irde of hebben ,e als duel dcie te belemmeren. Nieuwe leden leggen ecn eed
if die ziet lip liet ilgeti en afdwingen t alt de regels san de club. Di ik tjut leden aats een
(j.elmeimlioudittgsciis1e geboimdeti.

€4

€4

€3

\‘oor een otirlan btker geldt echter, dat hij naast liet wegen van dese belangen, ook dc druk heeft
van de mot itrclub die trimst eiSt van htar leden. Wanneer liet clubbelang con flictecri met liet
algemeen belang, al dc club eisen liet clulibclang te laten prei aleren. 1 Iterinee loopt een
i iutlawbtker in t is erlicidsdienst een groter rtsici ii ip tingcis enste helatugetiverstrengeling.

Op grond van artikel 24 Algemene wet besruursrccltt dteni een (getucenie)ambiemiaar
belangenversieengeling te viii irkomen. 1 en nrnbtenaar mi ici vermijden dat hij of zij ccii
pers’ ii,nlij k belang laat ineewegeit hij de uit standkiimttig van een besluit. Alle ambtenaren kunnen
geconfronteerd wi ,rden met situaties waarin liet persi ii inltjk belang in ci in (liet komt met liet
werkbelang. De ambtenaar dient dan de geste afweging te maken en liet algemeen belang te laten
prevaleren.

Risico

2. Achtergronden
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Ambtenaren dienen zich bewusi ie zijn San liet feit dat bepaalde gedragingen en/of bepaalde
cont iclen in de prmvcsfeer nt stujd kunnen ,mjtu mei liet gi ied umnbtcoiarschap en de i iverheid in
erlengde liters tin wordt het ah )mtgeweilst gezien dit
een negatief daghicli t kunnen stellen. In liet
ambîe,iarrn wil/nu en icefrur in onet/iigr?t unetpersorwu ierkeîvim warnmaii ç’y keuwen u’1en dat die eed,, of
mee,- strnzfnn’elrnisduyi’enpkgiii en i3’aaei’fi di’!eentoneu1 ijzh daar ook op /ateW ioeirda,n dan sri daar
openlijk isor riitkwuen’ (‘) k liet zijn an mitithitu htker alt liter i imider, aangezien deze deel nitrnuakt

‘Nier verkeren in omgci’ingen Van.,’

Goed ambtenaarschap kan niet bestaan ziindergiicd u’erkges’erscliap. \nibteiuaren hebben recht
op respect san hun pnvcleven en recht op s wedi’ame S erenigtng en s ergndcnng. zoals enankerd
in de Grondwet en liet Ruriipees Verdrag snor de Rechten van dc Mens. Dc werkgever dient
dezi.’ richten ie eerbiedigen. Onderdeel an goed s erkges cracliap is ook dat de os erheid zorg
dreigt voor remt volwaardig inregtiteitsbeleid. Dat betekent onder mnei.’r dar ambtenaren miet
onnodig miii gen bli iotgesield svorden ciii integnuetusrisico’s en zij liter-na ir 51 is cel mogelijk
tuu eten worden beschermd.

c;ied ambtenaarcliap bestaar uit een aantal onderdelen. De belangrijkste onderdelen in dit kader
i.ijn dat de iiinbtetuaar icb allereerst zorgvuldig en “aH ztjn verantwoordelijkheid besvust, omgaat
net bevoegdheden, middelen en tnfiirmauie. liet algemeen belang dient hierbij leidend ie zijn.
l)aarnaast mi let de ambtenaar in staat zijn ‘verleidtngen te weersiaan en voi irkonwn dat luij in
risicovi iiie situaties terecht ki iint. l)aaritaasr dient de ambtenaar bereid te zijn om zijn
overwegingen (vol tref dan wel acltieral te ii iersen en daarover verantwi ii irding af te legien. 1 ten
iiinlmtenaiur kan disciplinair wi irden gestra ii wegens plielitsverzuim wanneer bij zich iuiet gedraagt
zi als dat van een goed ambtenaar mag worden versvaelim

kernpunt in de circulaire is de constatering dat integnteitsbcleid bij de overheid is gekoppeld aan
goed ainbienaarseliiip en goed werkgeverseluap. Dit is vastgelegd in ,\rnkel 1 25ter
Ainbienarenwei en iirtikel 50 Algemeen Rijksambienarenreglement.

Goed ninbtenaarschap en goed nerkgererschiip

l)e circulaire biedt een bredere sciipe dan alleen die van outlaw’bikers in iii erlietdsdicnsi.
Uiigungspiiiit is itet gegeven dat goed imbieniarschutp’ bepialile eisen stelt tuin hct doen en laten
van ambtenaren. let kabinet ssiandpun t is dat het ongewenst is diii ambtenaren zowel in werk—
als in privstwaties. willens cii wetens in olngeviilgen met personen verkeren die min of meer
structureel nomlen en wei ten iwerireden, lIet zijn van een iuilawbiker is daarbij maar ciit van de
utongsvi innen,

ii juli 2013 heeft het Rijk de circulaire ‘Ongewetiste privlcontacren rijksambtenaren”
gepubliceerd in de Staatscourant (51e Bijlage 1)- Dc Circulaire biedt een (luidelijke lijn vi lor
mogelijke maatregelen (inclusief int tslaj met betrekkiitg uit outlawbiker ifl overheidsdienst.

Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren’
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van tifcoiiiacien heeft met clubs siaanan individuele leden ich schuldig maken aan cnrniiieel
gedrag. 1 lt onderhouden in dergelijke contacten kan op gespannen voet staat net de iniegnielt
waar goed atnbrena:irschap inn ruiagt.

1

3. Stappen
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I.t, t ireleekle de t (t ii t (s Ii 29 nt is eniber 2h
1’ (Ii. 2(42, 41 dii ccii prcliitenmari clii na een
caitbtxt uk met xliii int een aanrijding mc-rtt..r.’nnkic en datum mens clii .rgcrcdcn couder nin tde’itittctt
bckend ie maken en d’iarbit ma ik n g t die :tnitgifte deed iati die fscal ittn ntii auilt. zich mei hail gedragen
,t,nls inn Item mocht worden s einvacli. (in’.ten cle aard en dc ernSt rttn de gedragingen en dc betekene;
liters iii ti r het fuitcitoticrcn san de pInietnait binnen dc pitlittnilteitst en de door de ptilitie.cltensr
ge stelde eisen niet het rekkttig ir beirç Ius ban huid en integriteit miii xi
ti medewerkers, was ter
1
strafotitslag terecln t crlcetd, iii een zaak ivannti CCIt pi ,htmicfincttc tiuarts tnafi tnishag kreeg t lust ege liet
be,itieit. ehareken en sersirekken van ctc.pillen ii rdeiilde dt tint (tilt II 20 aprIl 20117. ‘t’ tIl 2tttl7,
14 dan di. ituiskide imraf, ondanks dc eerdere mcd.. staat tint dienst siitt de iioltiiefunctnunaris, niet

Via Ir dc vrztg if prts cgcdntgsngen s,tn een tn,bteiieir pltchtsvcriuin kunnen opus eren is inn belang of
de gedragingen t in iii. .iinhieita;tr, gelet p cie tin
1 cii ernal Jaars nu. ccii uitstraling hebben naar liet
functioneren mii de airtlatennnr eti het iinatp man de dienst- Of daanwii spraken hangt afsan de Functie
min dc betriikkcii tnthicna,tr, di. miie t nu utegnicit de. dcxe functie vereist en if die functie
geiiciitsbepaleiid is vie Ir di. is erhetd. Uit dc urisprudetitie t art dc Cits II kan b,tt’t tirbecij mrorden
algeietd cliii t cioc pttlilteautilttcttarcn en ntedcncrke rs let een .eclticrltke irgititisarie als uttgangspittli geldt
dat tuit integriteit boven icdere iseifrl merlteeen mi ei ‘i
n. Dit tutdat liet amhietinrea betreft die, nieer
1
dan dc gesc Ce .tmbten:tcen bekleed Ytn net direct tpenba.tr gc,ni; en ter x,ke t errcgntntle
bes ttegdlicdcn egetti burgers lichtten
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Zin CReFO 13 april 2006 TAR 2006 i2 Zie CRs 0 28september2006 T\R 21(0’
not cuilier 2(11)7 t R 2)108 71

is

en

zie ook CRt 0 29

met

13e ( 1h iS hecht putte betekenis ciii iie iaetr, ‘etsb,ctrhctd en i itktcukh,i;trlieid valt ccii ambtenaar, die
(ungceli als tusseitscheike 1 tussen cie uivcrhe,d ei, burger. Zii,,t,rdeelde cie 4 1h.!) dat ccii gemeente die ecn
;,nubieti,cir die thuis een iUugale lienitepplaimtige hield. li,ud t atisltgen. ‘telt niet rccbi tp liii tiandpumit tij
gesteld dit liet ooeti,s aarditaar et dat t-en ant[,teii;iar t int d gemeente bc’trtikke,t -t hij (ier illegaal kweken
van hieimneppiattte-mn liii gcldt
liet Inizuhtmier Snor een funcuituinans. die the l,umiendiei,simcdesse,ker
mt,inue bcktst itte-t di,’ c-n, ijderitte tuit ,st erfafral, se,iau ,itder ilrtigs, en als ‘t, idattig lic’rkenhaar is StuIt
hiuiger-t trui dc getuacenic Iets ainlsienaar die eelt puhhieksfitneite t ertmilt, ilient nul, te re;ilisereit dat zijn
pro cgedtetg ah g,tusv vcts unistr,tluig heeft up de ut’erlietdsnirgrinisatic waar hij sterkt.
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1 ner’i
ihs is iie cml van de functie the dc’ ;tmbien;i;ir uw iefent bepmlenul snor iie t nag til zijn getiragingen
1
in ptiteti,d a.tnleiding zijn t uur ccii siraf ucgeits plichttsser’u.m en anderzijds zijn dat dc’ aard code ernst
viii het gedrag. Zi
hei een bcl.siingamnliiena;ir ‘sv.iar ti ingerekend als itm prit c hij dc •i.ing,fue stil
zijn liii in- en tikt imstcnh latirig leinde inn si ritil nIet iie’ fiscale si ci— en regelgeving. ci rmtuls een
Icerkruclmi als h
1 buiteit erktijd skucle haticiclingen pleegt toet eelt nitsidertarig uneruje itl’ecti
pi himteinthicitaar als (til zich ut pos eiijd schuldig rtm.takt tal, een strifbaar feit lii tien’
alleitm,,irdeelcle
1 Zie bqsie irbceld CRm Ll 1 novctnbct 2061, ‘[Alt 2(8)2124 en (dlvii 29 tito einber 201)1 ‘lAR
de (Rel
210it2, ‘(t 1 dat d’ pris egedrmgiiie’t’.t s;ni dc- annhten.emr hei aan/te,,
dcie rlieidurii-g;umis.uie is tiariii (le
,imnbtc’n;tar werkte c-mstmg schaadde. 0 itcnlmu
1 ltuicfj itiet per ee sprake te zijn lat, cci, niuttiec bruid ulsen liet
gedr.ig in pro c’iijsl van eeti ,iinhtun,itr cii dc iii aH hem sc’rsukie functie. t (la Ii 7 juli 20(15, ‘l’k Ik 21015.
54t i(epahc’itd is t if hct scangedrrtg )trcrsltg heeft op liet functu incrmr,i van dc’ tmhtetm,ur cH tip (tel
II 1 april 2)016, ‘1-511, 2)0)6, (32) bi
aaim,icti sait cle- dienst. ‘[cii Slotte keni dc 4 3)’ 11 (Zie t
1 liet
t açisic’hhe’it van pl.rlttsvt’rauim l,eiekeiut, iii. tait ik’ ltc’rke.th;t,irltetd t in cle ;,mbien,m,ir t oor liet publiek.
1 seit sccretanec 1 ntrrless rrkster bi)
ev’mri’itic, die gelegenheid (trui gebitiluut aal. iltelere persi toen int)
strat’h,irc te-tint ie plegen tittuit t-it ristid, ru lt,i,ir si uiting LII ‘zeIl’ vet is uiikclthrfsial leid grplc egil, secte
1
11-t
terecht t nisLigeti t luiers de’ t (Is

sust

cnrt.dig ts as t )c çx l0.eI noch’ titins had immers in strijd gehandeld item de in het pi .huitkmirps
eeldende strc-iiL’c eisen to uitee’rneit, til-ir,
(ceirltetd en S erhtnilt te ,rdeli
khcitl, dinir zich erlitildist te
1
maken tin iumsdntt en die bi, nu upu cliccide mc bt’Uridesm. t luk ii ten zaak v,
ecn
reclmtbank-rncclen erker smral’nnisiig kreeg si rgent liet fraude’n’n int-t piisiadressrn en gsup eind met zij,,
hel.isiingaaiutifte. iii,rdeeltk de (‘1km Ii (t os II 25 mei 2(9)1). ‘[‘Al) 260)), 011 1 dat de t mstamtdigheit( dat iie
gedragingen nu.i hebben pla;itsges nden in het kader t zo umim tefening t in de (uinctic t In parkuisecretans
mair in dc- pro esfccr niet heickenule dii liie gedraginqi-n Item niet als plieltisserzoitu zouden kunnen
isu,iticn scnt uien liet ln,i rot hei imrumours ti,iuduieu’te handelingen dit dc iiiicgriueit van tuit amhituimcmr
iiie een functie als ilne san parketsecrc’iaos tuit, ,elcnt ‘ti zeer r.iken, dat tiezc’i,,,k ah; act in pro ëmi
d zijn
1
gepleegd als phiclitst er,nnn Hint-ten sta ruit,, aangcnueeki
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F:c’n ambtenaar the’ ‘zich imt cle uitoefctttng s’amt auto l’unctie schuldig toaaki tent str,ifbaec feiten k;tit ,tlhee,t ml miii
deze reden plicliiss er/ooit ,ei smient veeweten, SIs dat liet getal is, dan kuit liet bis iiegl gezag dc ainditettaat
srrafi untslag s-erheneii tip go mud s iii art, 80 mmi erbiund net in, (II lid 1 sulm 1 Uk lt. Als de ambtenaar
t mltcrrrse’pvlu
k is t eriuu ,ideckl tilt ccii ritheickstruh’ egutis ee’,, mtsdtt
1
f, kittia,k ontslag sviurdeu sc hee nd up
1
grind san arm 910 lid 1 stib t’ t Rit II. Ook indien ilv str;m(hm;trc grilragingen in pro cti)cl zijn gepleegd, k in
itstisluig t isigete hij de beshuims i zinnig un het hantcru,i, s ii. de i eutsl;igbct i n.’gdhicid ç it-t 3)1 lid t sub t t (luk II
dient ilinur liet hesiunire, urgaan een iteltngcnafsecging ie nuumslt,’n gvntaaki lOt, dc bel:ingenafsseping SeieO sle’
tulgende ‘taken eelt rol, heeft liet ihclict zich binneit mif buiten dc- eerkfccr afges
x-clcl, star ‘ai,n iie aard cii iie
1
crtist stun liet delict, is at ml dc maat trui dc npgchegslc straf, bc’lc’mittricrn de sirumfeeclmte-lijke- t c’rs i ilgmng liet
fumnrti,iiicren mii dc’ .imbncli
hc cliemist en sv’clke schade svi,rdt danrdnn,ra,ui hic t cein.’ieim sas. de die ist attimge-richi
1
Mei name ihs her delict zielt biniemu dc vterksfcer het ft tfge’ipe’chd ii imrdc’n smiengcre eisen gestcld i,mmm dc
bc-l;mnge’nafst-eging liet in dcie nmtmgr lijk dat een amuabit-n,iar su lor be-jtaalcl ss ungedrag in de pnmt esfeer tuit cliii cie
iie smr,tfrecltier es i ‘ruit steil irekeld, als disciplinair te uirdi gestraft di u in liet liet i iwgd gezig
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Goed eznrkgeverevhap brengt ach rent Cr05 ma. dot da onarhoid bij erin handelen als wnrkgancr de
algomaria tregiesalarn van behoorlijk bostvur te echt neemt. masr ook dat de OverheId hit viie handelen
als werkgever rsrgr voor een volwaardig intogriteitsknlnld. Dit bekent onder andere dat de oosrheids.
werkgenarar voor dient Ie wekan dat ambtenaren niet onnodig wornee blnsrgesrold een mregritelteri’
nico Con 0fl enveel als rednliuknrwils mogefmlk daartegen worden beschermd. Do ovnrhnidswerkgener
dient daarom toe te cme op odetttiate no naudeekeliikn rntegritoilsunuriemngen en vormnriogne op
ernod waarvan lrnt gouri ambtelijk brarrrteton ken worrlnn gobnrgd, fair open coltoor waarbij leiding.

i3oed ambtorcearsctrag is do one kant van do medaIlle. De andere karrt ii goed wsrkgnoetschap.
Ambtenaren hatrtren recht up respect noor hun prreèlnven en inctit op vreedzame verenigntgen
uergadorritp. De ocrrheid als werkgeoer dient deze rechten te eortrremiignn. Her recht np respect voor
het prmvdleverr is Onder meer oerankerd in artikel Bonn her Europees Vardrag vuurde Rechten vee de
Mons ffVnMl en int artikel 00ev de Grondwet. Het recht op vrerideunre verenIgIng en vergadering rs
node, andere 000rgeleod in artikel 11 van het EVRM en in artikelen fenP van de Grondwet. De no
dneo crootoire opgenomen nvorweginrnn., aangaande knt prrnoiosoe isregnitn.t en goed ambrannar
schap dienen dan ook gnteren to worden in het licht non deze rechten.

Goed omkfanaurschap houdt ondermeer in rIot to ambtenaar rnrgvuk)ig en cmvii een eilncarsniwour.
ttntitkheirt bewlrst, omgaat mnt be000gdharten. midrlnlen as rntermatin an het eigemeen keleng dat trif
dient lrrdnnd laat age. Tevens dient de ambtenaar in staat to erin veileldingan tn weerstaan en. beter
nog, te osorkemen dat kIl in rtslcsvnlle situaties terecht komt. Ook underdent fles hot goed ambte
voonsshap is dat de ambtenaar de regels interpret005 neer de letter sao gnesr dat hij een eorgvol
dige etworjlng maakt cern de legitieme rechten, belengnn en vnrwaohtingen, ook in slraaties wearbit
het omot lorrmiddellitkl duidelijk is wat de Juiste kevee is. Daarnaast dient de ambtenaar bereid te ego
enr etjn suerwogrngorr vooral dan WW aolttnratl te futen lootnon en itaarvoer uernntwsording at to
leggen.

1 de noorherrt me gekoppeld aan goed amhteaaarankap en goed werkgever
Het .nrogriteirsbelerd bi
schap. Her 90cr) ambtemroat-svhap is asrenkenil in ortiktri ifliter Ainbtenarenwtr IAWI en artikel St)
eerste lid van tref Algemeen t lksnmbtanareeraglement AtlAS! o is daarnaast mede ingevuld door
da Modolgedregsmivnkr lntogritert Sector Rijk.

Goed ambsmraarschap en goed werkgenenchap

Ter riilvnaring van dit kabinstsstandpunt wordt loCo garlrugslifn rnongonsmon hui de enrvtvnlgnrsln
uriloalisatie vao de Madelgerlregscode totegrdeit Sector full loten. 24 moart 200)1 ne Bill. 000tuitto’
perd Irinrup wordt da gnrliagslipn hiornndnr nader t050ttlivht.

Inrle kebrnetsrevclio op da door do Tweede Komaf aangenomen motto von da leden Ditkhntt en
Marriesich nan 31 tarrrtarr 2013 ‘Twonde Kamer vergadarlaar 2012—2013.29 620 nr. 375) sn in da
l,eonlwoording een de Kamnrnragen van 22 teneur! 2013, van tin leden Mar000ch en Heiinen (Tweede
Kamor srirgsdnrjaur 2012—2013, Aenlrengsal cao dii tlanrlslingnn. 10351 over do pnrontgbaarlroid van
het lIdmaatschap san een eognnaenidn nottaw buIen maiarnlub of 1% motorulutr met hot ambtenaar
schap hoeft het kabinet hot vslgonda standpunt Ingenomen ‘het kabinet echt hel ongewenst dat
enibteneroir ook in prrcnsiruo Ties willene en weleens amgovirtgen me, personen verloren die mm af
meer ntruvtoreei normen en we tien ulrertreden flat lidlrraaracimap van een cerenigrng rvaarvan de
rnd,wdvn:e ierSen crimureel gedrag rmenvnerr. luie elk gevel als eer, dergeb,lro vitoatur to benrhncwen

Inleiding

lngangedatunr. heden
Goldr for invdore bonrtrrguc,ng
Kenmerk 2013.0000447675
Datum 23 lul 2013

Aan de beeeegr)o accu gen van de ambtelijke dinnsten iran do sector Ftijk
Onderwerp engoweosttrard anllenn en wetens verkeren van ambtonarea Ook in pr,ceailuatren re
omgevrngen met personen die min er moer structureel normen en wetten eirerrrev.teer
Divelslellrirg. bekendmaken beleid
Juridische grendaiay: artikel t25ter Aniblnnarenwet en artikel 50 Alperireen Ftijlrsarnbrooarenregie

Ctrculaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren

STAATSCOURANT

Bijlage 1: Circulaire Ongewenste privéconlacten
rijksambtenaren
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Tot virnhnltlnrreg diensn dv vvlgendo voorbooldon. ttit hint frrvjpvot nee goud anrbtonaarvchap zul niet
snel geconcludeerd kunnen wordso dvi een smhionasr e,ck dient te onthouden oav ttiissv,rbeefst het
ets sapfrnrter kijwonon ene snn eoethalwodsrnild. lot rosulteat van do belangsoatwoging nul
waarsvkitnlijk andere uitpakken als de kutmskkeo umklonaat deel vitmeekt nov01 nauwe conracten
onderhoudt met rIo hunde kern van con groep kootigans div min af er set structureel normen en woiter
unenmsodt, Hierbij gaat harer nmat om dat dv anrbtenaar eelt stralbane 900mogingen ploegt. Hal gaat er
omdat de arribrenaam meel dat hij optrekt mol een group die stralbare gedragiegen sleept ee hit
herkenbaar doel vlimsekt een deen grvnp. Ooteolf de geldt in tIn sItuatie waurhi
1 ene amktrnaur lid is
von een 1%.rnotsrclub —waarvan beknnd le dat do individuele leden structureel vnmmmeeol al eni
eiocervvlrrijdnvd gedrag eertnnemm dan wel Indien hij oavwe nnnreetoe ondortrvvdi mnt rtergelhc’
perooeerr. 1041e gouvtlon tal al snel viteraerd affrenkelijk ven de specifieke emstandmohoden van nrq
gnuaf en do ourd ven de functie gocoeciudeund kue000 wordon det do amldriiraar ‘e kwnnlln eivlr
Iniorvan dient te onthouden, omdat dvardvnr de rjonde tuimuvevenvullmng ee-nl het vnnrouwev in hel

Binnen de bandbiendte van da hierboven genoemde gmonttreckten en iritgengsponten dient een
errgvoldige alweg’ng te worden gemaakt indien disciplinaire inoetregelen werden; ueerwegan. Dcce
elwegiog wortlr efitid nemaakr op hesrs van de egncrfieke nmstaodighedoo van het gevat en er dart
renmmnvre een vet band to zijn monde functie dle de ambtevaar ern,iuli.

Voor wat botteR het recht ap verosiging ee vorgoderteg freeh do wotgover nee belangenafweging
neergelegd in ff0 Avrrbtenamnnwel. Op grnnd van urirket 125e ooit de 4W dient de ambtenaar e oh re
ormtiraodnv voo de uitoefening vair hei tocht cao nernvigirrg en vergadorirrg. indIen dooi a4emrlenlvg
you dcce rechten de geenla uer’uulling van zijn bede ot de goedo lunctlvvering van do openbare
tlioost, voor eovnr deen in vanband staat met ar;.’r ttanctiovarvuiting, nmot in rnmlnlmlkhemd rvoai)n
eereekerd. Artikel 125e non do AW stolt aldus i,nder spociheke voorwanrderm beperkingen op do
vnillmeid van narenigiog an vergadurrrtg.

tod en arnhtorraron rob niet aan de eerder geooeiside gedrugstito houden is de vraag aan do orde
welke reuctie dan pessevd .s. Het overwogen ee nemen von bijvoorbeeld ldievmplinairel maerregoleo
uoronde,stelt uIteraard een eorgovld.ge afweging, Op grnnd con orfikvi bOnen het ARAII is de
enibtnnaer gehouden de plvktm din uit Zijn tunetin uor.rvleeine navwgtmust no
te vervultcn cii
zich te gedragen saab een geed ambtenoar betaamt. Do emkteoaar de de hoor opgelegde nerpl.htiri.
ono vier natzamt 01 zink iverigerm aan phrhtsveremiim erfmiiltkg maakt kan daarvoor op grrioe con
artikel 80 van hot ARAR, discmpfioair werden gestrati.

Zorgoaldige belangenafweging

Dl erin ann speciheka sutoatis sprake is van een gebrek aan goed ambtenaarsmkap, is athepknlrlk 0ev
de crnstovdiglrvderr van het geval en me nierln vltrarrknli
b nar de fuvcrie die iie vnrOi000ur sorvuli.
1
00mw O taontins hebben een groter rntrigriteitsrivicv wuorrtvnr er ewaardors osvo gvstold rnngvn
worden sonde amklenaar die dnee funvlie vervult. Dit f5 onder andere hot geval hit nogtorzwnrisljnc’
ties en sourbeeldlunnties, mao, hel geldt ook voor secties weerbrt do ambtenaar rokfbvllr iv 0000 hot
publiek of lvnnties weann oe veel contactun zijn met het puklisk tnale tonrrnhttrovdende. ei opstrrr
cegstuneties, oh bui torscties in het btedsre dnmsrn van verlgheid, roclit.hsodhunmg of rmfmfspraak.
Rit do uitootnnirrg van dit soort tuirctier is het rtsiuo mmcm groter dat de goede veruuttiivg oemr de
lunrtie of het goedn functioneren en aanzien ean de opnelvvro dienst fleur het handelen wee tse
ewbteeeer wordt geschaad

Her publiek moet er op kunoen uenrsowen dat de overheid een tutsoenlm;ke nn integern Organisatie t,
Ambtenaren dm000 eick er ven bewust me erIn dat bopeulde gedragingen cr501 bepauldn conlecteri in
do prioesleer de Overheid in een negatief daglrcht Ikoenenl stallen on in strrld kunnen ein mat hol
gooit urnlrtimaoreclrap. Dak vloer dnao godraitinono irniot contacten op zmckeoll mat stutbaar. ‘trigerr
deze achtergrond wardt hei ongewenst geacht dat ambtenaren willens en weteas in omgevingee mal
perronen verkeren wanrevn 011 kunnnn weten dat die min ul mee, structureel misdrijven plegen en
k voor uirkorrren.
1
voterkir dm0 par,aeen zich dear onS op letnn voararaarn dan wol daar opaeri
Biloourboold in de vorm van lidmaatschap van een ooreolging waarvan lodmiduele leden zich schroldlg
erakanaanvriminast gedrag nl door hot nodorhoodan van contouren eraf dergelijke oereniningan nmr
perfinnen. Hen vnderhsuden nan dmgeblke cvntacton kun op gespannen voet stuan met de integriteit
waar goed amkt000ersvhap ont vraagt.

Integrttett

gevendee en medewerkers met elkaar in gesprek gaan snor integrttoitsuraogstokknn, is hierbij van
balang. Dit gotdl ook voor hot enderhacigs vraagstuk tent aanainir van orrgswnnsts pri00000tavren;
leidinggevende en lkanegdl ambtenarnn kunnnn dit onderwerp aan de orde stellen tijdens sulliciiatro.
rjo,fnrnkktrn. tonctrvearingsgosprnkken en tildvrrs loivvnrtruvld tror warkoocrlog.
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Binnen de rljksouerlieid wordt dus niet zozeer het lldn,uatsehap van een ckah
osatlawbikers als uItgangspunt genomen, maar het gegeven dat ‘gned
ambtenaarnehap’ bepaalde eisen stelt aan het doen en laten van ambtenaren
Zoals in de circulaire Is verwoord, is het ongewenst dat ambtenaren Znwei in
werk- als Ie privésituaties, willens en wetens In omgevingen met personen
verkeren die mln of meer structureel notering en wz0en overtreden, lIet
lidmaatschap van een veretriglng waarvan de Indiukluele leden crimineel gedrag
vertonen Is daarbij maar één nan de aitlvg500mren.

Binnen de RijksoverheId It Inmiddels een duidelijke lijn bepaald, die I neergelegd
iv de circulaire ‘Ongewenste prlvécontactetl rijksambtenaren’ dle de MinIster voor
Wonen en Rijksdienst op 31 juli 2013 in de Staat.scourant heeft gepubliceerd.
Deze In in nauwe samenwerblug met mijn ministerie tot stand gekomen Kemptant
In deze circulaire lv de constatering dat het lnlegelteilsbeieid bij de overheid iv
gekoppeld aan goed embtenuaeschap en goed werkgeverschop. Dit Is vastgelegd
tn de Amhteearenwet en het Algemeen Rijksambtenorenreglement. lens
ambtenaar dieet zorgvuldig en zich van zijn verantwuondeliJbheud bewust om te
gaan met beoocgdheden, middelen en Infonnutle en het algemeen belang dient
leudend te zijn. Tesears dient een ambtenaar te voorkomen dat hij In rlSir000lie
situatIes terecht komt.

Uw voorstel om te koeien tot een coetcretlserirtg dle nadere invulling geeft aan het
antwoord op de vraag welke maatregelen (Inclusief ontslag) met betrekking tot
een outlawblker bi overheidsdienst tot de mogelijkheden behoort, ban ik steunen.
Wnf mij betreft kort dit hot beste langs de volgende fijn geschieden.

In uw besef d.d. 11Juli 2013 verzoekt u mij mee te denken in hoeozrre
maatregelen kunnen woeden getroffen tegen oattawblkers in overhetdsdtenst. II
heeft de indruk dat de ruimte voor de gemeente om mootregelen te treffen groter
iv dan het volk laat uanzlen. In deze brtelzal ik daarop Ingaan evenals de gestelde
praktiache vragen. Deze besef is levens afgestemd met burgemeester Den
Oudsten uan wie u eenzelfde brief heeft gestuurd.

Geachte bert Van drr Laan,
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non een defirdili, wat verstaan wordt ondzr outlawbikers is mei dit
niet nodIg Ook hot wel of niet dragen van een 1% MC paicfm ozo te
worden aangemerkt als een outiawbiker is dan niet meer van doorslaggevend
belang Met het uitgangSpunt niet verkeren in rengevingen van.. is ti czrcuiaire
in felle breder geworden dan alleen de outiawbikers. Aangezien zogenaamde
suppoftniuhs ook zeg-benen in de omgeving van een club outlowbiber, zouden ook
zij binnen de kader, van de cirovialre van do rijkuaverheid vallen.

forrnuieron

Op b nannmber 2013 vindt non burçomeestersbtjeenkomst pianto onder
vooruitterunhap van kurgemtzeester Den Oudsten als landelijk trekker van de
aanpak, liet ie de bedoeling tijdens deze bijeemskninst ernaar te etreven
geoamentjk de Intentie uit te spreken doE het ongewenst In om outlawbikers In
dienSt van een gemeente te hebben Het voornemen bestaat op b november te
bespreken een handleiding (nchllijnen) voor gemeenten met een stapperplan hoe
van te gaan roet omzttaaibikers in onerheldszllenst ik and het non belong kii de
voorbereiding mtaamnav gezamenlijk op te trekken ik stel hot op prijs als de
ambtenaren dle bij de gemeenie Amsterdam bil deZe prabienmallelz zijn betrokken
bij de nnoi-lezrelding non dit agendapunt nan de bizrgzmezstzrsbijeenknmst
Imetrokban kannen worden,

indien een medewerker Zich hier niet aan houdt, zal dat vervolgens aanleiding
moeten zijn tot een genpeek met de leidinggevende die de desbetreffende persoon
nogmaals wijst op dv iaettlCnde beloldilijn. Daarbij kon er tnl000rbeeld op worden
gewezen dat tontinoenlng non de ongewenste actioite ten mogelijk kunnen leiden
tot ccii mntegnzeltoprob$eenm, hnnefl de ni-gonlootie Door het stellen zon
voorwoorden nazI of het maken nan nadere afspraken met de mtesbetretfende
persoon kan aan dossiemopbozw worden gedaan en kunnen er nadert
arbeidurechtelljine stappen ontzien genomen indien de persoon amzim niet aan de
gestelde voorwaarden of afspraken houdt. Een dergelijke werkwijze zou In de
norm van een moment ‘stappenplan’ gecnncretiseerrl kunnen woeden Echter het
mi altijd meOtwedt blijven hoe in concrete sltuatlns zo gevallen om te flann mee
een outlawinliner In overheIdsdienst Een en ander zal ook afiznohei.jb run van de
omstandigheden aan het geval en iie functie dle zie ambtenaar zervimlt liet ligt
noor de hand dat aan functies waar grotere iniegniteitsrisico’s kleven zwaardere
eisen mogen worden gesteld

Dvi te beginnen Is her ven groot belang omde norm itggbteirth en ondubbelzinnig
te communiceren binnen de orgnnmsazie. Voor Olie werknemers moet helder zijn
dat het beleid woedt gahnntegz-d dat het ongewenst is dat amt,tnnaren in
pnvésltuabes witens en wetens in oomgesingnn met personen vrrkeron dle min of
meet structureel rmnmnicn en wetten oaertreden,

Het go van belang dat er binnen dc gemeente een oarrtai concrete stappen worden
ozsderoomnnn
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Bijlage 3. Voordracht voor de collegevergadering van 29
januari 2013, gemeente Amsterdam
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Bijlage 4. Memo Outlawbikers in dienst van de gemeente
Amsterdam
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Bijlage 6. Voorbeeld Gespreksleidraad outlawbikers in
overheidsdienst
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Q&A
Voor de input van deze Q&A is gebruik gemaakt van de Q&A van 24 april 2012. Dit is een dynamisch
document en wordt aangepast aan de actualiteit.
Wat is het probleem? (onderdeel kernboodschap)
Leden van 1% motorclubs (1% MCs) als de Heils Angels, Satudarah en andere outlawbikerclubs, vertonen
normoverschrijdend en crimineel gedrag. Het blijkt dat er verwevenheid is met de georganiseerde misdaad
(waaronder drugs- en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en
beveiligingsbranche en lijkt er invloed te zijn op de harde kernen van voetbalsupporters.
Daarnaast is de integriteit van de overheid in het geding. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt
adequaat toezicht en handhaving. Clubhuizen en andere verzamelpiaatsen voldoen in veel gevallen niet
aan wet- en regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag en ontduiking van
belastingen, zonder dat hier tegen opgetreden wordt.
Wat is de oplossing? (onderdeel kernboodschap)
Wat doet de overheid aan deze problematiek?
Gezamenlijke, integrale aanpak
Criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Door
gezamenlijk met alle betrokken partijen (politie, OM, gemeenten, Belastingdienst, FIOD, RIECs en LIEC) de
krachten te bundelen in een gezamenlijke, integrale aanpak is het mogelijk om hier effectief tegen op te
treden.
De aanpak door de betrokken partijen is gebaseerd op bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies
en activiteiten. In gezamenlijkheid wordt door de partijen op landelijk en lokaal niveau bekeken hoe de 1%
MC-problematiek het best kan worden aangepakt. Soms zal dat bestaan uit bestuurlijke activiteiten, zoals
het handhaven of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van een BIBOB-toets. In andere gevallen
fiscaal, zoals het onderzoeken van uitkeringsverstrekking of een onderzoek van de Belastingdienst. De
politie en het OM hebben extra prioriteit gegeven aan de strafrechtelijke aanpak. De informatie die binnen
de verschillende organisaties aanwezig is wordt gedeeld om te komen tot een aanpak die effectief is en
normoverschrijdend en crimineel gedrag van leden aanpakt. In de aanpak wordt ingezet op snelle,
zichtbare acties, maar nadrukkelijk ook op acties, die vragen om een investering en zorgvuldig onderzoek
voordat de resultaten ervan zichtbaar worden.
De gezamenlijke, integrale aanpak focust op het terugdringen van normoverschrijdend en crimineel gedrag
van leden. Om dit gedrag aan te pakken worden naast activiteiten die gericht zijn op individuele leden ook
interventies opgezet naar specifieke activiteiten van de 1% motorciub, zoals clubhuizen, evenementen en
de beïnvloeding binnen de horeca- en beveiligingsbranche en de invloed op harde kern van
voetbalsupporters.
Wat gaan jullie in de toekomst doen? Wat gaan jullie het aankomende jaar doen? (onderdeel
kernboodschap)

In het afgelopen jaar is de aanpak opgezet en zijn de eerste interventies uitgevoerd. De aankomende jaren
wordt de aanpak verder uitgebouwd, verstevigd en geïntensiveerd. Aandacht voor de aanpak is gezien de
ontwikkelingen van belang. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de
1% motorclubs stijgt, door actieve werving en overpatching’ het inlijven van andere motorclubs. Door nu in
te zetten is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden een
halt wordt toegeroepen. Deze ontwikkelingen geven duidelijk aan dat de problematiek wordt onderkend en
dat er de aankomende jaren inzet moet worden gepleegd op deze problematiek.
Wat zijn de speerpunten uit de aanpak? (onderdeel kernboodschap)
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.

2.

Focus op de clubhuizen

3.

Bestrijden van de invloed 1% MC’s in de horeca

4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven

5.

Bestrijden van de invloed 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters

6.

Niet faciliteren van evenementen van 1% MC’s

7.

Aanpakken van windhappers

8.

Focus op leden 1% MC in overheidsdienst

Klopt het dat het aantal leden en 1% MC’s zijn gegroeid?
Dat klopt, afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de 1% motorclubs
stijgt, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door nu in te zetten is het
de bedoeling dat criminaliteit en overlast door 1% motorclubleden een halt wordt toegeroepen. Het
aankomende jaar zal de aanpak worden geïntensiveerd.
Wat zijn de resultaten van 2012? (tijdelijk tot alle resultaten bekend zijn)
Op dit moment zijn er algemene resultaten over 2012 te benoemen. De betrokken organisaties zijn de
balans aan het opmaken. We verwachten dat de resultaten in februari beschikbaar zijn. Op basis van de
laatste gegevens kunnen we alleen nog algemene uitspraken doen.
Algemeen (korte indicatie)
Het afgelopen jaar is gewerkt om te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak en de samenwerking
vorm te geven. In de aanpak wordt ingezet op snelle, zichtbare acties en interventies, die vragen om een
investering alvorens de resultaten ervan zichtbaar worden.
Een korte uiteenzetting van de resultaten;
Zo hebben politie en OM meer capaciteit vrijgemaakt en is het aantal strafrechtelijke onderzoeken
toegenomen. De eerste veroordelingen op basis van deze onderzoeken zijn gedaan. Er zijn leden
veroordeeld voor onder andere afpersing, bedreiging en mishandeling, verdovende middelen en verboden
wapenbezit. De straffen variëren van enkele maanden gevangenisstraf tot 8 jaar.
Op de andere speerpunten van de aanpak zijn de eerste resultaten geboekt; een zestal clubhuizen zijn
gesloten en naar 12 andere wordt onderzoek gedaan. Evenementen worden scherp in de gaten gehouden
en voor een tweetal evenementen is bijvoorbeeld geen vergunning verleend na onderzoek. Er zijn 150

leden fiscaal in onderzoek genomen, waaronder ook zogenaamde windhappers. Er is al bijna voor 1 miljoen
euro aan aanslagen opgelegd door Belastingsdienst en gemeenten.
Onderzoeken naar horeca- en beveiligingsbedrijven zijn ingezet en wordt actief gekeken naar de rol van 1%
motorclubleden. Een ander thema dat wordt onderzocht is invloed van leden op de harde kern van
voetbalsupporters. In 2013 zullen op deze thema’s ook de eerste concrete acties en interventies merkbaar
zijn. Binnen de overheid is in 2012 gewerkt aan de bewustwording van het in dienst hebben van mensen
die lid zijn van 1% motorclubs.

De aanpak
Waarom een geïntegreerde aanpak?
De aanpak van de 1% MC’s in Nederland is succesvol wanneer er door alle betrokken partijen gehandeld
wordt op de verschillende verschijningsvormen van het fenomeen. Alleen door gezamenlijk met alle
betrokken partijen de krachten te bundelen in een geïntegreerde aanpak is het mogelijk om hier een
effectief antwoord tegen over te stellen.
Wat is het standpunt van minister Opstelten?
De minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30januari 2012 een
duidelijk standpunt ingenomen: de overheid moet

inksom of rechtsom de rekening presenteren aan hen

die zich schuldig maken aan normoverschrijdend en crimineel gedrag’. Deze problematiek vraagt onder
meer om een benadering over de volle breedte, gezamenlijk commitment, het gezamenlijk maken van een
duidelijk statement door middel van actiegerichtheid en snelle klappen, als ook een meer stapsgewijze
grondige werkwijze en vasthoudendheid, aldus de minister. Er is gezamenlijk commitment voor deze lijn:
door de politie, de Belastingdienst, de FIOD, LIEC, Riec’s en het Openbaar Ministerie wordt gewerkt in een
integrale aanpak.
Waar bestaat de aanpak uit?
Het uitgangspunt van de aanpak is dat voortzetting van illegale activiteiten van deze clubs en/of hun leden
op met een breed offensief bestreden en beëindigd moet worden. Dat betekent dat toezicht en handhaving
op de activiteiten, bezittingen en leden van die clubs vanuit dit streven geïntensiveerd worden
-

-

(begrenzing). Afwijkingen van geldende regelgeving worden beëindigd en op illegale activiteiten wordt actief
ingezet.
Om dit voor elkaar te krijgen is er een integrale aanpak om uitgaande van de bestaande
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden een structuur te organiseren die ervoor zorgt dat er met
behulp van centraal verzamelde kennis, analyses en instrumenten, de lokale situatie rond 1% MCleden
adequaat in beeld kan worden gebracht en acties in te zetten. In aanvulling hierop vraagt dit gezien de
-

regio-overstijgende en landelijke aard van de problematiek om landelijke afstemming en monitoring én
-

inzet op de benoemde speerpunten binnen de aanpak.
Welke probleemgebieden zijn er?

Ondermijnende criminaliteit:
-

Verwevenheid leden 1 % MC’s met georganiseerde misdaad (opiumdelicten, witwassen en
wapenhandel);

-

Geweld, afpersing en bedreiging in o.a. de horeca en beveiligingsbranche.

Belemmering van overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag:
-

-

-

Normafwijkend verkeersgedrag;
Niet voldoen aan vergunningen voor clubhuizen en evenementen;
Belasting- en uitkeringsfraude.

Andere zorgpunten zijn:
-

-

Betrokkenheid (leden van) 1% MC’s bij harde kern-voetbalsupporters;
Integriteit van de overheid en weerbaarheid van haar functionarissen;

Wat is de strategische doelstelling?
Criminaliteit en overlast door 1% motorciubleden moet worden gestopt. Met de gezamenlijke, integrale
aanpak van politie, OM, gemeenten, Belastingdienst en FIOD wordt actief ingezet op het stoppen van
crimineel en normoverschrjdende activiteiten van de leden en de clubs.
Het uitgangspunt voor het overheidsbeleid met betrekking tot normoverschrijdende en criminele
gedragingen door leden van 1% MC’s, is dat deze activiteiten gestopt moeten worden. Dit betekent ook dat
de overheid deze clubs niet zal faciliteren door bijvoorbeeld een clubhuis te verhuren of motortochten te
begeleiden.
Wat is het beoogde effect?
Beheersen van de toenemende invloed van leden van 1% MC’s binnen de georganiseerde misdaad in
Nederland, het terugdringen van hun ondermijnende activiteiten (in het publieke domein) en het imago van
schijnbare onaantastbaarheid wegnemen. Leden van 1% MC’s moeten zich net als anderen houden aan de
wet- en regelgeving. Bijdragen aan de veiligheidsbeleving en het rechtsgevoel van de burger door zichtbaar
fermer op te treden tegen leden van 1% MC’s.
Wie zijn de partners
Deelnemers aan de integrale aanpak zijn de politie, lokaal bestuur, Openbaar Ministerie, Belastingdienst,
FIOD en de samenwerkingsverbanden RIEC/LIEC:
Wat is de rol van gemeenten?
Het lokaal bestuur beschikt over een groot aantal instrumenten om overlast en ongewenste situaties te
beëindigen. De kracht van het lokaal bestuur ligt voor wat betreft de aanpak op de horeca, clubhuizen en
evenementen, In deze gevallen is over het algemeen een vergunning nodig, die het bestuur kan weigeren
of intrekken of waaraan het bestuur extra voorwaarden kan stellen. De gemeenten prioriteren op
handhaving en toezicht van vergunningen die voor activiteiten van 1% MC’s, zoals de horecavergunning,
de evenementenvergunning en bouwvergunningen van belang zijn.

Wat is de rol van het Openbaar Ministerie en politie
De signalen dat leden van 1% MC’s individueel of in georganiseerd verband, zich een positie verwerven in
de georganiseerde misdaad hebben geleid tot verscherpte aandacht van politie en het openbaar ministerie.
Vanuit de Nationale Politie is er een infocel opgericht die valt onder de Landelijke Eenheid, de andere
politie-eenheden beschikken ook over een infocel. De infocel heeft zicht op de in Nederland lopende en
afgeronde opsporingsonderzoeken naar leden van 1% MC’s. Zo kunnen verbanden worden gelegd tussen
de criminele activiteiten en de onderzoeken daarnaar. De infocel 1% MCs verzamelt dus informatie, maar
levert tevens ondersteuning en advisering van strafrechtelijke en bestuurlijke interventies op leden van
1 %MC’s. Daarnaast worden misdrijven gepleegd door leden van 1% MC’s prioriteit voor wat betreft de
opsporing en zal de politie extra inzetten op handhaving van normoverschrijdend gedrag, zoals toezicht en
handhaving op verkeersdelicten.
Ook bij het OM wordt meer prioriteit gegeven door het aanwijzen van een rechercheofficier en de
themaofficier bij het Landelijk Parket. De uitvoering van de strafrechtelijke aanpak (strafrechtelijke
interventies) ligt nadrukkelijk in de regio. Om de strafrechtelijke aanpak van leden van de 1% MC’s te
bevorderen heeft het Openbaar Ministerie op landelijk en regionaal niveau afstemming georganiseerd.
Wat is de rol van de Belastingdienst en FIOD?
De kracht van de Belastingdienst ligt voor deze casus in de eerste plaats op het gebied van de
inkomstenbelasting. Zo speelt de Belastingdienst een rol bij de aanpak van zogenaamde windhappers en
kan zij boekenonderzoek doen bij, door 1% MC’s geïnfiltreerde, horeca en beveiligingsbedrijven. De
Belastingdienst zal op basis van een multidisciplinair beeld van ernst en omvang van de problematiek
bepalen welke handhavinginstrumenten ingezet zullen worden om het gewenste effect te bereiken. De
FIOD zal samen met het OM en de Belastingdienst de fiscaalstrafrechtelijke handhaving voor haar rekening
nemen. Daarnaast kan de FIOD in afstemming met de politie een bijdrage leveren aan het bestrijden van
witwassen.
Wat is de rol van RIEC/LIEC?
Het RIEC/LIEC speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het vormgeven van de bestuurlijke en
geïntegreerde aanpak van criminaliteit. Het RIEC/LIEC-bestel ondersteunt de lokale aanpak en zorgt voor
de lokale en regionale ondersteuning bij het maken en uitvoeren van het regionale plan van aanpak. Het
RIEC/LIEC-bestel fungeert als informatieknooppunt. Het LIEC coördineert de opbouw en overdracht van
expertise en initieert nieuwe methoden voor de aanpak van de problematiek. Daarnaast ondersteunt en
coördineert de regio-overstijgende/landelijke projecten, waaronder de geïntegreerde aanpak van de 1%
MCleden, dit gebeurt onder andere via het Motorclub-overleg.
Om op lokaal niveau ook daadwerkelijk tot goede werkafspraken te komen, wordt op lokaal niveau gewerkt
binnen de RIEC-structuur. De tien RIEC-werkgroepen zijn verantwoordelijk voor informatie- en
interventiecoördinatie en voor het opstellen van regionale plannen van aanpak.

Achtergrond
Waar staat de term 1% motorclubs voor?
De term 1% werd in 1947 geïntroduceerd na de Hollisterrellen in Californië en daarop volgende, soortgelijke
gebeurtenissen waarbij een aantal ongezeglijke motorrijders slaags raakte met de politie. Na deze
incidenten verklaarde de president van de American Motorcycle Association dat 99 procent van de
Amerikaanse motorrijders goede en eerlijke burgers waren en dat slechts 1% zich niets van de wet aantrok.
De outlaw motorclubs gingen deze naam daarna, als geuzennaam gebruiken om zich van andere
motorliefhebbers te onderscheiden.
Wie zijn de 1% motorclubs?
In Nederland zijn de Satudarah MC (SMC) en de Heils Angels MC (HAMC) de twee grootste 1% motorclubs
(hierna: 1% MC’s). De overige 1% MC’s zijn aanzienlijk kleiner in omvang (Rogues, Trailer Trash Travellers,
Demons, Black Sheep, Veterans, Spiders en de Animals), daarnaast is er een aantal supportclubs.
Wat is er aan de hand?
Leden van 1% motorclubs (1% MC’s), vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag; er is
verwevenheid met de georganiseerde misdaad (waar onder drugs- en wapenhandel); ondermijning door
geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche; er lijkt invloed te zijn op de harde
kernen van voetbalsupporters.
Wat zijn voorbeelden
Ondermijnende criminaliteit: horeca
Uit rechercheonderzoeken blijkt dat achter horecagelegenheden opvallend vaak criminele eigenaren of
financiers zitten, zo ook leden van 1% MC’s. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Om te beginnen kan
iedereen in beginsel een horecagelegenheid uitbaten. Om achter de bar te staan heb je weinig opleiding
nodig. In de horeca gaat veel contant geld om, en de branche is daarmee vatbaar voor belastingontduiking.
Horeca leent zich ook voor witwasconstructies. Voor de 1% MC’s geldt daarnaast dat er opvallend veel
leden in de horecabeveiliging werken.
Waarom vormen de 1 % mc’s een bedreiging?
De integriteit van de overheid is in het geding. Door het zaaien van angst door middel van intimidatie blijkt
er terughoudendheid om op te treden. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt adequaat toezicht en
handhaving. Clubhuizen en andere verzamelplaatsen voldoen in veel gevallen niet aan wet- en regelgeving.
Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag, zonder dat hier tegen opgetreden wordt.
Zijn er internationale belangen?
De Heils Angels en Satudarah MC zijn tot op heden de enige internationale 1% MC in Nederland. De
andere Nederlandse 1% MC’s hebben samenwerkingsverbanden met internationale 1% MC’s en criminele
organisaties. Uit lopende strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van 1% MC’s zich in bepaalde
gevallen bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit, onder meer drugshandel.
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De kernboodschap en de Q&A-lijst zijn input voor de betrokken partijen om in de communicatie over de
gezamenlijke, integrale aanpak van leden van 1% motorclubs te gebruiken. De verschillende partijen
communiceren vanuit de eigen verantwoordelijkheid over de aanpak. Als er over de aanpak wordt
gesproken aangeven dat het een gezamenlijke, integrale aanpak op landelijk en lokaal niveau is.
Mochten er persvragen of algemene vragen over de communicatie zijn, dan kan contact opgenomen
worden met het LIEC via het algemene nummer van het Parket Generaal: 070-3399600 of info@liec.nl.
Korte kern boodschap
Criminaliteit en normoverschrjdend gedrag door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Met de
gezamenlijke, integrale aanpak van politie, OM, gemeenten, Belastingdienst en FIOD wordt actief ingezet
op het stoppen van crimineel gedrag en normoverschrijdende activiteiten van de leden en de clubs.
Probleem
Leden van 1% motorclubs (1% MC’s) zoals de HeIls Angels en Satudarah, vertonen normoverschrijdend en
crimineel gedrag. Het blijkt dat er verwevenheid is met de georganiseerde misdaad (waaronder drugs- en
wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche en
soms is er invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Daarnaast is de integriteit van de overheid in het geding. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt
adequaat toezicht en handhaving. Clubhuizen en andere verzamelplaatsen voldoen in veel gevallen niet
aan de wet- en regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag zonder dat
hier tegen opgetreden wordt.
Oplossing: Gezamenlijke, integrale aanpak
Criminaliteit en overlast door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Door gezamenlijk met alle
betrokken partijen (politie, OM, gemeenten, Belastingdienst, Fl00, RIECs en LIEC) de krachten te
bundelen in een gezamenlijke, integrale aanpak is het mogelijk om hier effectief tegen op te treden.
De aanpak door de betrokken partijen is gebaseerd op bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies
en activiteiten, In gezamenlijkheid wordt door de partijen op landelijk en lokaal niveau bekeken hoe de
betreffende problematiek het best kan worden aangepakt. Soms zal dat bestaan uit bestuurlijke activiteiten,
zoals het handhaven of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van een BIBOB-toets. In andere
gevallen bestaat dat bijvoorbeeld fiscale activiteiten, zoals het onderzoeken van uitkeringsverstrekking door
de gemeente of een onderzoek van de Belastingdienst. De politie en het OM hebben extra prioriteit
gegeven aan de strafrechtelijke aanpak. De informatie die binnen de verschillende organisaties aanwezig is
wordt gedeeld om te komen tot een aanpak die effectief is en normoverschrijdend en crimineel gedrag van
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leden tegengaat. In de aanpak wordt ingezet op snelle, zichtbare acties, maar nadrukkelijk ook op acties die
vragen om een investering en zorgvuldig onderzoek voordat de resultaten ervan zichtbaar worden.
De gezamenlijke, integrale aanpak focust op het terugdringen van normoverschrijdend en crimineel gedrag
van leden. Om dit gedrag aan te pakken worden naast activiteiten die gericht zijn op individuele leden ook
interventies opgezet gericht op 1% motorclubs, zoals de clubhuizen en evenementen georganiseerd door
de motorclub. Daarnaast wordt ingezet op de beïnvloeding binnen de horeca- en beveiligingsbranche en de
invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Speerpunten aanpak:
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.

2.

Focus op clubhuizen van 1% MC’s.

3.

Focus op evenementen van 1% MC’s.

4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s in de horeca.

5.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven.

6.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters.

7.

Aanpakken van windhappers.

8.

Niet toelaten van leden van 1% MC’s in overheidsdienst.

Komende jaren
In het afgelopen jaar is de aanpak opgezet en zijn de eerste interventies uitgevoerd. De aankomende jaren
wordt de aanpak verder uitgebouwd, verstevigd en geïntensiveerd. Aandacht voor de aanpak is gezien de
ontwikkelingen van belang. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de
1% MC’s, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door nu in te zetten
is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden een halt wordt
toegeroepen. Deze ontwikkelingen geven duidelijk aan dat de problematiek wordt onderkend en dat er de
aankomende jaren met een gezamenlijke, integrale aanpak ingezet wordt op deze problematiek.
Q&A,
Er is een algemene Q&A-lijst over de aanpak, het probleem, de oplossing etc.
Wat zijn de resultaten van 2012?
Op dit moment zijn er nog geen algemene resultaten over 2012 te benoemen. De betrokken organisaties
zijn de balans aan het opmaken. We verwachten dat de resultaten in eind februari beschikbaar komen. Als
deze bekend zijn, worden deze in de Q&A-lijst verwerkt en met u gedeeld.
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Vragen over lokale resultaten van de aanpak kunnen de betrokken organisaties op regionaal/lokaal niveau
beantwoorden. Mochten er vragen zijn over de algemene resultaten over de aanpak of een landelijk
overzicht dan kan verwezen worden naar het LIEC.

LIEC
Q&A Integrale aanpak 1% motorclubs

In deze Q&A-lijst zijn algemene vragen opgenomen over de aanpak van leden van 1% motorclubs.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van pers of in het algemeen over de communicatie dan kan contact
opgenomen worden met het LIEC via het algemene nummer van het Parket Generaal 070-3399600 of via
info@liec.nl. Voor de input van deze Q&A-Iijst is gebruik gemaakt van de Q&A-lijst van 24 april 2012. Dit is
een dynamisch document en wordt aangepast aan de actualiteit.
Wat is het probleem? (onderdeel kernboodschap)
Leden van 1% motorclubs (1% MC’s) als de HeIls Angels, Satudarah en andere clubs, vertonen
normoverschrijdend en crimineel gedrag. Het blijkt dat er verwevenheid is met de georganiseerde misdaad
(waaronder drugs- en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en
beveiligingsbranche en er lijkt invloed te zijn op de harde kernen van voetbalsupporters.
Daarnaast is de integriteit van de overheid in het geding. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt
adequaat toezicht en handhaving. Clubhuizen en andere verzamelplaatsen voldoen in veel gevallen niet
aan de wet- en regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag zonder dat
hier tegen opgetreden wordt.
Wat is de oplossing? (onderdeel kernboodschap)
Wat doet de overheid aan deze problematiek?
Gezamenlijke, integrale aanpak
Criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Door met alle
betrokken partijen (politie, OM, gemeenten, Belastingdienst, FIOD, RIECs en LIEC) de krachten te
bundelen in een gezamenlijke, integrale aanpak is het mogelijk om hier effectief tegen op te treden.
De aanpak door de betrokken partijen is gebaseerd op bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies
en activiteiten. In gezamenlijkheid wordt door de partijen op landelijk en lokaal niveau bekeken hoe de 1%
MC-problematiek het best kan worden aangepakt. Soms zal dat bestaan uit bestuurlijke activiteiten, zoals
het handhaven of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van een BIBOB-toets. In andere gevallen
bestaat dat bijvoorbeeld uit fiscale activiteiten, zoals het onderzoeken van uitkeringsverstrekking door de
gemeente of een onderzoek van de Belastingdienst. De politie en het OM hebben extra prioriteit gegeven
aan de strafrechtelijke aanpak. De informatie die binnen de verschillende organisaties aanwezig is wordt
gedeeld om te komen tot een aanpak die effectief is en normoverschrijdend en crimineel gedrag van leden
tegen gaat. In de aanpak wordt ingezet op snelle, zichtbare acties, maar nadrukkelijk ook op acties die
vragen om een investering en zorgvuldig onderzoek voordat de resultaten ervan zichtbaar worden.

4

*
LandeLijk

Informatie-

en

Expertmsecentrum

f LIEC
Q&A integrale

aanpak 1%

motorclubs

De gezamenlijke, integrale aanpak focust op het terugdringen van normoverschrijdend en crimineel gedrag
van leden. Om dit gedrag aan te pakken worden naast activiteiten die gericht zijn op individuele leden ook
interventies opgezet gericht op 1% motorclubs, zoals de clubhuizen en evenementen georganiseerd door
de motorclub. Daarnaast wordt ingezet op de beïnvloeding binnen de horeca- en beveiligingsbranche en de
invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Wat gaan jullie in de toekomst doen? Wat gaan jullie het aankomende jaar doen? (onderdeel
kernboodschap)
In het afgelopen jaar is de aanpak opgezet en zijn de eerste interventies uitgevoerd. De aankomende jaren
wordt de aanpak verder uitgebouwd, verstevigd en geïntensiveerd. Aandacht voor de aanpak is gezien de
ontwikkelingen van belang. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de
1% MC’s stijgt, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door nu in te
zetten is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden een halt
wordt toegeroepen. Deze ontwikkelingen geven duidelijk aan dat de problematiek wordt onderkend en dat
er de aankomende jaren met een gezamenlijke, integrale aanpak ingezet wordt op deze problematiek.
Wat zijn de speerpunten uit de aanpak? (onderdeel kernboodschap)
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.

2.

Focus op clubhuizen van 1% MC’s.

3.

Focus op evenementen van 1% MC’s.

4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s in de horeca.

5.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven.

6.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters.

7.

Aanpakken van windhappers.

8.

Niet toelaten van leden van 1% MC’s in overheidsdienst.

Klopt het dat het aantal leden en 1% MC’s zijn gegroeid?
Dat klopt, afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de 1% motorclubs
stijgt, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door de aanpak van 1%
motorclubleden is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden
een halt wordt toegeroepen. Het aankomende jaar zal de aanpak worden geïntensiveerd.
Wat zijn de resultaten van 2012? (tijdelijk tot alle resultaten bekend zijn)
Op dit moment zijn er nog geen algemene resultaten over 2012 te benoemen. De betrokken organisaties
zijn de balans aan het opmaken. We verwachten dat de resultaten in eind februari beschikbaar komen. Als
deze bekend zijn, worden deze in de Q&A-lijst verwerkt en met u gedeeld.
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Vragen over lokale resultaten van de aanpak kunnen de betrokken organisaties op regionaal/lokaal niveau
beantwoorden. Mochten er vragen zijn over de algemene resultaten over de aanpak of een landelijk
overzicht dan kan verwezen worden naar het LIEC.
De aanpak
Waarom een geïntegreerde aanpak?
De aanpak van leden van 1% MC’s in Nederland is succesvol wanneer er door alle betrokken partijen
gehandeld wordt op het terugdringen van crimineel en normoverschrijdend gedrag. Alleen door gezamenlijk
met alle betrokken partijen de krachten te bundelen in een geïntegreerde aanpak is het mogelijk om hier
een effectief antwoord tegenover te stellen.
Wat is het standpunt van minister Opstelten?
De minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30januari 2012 een
duidelijk standpunt ingenomen: de overheid moet

linksom of rechtsom de rekening presenteren aan hen

die zich schuldig maken aan normoverschrijdend en crimineel gedrag’. Deze problematiek vraagt onder
meer om een benadering over de volle breedte, gezamenlijk commitment, het gezamenlijk maken van een
duidelijk statement door middel van actiegerichtheid en snelle klappen, als ook een meer stapsgewijze
grondige werkwijze en vasthoudendheid, aldus de minister. Er is gezamenlijk commitment voor deze lijn:
door de politie, de Belastingdienst, de FIOD, LIEC, Riec’s en het Openbaar Ministerie wordt gewerkt
middels een integrale aanpak.
Waar bestaat de aanpak uit?
Het uitgangspunt van de aanpak is dat voortzetting van illegale activiteiten van deze clubs en/of hun leden
met een breed offensief bestreden en beëindigd moeten worden. Dat betekent dat toezicht en handhaving
op de activiteiten, bezittingen en leden van die clubs vanuit dit streven geïntensiveerd worden
-

-

(begrenzing). Afwijkingen van geldende regelgeving worden beëindigd en op illegale activiteiten wordt actief
ingezet.
Om dit voor elkaar te krijgen is er een integrale aanpak om, uitgaande van de bestaande
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden een structuur te organiseren, die ervoor zorgt dat er met

behulp van centraal verzamelde kennis, analyses en instrumenten, de lokale situatie rond 1% MCleden
adequaat in beeld kan worden gebracht en acties in te zetten zijn. In aanvulling hierop vraagt dit gezien de
-

regio-overstijgende en landelijke aard van de problematiek om landelijke afstemming en monitoring én
-

inzet op de benoemde speerpunten binnen de aanpak.
Welke probleemgebieden zijn er?
Ondermijnende criminaliteit:
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Verwevenheid leden 1% MC’s met georganiseerde misdaad (opiumdelicten, witwassen en
wapenhandel);

-

Geweld, afpersing en bedreiging in o.a. de horeca en beveiligingsbranche.

Belemmering van overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag:
-

-

-

Normafwijkend verkeersgedrag;
Niet voldoen aan vergunningen voor clubhuizen en evenementen;
Belasting- en uitkeringsfraude.

Andere zorgpunten zijn:
-

-

Betrokkenheid (van leden van) 1% MC’s bij de harde kernvoetbalsupporters;
Integriteit van de overheid en weerbaarheid van haar functionarissen;

Wat is de strategische doelstelling?
Criminaliteit en overlast door 1% motorciubleden moet worden gestopt. Met de gezamenlijke, integrale
aanpak van politie, OM, gemeenten, Belastingdienst en FIOD wordt actief ingezet op het stoppen van
crimineel gedrag en normoverschrijdende activiteiten van de leden en de clubs.
Het uitgangspunt voor het overheidsbeleid met betrekking tot normoverschrijdende en criminele
gedragingen door leden van 1% MC’s, is dat deze activiteiten gestopt moeten worden. Dit betekent ook dat
de overheid deze clubs niet zal faciliteren door bijvoorbeeld een clubhuis te verhuren of motortochten te
begeleiden.
Wat is het beoogde effect?
Beheersen van de toenemende invloed van leden van 1% MC’s binnen de georganiseerde misdaad in
Nederland, het terugdringen van hun ondermijnende activiteiten (in het publieke domein) en het imago van
schijnbare onaantastbaarheid wegnemen. Leden van 1% MCs moeten zich net als anderen houden aan de
wet- en regelgeving. Bijdragen aan de veiligheidsbeleving en het rechtsgevoel van de burger door zichtbaar
op te treden tegen leden van 1% MC’s.
Wie zijn de partners
Deelnemers aan de integrale aanpak zijn de politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, Belastingdienst,
FIOD en de samenwerkingsverbanden RIEC en LIEC:
Wat is de rol van gemeenten?
Het lokaal bestuur beschikt over een groot aantal instrumenten om overlast en ongewenste situaties te
beëindigen. De kracht van het lokaal bestuur ligt wat dat betreft vooral op de aanpak in de horeca,
clubhuizen en evenementen. In deze gevallen is over het algemeen een vergunning nodig, die het bestuur
kan weigeren of intrekken of waaraan het bestuur extra voorwaarden kan stellen. De gemeenten prioriteren
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op handhaving en toezicht van vergunningen die voor activiteiten van 1% MCs van belang zijn, zoals de
horecavergunning, de evenementenvergunning en bouwvergunningen.
Wat is de rol van het Openbaar Ministerie en politie
De signalen dat leden van 1% MC’s individueel of in georganiseerd verband zich een positie verwerven in
de georganiseerde misdaad hebben geleid tot verscherpte aandacht van de politie en het Openbaar
Ministerie.
Vanuit de Nationale Politie is er een infocel opgericht die valt onder de Landelijke Eenheid, de andere
politie-eenheden beschikken ook over een infocel. De infocel heeft zicht op de in Nederland lopende en
afgeronde opsporingsonderzoeken naar leden van 1% MC’s. Zo kunnen verbanden worden gelegd tussen
de criminele activiteiten en de onderzoeken daarnaar. De infocel van 1% MC’s verzamelt dus informatie,
maar levert tevens ondersteuning op en advisering van strafrechtelijke en bestuurlijke interventies op leden
van 1% MC’s. Daarnaast worden misdrijven, gepleegd door leden van 1% MC’s, prioriteit voor wat betreft
de opsporing en zal de politie extra inzetten op handhaving van normoverschrijdend gedrag, zoals toezicht
en handhaving op verkeersdelicten.
Ook bij het OM wordt meer prioriteit gegeven door het aanwijzen van een rechercheofficier en de
themaofficier bij het Landelijk Parket. De uitvoering van de strafrechtelijke aanpak (strafrechtelijke
interventies) ligt nadrukkelijk in de regio. Om de strafrechtelijke aanpak van leden van de 1% MC’s te
bevorderen heeft het Openbaar Ministerie op landelijk en regionaal niveau afstemming georganiseerd.
Wat is de rol van de Belastingdienst en de FIOD?
De kracht van de Belastingdienst ligt voor deze casus in de eerste plaats op het gebied van de
inkomstenbelasting. Zo speelt de Belastingdienst een rol bij de aanpak van zogenaamde windhappers en
kan zij boekenonderzoek doen bij, door 1% MC’s geïnfiltreerde, horeca en beveiligingsbedrijven. De
Belastingdienst zal op basis van een multidisciplinair beeld van ernst en omvang van de problematiek
bepalen welke handhavinginstrumenten ingezet zullen worden om het gewenste effect te bereiken. De
FIOD zal samen met het OM en de Belastingdienst de fiscaalstrafrechtelijke handhaving voor haar rekening
nemen. Daarnaast kan de FIOD in afstemming met de politie een bijdrage leveren aan het bestrijden van
witwassen.
Wat is de rol van het RIEC/LIEC?
Het RIEC/LIEC speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het vormgeven van de bestuurlijke en
geïntegreerde aanpak van criminaliteit. Het RIEC/LIEC-bestel ondersteunt de lokale aanpak en zorgt voor
de lokale en regionale ondersteuning bij het maken en uitvoeren van het regionale plan van aanpak. Het
RIEC/LI EO-bestel fungeert als informatieknooppunt. Het LIEC coördineert de opbouw en overdracht van
expertise en initieert nieuwe methoden voor de aanpak van de problematiek. Daarnaast ondersteunt en
coördineert het LIEC regio-overstijgende/landelijke projecten, waaronder de geïntegreerde aanpak van de
1% MC-leden via bijvoorbeeld het Motorclub-overleg.
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Om op lokaal niveau ook daadwerkelijk tot goede werkafspraken te komen, wordt op lokaal niveau gewerkt
binnen de RIEC-structuur. De tien RIEC-werkgroepen zijn verantwoordelijk voor informatie- en
interventiecoördinatie en voor het opstellen van regionale plannen van aanpak.
Achtergrond
Waar staat de term 1% motorclubs voor?
De term 1% werd in 1947 geïntroduceerd na de Hollisterrellen in Californië en daarop volgende, soortgelijke
gebeurtenissen waarbij een aantal ongezeglijke motorrijders slaags raakte met de politie. Na deze
incidenten verklaarde de president van de American Motorcycle Association dat 99 procent van de
Amerikaanse motorrijders goede en eerlijke burgers waren en dat slechts 1% zich niets van de wet aantrok.
De outlaw motorclubs gingen deze naam daarna als geuzennaam gebruiken om zich van andere
motorliefhebbers te onderscheiden.
Wie zijnde 1% motorclubs?
In Nederland zijn de Satudarah MC (SMC) en de Heils Angels MC (HAMC) de twee grootste 1%
motorclubs. De overige 1% MC’s zijn aanzienlijk kleiner in omvang (Rogues, Trailer Trash Travellers,
Demons, Black Sheep, Veterans, Spiders, de Animals en REBEL CREW MC), daarnaast is er een aantal
supportclubs.
Wat is er aan de hand?
Leden van 1% MC’s vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag; er is verwevenheid met de
georganiseerde misdaad (waar onder drugs- en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en
bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche; er lijkt invloed te zijn op de harde kern van
voetbalsupporters.
Wat zijn voorbeelden
Ondermijnende criminaliteit: horeca
Uit rechercheonderzoeken blijkt dat achter horecagelegenheden opvallend vaak criminele eigenaren of
financiers zitten, zo ook leden van 1% MC’s. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Om te beginnen kan
iedereen in beginsel een horecagelegenheid uitbaten. Om achter de bar te staan heb je weinig opleiding
nodig. In de horeca gaat veel contant geld om en de branche is daarmee vatbaar voor belastingontduiking.
Horeca leent zich ook voor witwasconstructies. Voor de 1% MC’s geldt daarnaast dat er opvallend veel
leden in de horecabeveiliging werken.
Waarom vormen de 1 % MC’s een bedreiging?
De integriteit van de overheid is in het geding. Door het zaaien van angst door middel van intimidatie blijkt
er terughoudendheid om op te treden. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt adequaat toezicht en
6
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handhaving. Clubhuizen en andere verzamelpiaatsen voldoen in veel gevallen niet aan de wet- en
regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag, zonder dat hier tegen
opgetreden wordt.
Zijn er internationale belangen?
De Heils Angels en Satudarah MC zijn tot op heden de enige internationale 1% MCs in Nederland. De
andere Nederlandse 1% MC’s hebben samenwerkingsverbanden met internationale 1% MC’s en criminele
organisaties. Uit lopende strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van 1% MC’s zich in bepaalde
gevallen bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit, onder meer drugshandel.

7

LIEC
Algemene Kernboodschap integrale aanpak 1% motorclubs

De kernboodschap en de Q&A-lijst zijn input voor de betrokken partijen om in de communicatie over
de gezamenlijke, integrale aanpak van leden van 1% motorclubs te gebruiken. De verschillende
partijen communiceren vanuit de eigen verantwoordelijkheid over de aanpak. Als er over de aanpak
wordt gesproken aangeven dat het een gezamenlijke, integrale aanpak op landelijk en lokaal niveau
is.
Mochten er persvragen of algemene vragen over de communicatie zijn, dan kan contact opgenomen
worden met het LIEC via het algemene nummer van het Parket Generaal: 070-3399600 of
info@liec.nl.
Korte kernboodschap
Criminaliteit en normoverschrjdend gedrag door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Met de
gezamenlijke, integrale aanpak van politie, OM, gemeenten, Belastingdienst en FIOD wordt actief ingezet
op het stoppen van crimineel gedrag en normoverschrjdende activiteiten van de leden en de clubs.
Probleem
Leden van 1% motorclubs (1% MC’s) zoals de Heils Angels en Satudarah, vertonen normoverschrijdend en
crimineel gedrag. Het blijkt dat er verwevenheid is met de georganiseerde misdaad (waaronder drugs- en
wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche en
soms is er invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Daarnaast is de integriteit van de overheid in het geding. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt
adequaat toezicht en handhaving. Clubhuizen en andere verzameiplaatsen voldoen in veel gevallen niet
aan de wet- en regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag zonder dat
hier tegen opgetreden wordt.
Oplossing: Gezamenlijke, integrale aanpak
Criminaliteit en overlast door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Door gezamenlijk met alle
betrokken partijen (politie, OM, gemeenten, Belastingdienst, FIOD, RIECs en LIEC) de krachten te
bundelen in een gezamenlijke, integrale aanpak is het mogelijk om hier effectief tegen op te treden.
De aanpak door de betrokken partijen is gebaseerd op bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies
en activiteiten. In gezamenlijkheid wordt door de partijen op landelijk en lokaal niveau bekeken hoe de
betreffende problematiek het best kan worden aangepakt. Soms zal dat bestaan uit bestuurlijke activiteiten,
zoals het handhaven of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van een BIBOB-toets. In andere
gevallen bestaat dat bijvoorbeeld fiscale activiteiten, zoals het onderzoeken van uitkeringsverstrekking door
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de gemeente of een onderzoek van de Belastingdienst. De politie en het OM hebben extra prioriteit
gegeven aan de strafrechtelijke aanpak. De informatie die binnen de verschillende organisaties aanwezig is
wordt gedeeld om te komen tot een aanpak die effectief is en normoverschrijdend en crimineel gedrag van
leden tegengaat. In de aanpak wordt ingezet op snelle, zichtbare acties, maar nadrukkelijk ook op acties die
vragen om een investering en zorgvuldig onderzoek voordat de resultaten ervan zichtbaar worden.
De gezamenlijke, integrale aanpak focust op het terugdringen van normoverschrijdend en crimineel gedrag
van leden. Om dit gedrag aan te pakken worden naast activiteiten die gericht zijn op individuele leden ook
interventies opgezet gericht op 1% motorclubs, zoals de clubhuizen en evenementen georganiseerd door
de motorclub. Daarnaast wordt ingezet op de beïnvloeding binnen de horeca- en beveiligingsbranche en de
invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Speerpunten aanpak:
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.

2.

Focus op clubhuizen van 1% MC’s.

3.

Focus op evenementen van 1% MC’s.

4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s in de horeca.

5.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven.

6.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters.

7.

Aanpakken van windhappers.

8.

Niet toelaten van leden van 1% MC’s in overheidsdienst.

Komende jaren
In het afgelopen jaar is de aanpak opgezet en zijn de eerste interventies uitgevoerd. De aankomende jaren
wordt de aanpak verder uitgebouwd, verstevigd en geïntensiveerd. Aandacht voor de aanpak is gezien de
ontwikkelingen van belang. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de
1% MC’s, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door nu in te zetten
is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden een halt wordt
toegeroepen. Deze ontwikkelingen geven duidelijk aan dat de problematiek wordt onderkend en dat er de
aankomende jaren met een gezamenlijke, integrale aanpak ingezet wordt op deze problematiek.
Q&A,
Er is een algemene Q&A-lijst over de aanpak, het probleem, de oplossing etc.
Wat zijn de resultaten van 2012?
Een korte samenvatting van de resultaten van 2012. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de
voortgangsrapportage van januari 2013. De cijfers hieronder zijn gebruikt in de media. Voor nadere
informatie kan het overzicht van de resultaten 2012 gebruikt worden. LET OP: De resultaten zijn
2
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dynamisch, neem voor de laatste informatie contact op met het LIEC of regionaal het RIEC. Voor
gebruik van deze resultaten richting media altijd afstemmen met het RIEC en LIEC.
•

700 leden 1% motorclubs

•

Groei Satudarah van 7 naar 17 chapters, Heils Angels van 9 naar 24 chapters

•

150 leden van 1% MC’s in behandeling genomen door de belastingdienst waarvan 42 windhappers

•

Belastingdienst heeft voor 965.000 euro aan aanslagen opgelegd

•

In totaal 42 onderzoeken afgesloten. Er lopen 19 onderzoeken, waarvan er 5 projectmatige
onderzoeken zijn waarin het gehele chapter wordt bekeken. Verder zijn er vier onderzoeken in
voorbereiding, waarvan 1 projectmatig

•

Clubhuizen gesloten in Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom, Enschede, Dinteloord en
Roosendaal

•

Vijf interventies op evenementen

Vragen over lokale resultaten van de aanpak kunnen de betrokken organisaties op regionaal/lokaal niveau
beantwoorden. Mochten er vragen zijn over de algemene resultaten over de aanpak of een landelijk
overzicht dan kan verwezen worden naar het LIEC.
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Q&A Integrale aanpak 1% motorclubs

In deze Q&A-lijst zijn algemene vragen opgenomen over de aanpak van leden van 1% motorclubs.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van pers of in het algemeen over de communicatie dan kan
contact opgenomen worden met het LIEC via het algemene nummer van het Parket Generaal 0703399600 of via info@liec.nl. Voor de input van deze Q&A-lijst is gebruik gemaakt van de Q&A-lijst
van 24 april 2012. Dit is een dynamisch document en wordt aangepast aan de actualiteit.
Wat is het probleem? (onderdeel kernboodschap)
Leden van 1% motorclubs (1% MC’s) als de Heils Angels, Satudarah en andere clubs, vertonen
normoverschrijdend en crimineel gedrag. Het blijkt dat er verwevenheid is met de georganiseerde misdaad
(waaronder drugs- en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in de horeca en
beveiligingsbranche en er lijkt invloed te zijn op de harde kernen van voetbalsupporters.
Daarnaast is de integriteit van de overheid in het geding. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt
adequaat toezicht en handhaving. Clubhuizen en andere verzamelpiaatsen voldoen in veel gevallen niet
aan de wet- en regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag zonder dat
hier tegen opgetreden wordt.
Wat is de oplossing? (onderdeel kernboodschap)
Wat doet de overheid aan deze problematiek?
Gezamenlijke, integrale aanpak
Criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden moet worden gestopt. Door met alle
betrokken partijen (politie, OM, gemeenten, Belastingdienst, FIOD, RIECs en LIEC) de krachten te
bundelen in een gezamenlijke, integrale aanpak is het mogelijk om hier effectief tegen op te treden.
De aanpak door de betrokken partijen is gebaseerd op bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies
en activiteiten. In gezamenlijkheid wordt door de partijen op landelijk en lokaal niveau bekeken hoe de 1%
MC-problematiek het best kan worden aangepakt. Soms zal dat bestaan uit bestuurlijke activiteiten, zoals
het handhaven of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van een BIBOB-toets. In andere gevallen
bestaat dat bijvoorbeeld uit fiscale activiteiten, zoals het onderzoeken van uitkeringsverstrekking door de
gemeente of een onderzoek van de Belastingdienst. De politie en het OM hebben extra prioriteit gegeven
aan de strafrechtelijke aanpak. De informatie die binnen de verschillende organisaties aanwezig is wordt
gedeeld om te komen tot een aanpak die effectief is en normoverschrijdend en crimineel gedrag van leden
tegen gaat. In de aanpak wordt ingezet op snelle, zichtbare acties, maar nadrukkelijk ook op acties die
vragen om een investering en zorgvuldig onderzoek voordat de resultaten ervan zichtbaar worden.
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De gezamenlijke, integrale aanpak focust op het terugdringen van normoverschrijdend en crimineel gedrag
van leden. Om dit gedrag aan te pakken worden naast activiteiten die gericht zijn op individuele leden ook
interventies opgezet gericht op 1% motorclubs, zoals de clubhuizen en evenementen georganiseerd door
de motorciub. Daarnaast wordt ingezet op de beïnvloeding binnen de horeca- en beveiligingsbranche en de
invloed op de harde kern van voetbalsupporters.
Wat gaan jullie in de toekomst doen? Wat gaan jullie het aankomende jaar doen? (onderdeel
kernboodschap)
In het afgelopen jaar is de aanpak opgezet en zijn de eerste interventies uitgevoerd. De aankomende jaren
wordt de aanpak verder uitgebouwd, verstevigd en geïntensiveerd. Aandacht voor de aanpak is gezien de
ontwikkelingen van belang. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de
1% MC’s stijgt, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door nu in te
zetten is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden een halt
wordt toegeroepen. Deze ontwikkelingen geven duidelijk aan dat de problematiek wordt onderkend en dat
er de aankomende jaren met een gezamenlijke, integrale aanpak ingezet wordt op deze problematiek.
Wat zijn de speerpunten uit de aanpak? (onderdeel kernboodschap)
1.

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit.

2.

Focus op clubhuizen van 1% MC’s.

3.

Focus op evenementen van 1% MC’s.

4.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s in de horeca.

5.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven.

6.

Bestrijden van de invloed van 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters.

7.

Aanpakken van wind happers.

8.

Niet toelaten van leden van 1% MC’s in overheidsdienst.

Klopt het dat het aantal leden en 1% MC’s zijn gegroeid?
Dat klopt, afgelopen jaar is gebleken dat het aantal chapters en het aantal leden van de 1% motorclubs
stijgt, door actieve werving en overpatching’ (het inlijven van andere motorclubs). Door de aanpak van 1%
motorclubleden is het de bedoeling dat criminaliteit en normoverschrijdend gedrag door 1% motorclubleden
een halt wordt toegeroepen. Het aankomende jaar zal de aanpak worden geïntensiveerd.
Wat zijn de resultaten van 2012?
Korte samenvatting van de resultaten over 2012.
Wat zijn de resultaten van 2012?
Een korte samenvatting van de resultaten van 2012. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de
voortgangsrapportage van januari 2013. De cijfers hieronder zijn gebruikt in de media. Voor nadere
informatie kan het overzicht van de resultaten 2012 gebruikt worden. LET OP: De resultaten zijn
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dynamisch, neem voor de laatste informatie contact op met het LIEC of regionaal het RIEC. Voor
gebruik van deze resultaten richting media altijd afstemmen met het RIEC en LIEC.
•

700 leden 1% motorclubs

•

Groei Satudarah van 7 naar 17 chapters, Heils Angels van 9 naar 24 chapters

•

150 leden van 1% MC’s in behandeling genomen door de belastingdienst waarvan 42 windhappers

•

Belastingdienst heeft voor 965.000 euro aan aanslagen opgelegd

•

In totaal 42 onderzoeken afgesloten. Er lopen 19 onderzoeken, waarvan er 5 projectmatige
onderzoeken zijn waarin het gehele chapter wordt bekeken. Verder zijn er vier onderzoeken in
voorbereiding, waarvan 1 projectmatig

•

Clubhuizen gesloten in Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom, Enschede, Dinteloord en
Roosendaal

•

Vijf interventies op evenementen

Vragen over lokale resultaten van de aanpak kunnen de betrokken organisaties op regionaal/lokaal niveau
beantwoorden. Mochten er vragen zijn over de algemene resultaten over de aanpak of een landelijk
overzicht dan kan verwezen worden naar het LIEC.
De aanpak
Waarom een geïntegreerde aanpak?
De aanpak van leden van 1% MC’s in Nederland is succesvol wanneer er door alle betrokken partijen
gehandeld wordt op het terugdringen van crimineel en normoverschrijdend gedrag. Alleen door gezamenlijk
met alle betrokken partijen de krachten te bundelen in een geïntegreerde aanpak is het mogelijk om hier

0

een effectief antwoord tegenover te stellen.
Wat is het standpunt van minister Opstelten?
De minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30januari 2012 een
linksom of rechtsom de rekening presenteren aan hen
duidelijk standpunt ingenomen: de overheid moet
. .

die zich schuldig maken aan normoverschrijdend en crimineel gedrag’. Deze problematiek vraagt onder
meer om een benadering over de volle breedte, gezamenlijk commitment, het gezamenlijk maken van een
duidelijk statement door middel van actiegerichtheid en snelle klappen, als ook een meer stapsgewijze
grondige werkwijze en vasthoudendheid, aldus de minister. Er is gezamenlijk commitment voor deze lijn:
door de politie, de Belastingdienst, de FIOD, LIEC, Riec’s en het Openbaar Ministerie wordt gewerkt
middels een integrale aanpak.
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Waar bestaat de aanpak uit?
Het uitgangspunt van de aanpak is dat voortzetting van illegale activiteiten van deze clubs en/of hun leden
met een breed offensief bestreden en beëindigd moeten worden. Dat betekent dat toezicht en handhaving
op de activiteiten, bezittingen en leden van die clubs vanuit dit streven geïntensiveerd worden
-

-

(begrenzing). Afwijkingen van geldende regelgeving worden beëindigd en op illegale activiteiten wordt actief
ingezet.
Om dit voor elkaar te krijgen is er een integrale aanpak om, uitgaande van de bestaande
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden een structuur te organiseren, die ervoor zorgt dat er met
behulp van centraal verzamelde kennis, analyses en instrumenten, de lokale situatie rond 1% MCleden
adequaat in beeld kan worden gebracht en acties in te zetten zijn. In aanvulling hierop vraagt dit gezien de
-

regio-overstijgende en landelijke aard van de problematiek om landelijke afstemming en monitoring én
-

inzet op de benoemde speerpunten binnen de aanpak.
Welke probleemgebieden zijn er?
Ondermijnende criminaliteit:
-

Verwevenheid leden 1% MC’s met georganiseerde misdaad (opiumdelicten, witwassen en
wapenhandel);

-

Geweld, afpersing en bedreiging in o.a. de horeca en beveiligingsbranche.

Belemmering van overheidsoptreden en normoverschrijdend gedrag:
-

-

-

0

Normafwijkend verkeersgedrag;
Niet voldoen aan vergunningen voor clubhuizen en evenementen;
Belasting- en uitkeringsfraude.

Andere zorgpunten zijn:
-

-

Betrokkenheid (van leden van) 1% MC’s bij de harde kernvoetbalsupporters;
Integriteit van de overheid en weerbaarheid van haar functionarissen;

Wat is de strategische doelstelling?
Criminaliteit en overlast door 1% motorciubleden moet worden gestopt. Met de gezamenlijke, integrale
aanpak van politie, OM, gemeenten, Belastingdienst en FIOD wordt actief ingezet op het stoppen van
crimineel gedrag en normoverschnjdende activiteiten van de leden en de clubs.
Het uitgangspunt voor het overheidsbeleid met betrekking tot normoverschrijdende en criminele
gedragingen door leden van 1% MC’s, is dat deze activiteiten gestopt moeten worden. Dit betekent ook dat
de overheid deze clubs niet zal faciliteren door bijvoorbeeld een clubhuis te verhuren of motortochten te
begeleiden.
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Wat is het beoogde effect?
Beheersen van de toenemende invloed van leden van 1% MC’s binnen de georganiseerde misdaad in
Nederland, het terugdringen van hun ondermijnende activiteiten (in het publieke domein) en het imago van
schijnbare onaantastbaarheid wegnemen. Leden van 1% MC’s moeten zich net als anderen houden aan de
wet- en regelgeving. Bijdragen aan de veiligheidsbeleving en het rechtsgevoel van de burger door zichtbaar
op te treden tegen leden van 1% MC’s.
Wie zijn de partners
Deelnemers aan de integrale aanpak zijn de politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, Belastingdienst,
FIOD en de samenwerkingsverbanden RIEC en LIEC:
Wat is de rol van gemeenten?
Het lokaal bestuur beschikt over een groot aantal instrumenten om overlast en ongewenste situaties te
beëindigen. De kracht van het lokaal bestuur ligt wat dat betreft vooral op de aanpak in de horeca,
clubhuizen en evenementen. In deze gevallen is over het algemeen een vergunning nodig, die het bestuur
kan weigeren of intrekken of waaraan het bestuur extra voorwaarden kan stellen. De gemeenten prioriteren
op handhaving en toezicht van vergunningen die voor activiteiten van 1% MC’s van belang zijn, zoals de
horecavergunning, de evenementenvergunning en bouwvergunningen.
Wat is de rol van het Openbaar Ministerie en politie
De signalen dat leden van 1% MC’s individueel of in georganiseerd verband zich een positie verwerven in
de georganiseerde misdaad hebben geleid tot verscherpte aandacht van de politie en het Openbaar
Ministerie.
Vanuit de Nationale Politie is er een infocel opgericht die valt onder de Landelijke Eenheid, de andere
politie-eenheden beschikken ook over een infocel. De infocel heeft zicht op de in Nederland lopende en
afgeronde opsporingsonderzoeken naar leden van 1% MC’s. Zo kunnen verbanden worden gelegd tussen
de criminele activiteiten en de onderzoeken daarnaar. De infocel van 1% MC’s verzamelt dus informatie,
maar levert tevens ondersteuning op en advisering van strafrechtelijke en bestuurlijke interventies op leden
van 1% MC’s. Daarnaast worden misdrijven, gepleegd door leden van 1% MC’s, prioriteit voor wat betreft
de opsporing en zal de politie extra inzetten op handhaving van normoverschrijdend gedrag, zoals toezicht
en handhaving op verkeersdelicten.
Ook bij het OM wordt meer prioriteit gegeven door het aanwijzen van een rechercheofficier en de
themaofficier bij het Landelijk Parket. De uitvoering van de strafrechtelijke aanpak (strafrechtelijke
interventies) ligt nadrukkelijk in de regio. Om de strafrechtelijke aanpak van leden van de 1% MC’s te
bevorderen heeft het Openbaar Ministerie op landelijk en regionaal niveau afstemming georganiseerd.
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Wat is de rol van de Belastingdienst en de FIOD?
De kracht van de Belastingdienst ligt voor deze casus in de eerste plaats op het gebied van de
inkomstenbelasting. Zo speelt de Belastingdienst een rol bij de aanpak van zogenaamde windhappers en
kan zij boekenonderzoek doen bij, door 1% MC’s geïnfiltreerde, horeca en beveiligingsbedrijven. De
Belastingdienst zal op basis van een multidisciplinair beeld van ernst en omvang van de problematiek
bepalen welke handhavinginstrumenten ingezet zullen worden om het gewenste effect te bereiken. De
FIOD zal samen met het OM en de Belastingdienst de fiscaaistrafrechtelijke handhaving voor haar rekening
nemen. Daarnaast kan de FIOD in afstemming met de politie een bijdrage leveren aan het bestrijden van
witwassen.
Wat is de rol van het RIEC/LIEC?
Het RIEC/LIEC speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het vormgeven van de bestuurlijke en
geïntegreerde aanpak van criminaliteit. Het RIEC/LIEC-bestel ondersteunt de lokale aanpak en zorgt voor
de lokale en regionale ondersteuning bij het maken en uitvoeren van het regionale plan van aanpak. Het
RIEC/LIEC-bestel fungeert als informatieknooppunt. Het LIEC coördineert de opbouw en overdracht van
expertise en initieert nieuwe methoden voor de aanpak van de problematiek. Daarnaast ondersteunt en
coördineert het LIEC regio-overstijgende/landelijke projecten, waaronder de geïntegreerde aanpak van de
1% MC-leden via bijvoorbeeld het Motorclub-overleg.
Om op lokaal niveau ook daadwerkelijk tot goede werkafspraken te komen, wordt op lokaal niveau gewerkt
binnen de RIEC-structuur. De tien RIEC-werkgroepen zijn verantwoordelijk voor informatie- en
interventiecoördinatie en voor het opstellen van regionale plannen van aanpak.
Achtergrond

0

Waar staat de term 1% motorclubs voor?
De term 1% werd in 1947 geïntroduceerd na de Hollisterrellen in Californië en daarop volgende, soortgelijke
gebeurtenissen waarbij een aantal ongezeglijke motorrijders slaags raakte met de politie. Na deze

incidenten verklaarde de president van de American Motorcycle Association dat 99 procent van de
Amerikaanse motorrijders goede en eerlijke burgers waren en dat slechts 1% zich niets van de wet aantrok.
De outlaw motorclubs gingen deze naam daarna als geuzennaam gebruiken om zich van andere
motorliefhebbers te onderscheiden.
Wie zijn de 1% motorclubs?
In Nederland zijn de Satudarah MC (SMC) en de Heils Angeis MC (HAMC) de twee grootste 1%
motorclubs. De overige 1% MC’s zijn aanzienlijk kleiner in omvang (Rogues, Trailer Trash Travellers,
Demons, Black Sheep, Veterans, Spiders, de Animals en REBEL CREW MC), daarnaast is er een aantal
supportcl ubs.
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Wat is er aan de hand?
Leden van 1% MC’s vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag; er is verwevenheid met de
georganiseerde misdaad (waar onder drugs- en wapenhandel); ondermijning door geweld, afpersing en
bedreiging in de horeca en beveiligingsbranche; er lijkt invloed te zijn op de harde kern van
voetbalsupporters.
Wat zijn voorbeelden
Ondermijnende criminaliteit: horeca
Uit rechercheonderzoeken blijkt dat achter horecagelegenheden opvallend vaak criminele eigenaren of
financiers zitten, zo ook leden van 1% MC’s. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Om te beginnen kan
iedereen in beginsel een horecagelegenheid uitbaten. Om achter de bar te staan heb je weinig opleiding
nodig. In de horeca gaat veel contant geld om en de branche is daarmee vatbaar voor belastingontduiking.
Horeca leent zich ook voor witwasconstructies. Voor de 1% MC’s geldt daarnaast dat er opvallend veel
leden in de horecabeveiliging werken.
Waarom vormen de 1 % MC’s een bedreiging?
De integriteit van de overheid is in het geding. Door het zaaien van angst door middel van intimidatie blijkt
er terughoudendheid om op te treden. De geslotenheid van deze clubs bemoeilijkt adequaat toezicht en
handhaving. Clubhuizen en andere verzamelplaatsen voldoen in veel gevallen niet aan de wet- en
regelgeving. Ook vertonen leden bijvoorbeeld normafwijkend verkeersgedrag, zonder dat hier tegen
opgetreden wordt.
Zijn er internationale belangen?
De HeIls Angels en Satudarah MC zijn tot op heden de enige internationale 1% MC’s in Nederland. De
andere Nederlandse 1% MCs hebben samenwerkingsverbanden met internationale 1% MC’s en criminele
organisaties. Uit lopende strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van 1% MC’s zich in bepaalde
gevallen bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit, onder meer drugshandel.

Q&A integrale aanpak 1% MCs, versie maart 2013
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Resultaten 2012 integrale aanpak 1% motorclubs

LET OP: IJe resultaten die in dit stuk worden genoemd zijn dynamisch, neem voor de laatste
informatie contact op met het LIEC of de projectleider 1% MC’s. Voor gebruik van deze resultaten
richting media altijd afstemmen met het LIEC.
In cijfers
Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de voortgangsrapportage van januari 2013. De cijfers hieronder zijn
gebruikt in de media.
•

700 leden 1% motorclubs

•

Groei Satudarah van 7 naar 17 chapters, Heils Angels van 9 naar 24 chapters

•

150 leden van 1% MC’s in behandeling genomen door de belastingdienst waarvan 42 windhappers

•

Belastingdienst heeft voor 965.000 euro aan aanslagen opgelegd

•

in totaal 42 onderzoeken afgesloten. Er lopen 19 onderzoeken, waarvan er 5 projectmatige
onderzoeken zijn waarin het gehele chapter wordt bekeken. Verder zijn er vier onderzoeken in
voorbereiding, waarvan 1 projectmatig

•

Vijf interventies op evenementen

Algemeen
•

Drie goed bezochte burgemeesterbijeenkomsten plaatsgevonden. Telkens waren ongeveer twintig
gemeenten vertegenwoordigd, veelal door de burgemeesters zelf, samen met vertegenwoordigers
van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de RIECs en het LIEC. In januari
van 2013 is er een vierde burgemeestersbijeenkomst geweest.

•

In 2012 is de basis gelegd voor een landelijke afstemmings- en coördinatiestructuur, die ten goede
moet komen aan de operationele slagkracht op lokaal niveau. Zo zijn onder andere een Landelijk
Werkgroep en een landelijk operationeel 1 %-motorcluboverleg geïnitieerd

Een brede interventîematrix als tool:
in het verlengde van het barrièremodel heeft het LIEC aan gemeenten en RIEC5 inmiddels een uitgebreide
interventiematrix met mogelijk in te zetten bestuurlijke interventies beschikbaar gesteld. Het LIEC fungeert
bovendien als vraagbaak in dit kader. De interventiematrix is te gebruiken door de organisaties en met
name de kleinere gemeenten, zodat ook zij in staat zijn een ferme aanpak gestalte te geven.
In het Plan van Aanpak zijn onder meer de volgende gezamenlijke speerpunten benoemd:
1.

prioriteit voor strafrechtelijke vervolging,
•

Inmiddels hebben de eerste strafzaken tot veroordelingen geleid. in West-Brabant, Friesland,
Haarlem en in Utrecht zijn leden van 1 %MC’s veroordeeld voor onder andere afpersing,
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bedreiging en mishandeling, verdovende middelen en verboden wapenbezit. De straffen
variëren van enkele maanden gevangenisstraf tot wel 8 jaar. Een groot deel van de
opsporingsonderzoeken bevindt zich in de tactische fase, van een aantal andere onderzoeken
zijn de eerste proforma en regiezittingen geweest en volgt de inhoudelijke behandeling begin
2013. In de bijlage zijn een aantal voorbeelden van veroordelingen opgenomen.
Tijdens de burgemeestersbijeenkomst van 25januari bleek dat er in totaal 42 onderzoeken zijn
afgesloten en dat er 19 onderzoeken lopen, waarvan er 5 projectmatige onderzoeken zijn
waarin het gehele chapter wordt bekeken. Verder zijn er vier onderzoeken in voorbereiding,
waarvan 1 projectmatig.
•

Wat zijn de concrete acties die uit de afgeronde onderzoeken zijn gekomen?

2. focus op clubhuizen,
Gesloten:
Inventarisatie: Informatie wordt verzameld over 12 clubhuizen,

In het

locatiedossier is een stand van zaken te zien welke interventies hebben plaatsgevonden (16)
welke interventies worden voorbereid (9) welke interventies lopen (8) en waar mogelijk
interventies kunnen worden ingezet (17).
3.

focus op evenementen
Concrete acties

1
0

0
0

2
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het bestrijden van de invloed van 1% motorclubs in de horeca,

•

Landelijk worden horecabedrijven door gelicht op concrete kwetsbaarheden voor wat betreft de
outlawbiker-problematiek. (aug brief)

•

Koninklijke Horeca NL (KHNL) is actief in het voorlichten van haar leden over wat te doen als
zij geconfronteerd worden met afpersingspraktij ken. Daarnaast wordt bekeken hoe meldings
en aanglftebereidheid kan worden vergroot. (deels overlap met aug brief)
Horecaondernemingen kunnen richtlijnen opnemen in hun huisregels (kledingvoorschriften)
over het dragen van bepaalde kleding. Zie ook de antwoorden op Kamervragen over het
dragen van jasjes. Het dragen van de zogeheten colors kan op zichzelf niet verboden
worden, temeer daar ook motorclubs die niet als outlaw bikers getypeerd kunnen worden,
dergelijke vestjes (kunnen) dragen.

•

Verder wordt binnen RIEC-verband uitgebreid onderzoek gedaan naar de verwevenheid van
1% MC’s en de horeca. Een aantal cafés is onderworpen aan een Bibob-onderzoek, Tevens
worden er boekenonderzoeken gedaan door de Belastingdienst bij een aantal
horecagelegenheden.

5.

het bestrijden van de invloed van 1% motorclubs in beveiligingsbedrijven
•

(

Naar aanleiding van de inventarisering en onderzoek in 2012 gaan de partners FP, RIEC,
Politie en Dienst Justis zich hier in 2013 extra op richten.

6.

het bestrijden van de invloed van 1% motorclubs op harde kernen van voetbalsupporters,
•

Het Korps Landelijke Politiediensten zal
—

—

mede op basis van informatie uit het RIEC-verband

een analyse uitvoeren naar verbanden tussen outlawbikers en voetbalhooligans. Ook in de

internationale samenwerking zal worden bezien in hoeverre dit ook een fenomeen is dat in
andere landen speelt en in hoeverre ervaringen en best practices kunnen worden gedeeld.
(aug brief)
Deze verwevenheid is bij andere clubs niet aangetoond.

3
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het aanpakken van windhappers (personen die geen bekend inkomen hebben) en;
Uit de inventarisatie zijn er 222 leden geïdentificeerd. Deze leden worden nader fiscaal
beoordelen en vervolgens bepalen of een fiscale interventie noodzakelijk is en wat voor
interventie. Hieronder bevinden zich 49 windhappers. Op dit moment is voor ruim 1 miljoen
euro aan aanslagen opgelegd.

8.

focus op leden van 1% motorclubs in overheidsdienst.
•

Belastingdienst en OM hebben volgens de gegevens nu geen leden van 1% motorclubs in
dienst. Bij de politie is onderzocht of er leden in dienst zijn.

(
•

Verder wordt er in kaart gebracht wat de aard en omvang is van deze problematiek. De RIEC’s
hebben op basis van de ledenlijst een redelijk beeld van de omvang van de problematiek
binnen gemeenten. de betreffende gemeenten worden op de hoogte gesteld en per individu

wordt bekeken welke stappen kunnen worden ondernomen.
•

In Amsterdam loopt op dit moment een casus waarin wordt bekeken welke maatregelen te
nemen zijn bij personeel die werkzaam zijn bij de gemeente en lid zijn van een 1% Motorclub.
De combinatie lid MC en gemeenteambtenaar wordt als onwenselijk gezien door Amsterdam,
vanuit beleid. Naar aanleiding van deze casus zijn ook Kamervragen gesteld.

•

Vergroten aantal meldingen en aangiften; anonimiteit en afscherming en bescherming van
getuigen en slachtoffers:
o

Meld Misdaad Anoniem een grotere rol in dit kader vervullen door gerichte inzet,

specifiek gericht op de ernstige delicten die binnen deze problematiek gezien worden,

(

waarbij tevens sprake is van een aantal pilots in gemeenten met chapters van
outlawbikers binnen hun gemeentegrenzen.

o

Domiciliekauze en aangifte doen op nummer zijn mogelijkheden van afscherming voor
getuigen en aangevers. Bij domiciliekeuze kan een getuige of aangever in plaats van

het opgeven van zijn werkelijke woon- of verblijfplaats domicilie kiezen bijvoorbeeld op
het adres van het politiebureau waar de verklaring c.q. aangifte opgenomen wordt of
bijvoorbeeld bij het slachtofferloket of de werkgever. (aug brief) Vanaf 1 oktober 2012
is een nieuwe vorm van aangifte onder nummer ingevoerd. Dit houdt in dat een
aangever aangifte kan doen (of een getuige een verklaring kan afleggen) waarbij niet
zijn persoonsgegevens worden opgenomen in de aangifte maar een uniek nummer.
Hierdoor blijft de aangever of getuige anoniem.Deze regeling geldt primair voor
4
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functionarissen met een publieke taak die aangifte willen doen en dit niet durven
omdat zij zich bedreigd voelen. Onder omstandigheden kan de procedure ook worden
toegepast bij andere personen met een reële grond. In alle gevallen zal de verklaring
toetsbaar moeten zijn voor rechter, OM en verdediging. Aangifte op nummer is een
optie die kan worden toegepast wanneer de andere mogelijkheden niet toereikend
zijn. Andere mogelijkheden zijn aangifte door de werkgever, domiciliekeuze, of in
extreme gevallen de beschermde getuige.
o

Getuigenbescherming Met name in het geval van deze hardnekkige problematiek, is
voor getuigen en slachtoffers in bepaalde gevallen een verdergaande vorm van
bescherming noodzakelijk dan domiciliekeuze en aangifte doen op nummer. Onlangs
zijn over getuigenbescherming uitgebreide Kamervragen gesteld door het Lid Hennis
Plasschaert. Graag verwijs ik voor dit onderwerp naar de beantwoording van deze
vragen, die uw Kamer op korte termijn zal ontvangen. (aug brief) Bijgevoegd zijn de
antwoorden op de Kamervragen.

Internationaal
Uit strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van deze clubs zich bezighouden met
grensoverschrijdende criminaliteit, onder meer met drugs- en wapenhandel. Ook blijkt dat de
Satudarah zich zeer recent net over de grens heeft gevestigd in België en Duitsland. Net als de
Heils Angels zijn ook zij nu een internationale outlawbiker-motorclub. Dit soort bewegingen worden
nauwlettend in de gaten gehouden. Daarbij werkt de Nederlandse politie samen met de collega’s in
onze buurlanden. Ook worden

—

onder meer in samenwerking met Europol

—

de verschillende

chapters aan weerszijde van de grens met Duitsland en België in kaart gebracht. (aug brief)
•

In tal van andere Europese landen Is momenteel eveneens sprake van een intensivering van de
aanpak van outlawbikers en loopt men in de aanpak tegen veelal dezelfde aspecten aan. Met
name in Europoi-verband, maar ook in rechtstreekse contacten met andere landen, worden
ervaringen en best practices uitgewisseld. Inmiddels hebben met deze insteek overleggen
plaatsgevonden met Duitsland, Zweden, Canada en Denemarken. (aug brief)

•

Op 4 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden vanuit Europol met als thema bestuurlijke
aanpak 1% MC’s. Deze bijeenkomst heeft tot doel kennis en ervaring te delen op het gebied van
MCs en dan met name de integrale aanpak en het netwerk te verbeteren.

5
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Handhavingacties
Vanuit de geïntegreerde aanpak wordt nauw samengewerkt met de landelijke handhavingswerkgroep bij
handhavingsacties bij ride-outs en aan interventiestrategieën op de intimiderende aanwezigheid in
uitgaansgebieden.

Resultaten landelijke handhavingswerk

S
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Agenda motorciuboverleg

13-11-2013
13.00 16:00 uur

Tijd:

—

1.

Opening

2.

Vaststellen van het verslag en actiepunten

3.

tvlededelingen
Brief inzake voetbal (bijgevoegd) Door:
Brief en reactie KMAR mbt info delen (bijgevoegd) Door:(
Concept-Stuur-/voortgangsrapportage (bijgevoegd) D
Terugkoppeling uit het burgemeestersoverleg Door:
Stappenpian outlawbikers in overheidsdienst Door
Terugkoppeling Terminologie OMG Door:

Bijlage 2

-

-

-

‘

Bijlage 3a
Bijlage 3b
Bijlage 3c

-

-

Bijlage 3d

-

4.

Stand van zaken in de regio’s (rondje)

5.

Nationaal en internationaal beeld Outlawbikers
Door:

6.

Persoonsgerichte Aanpak, een wijze van aanpak
Door:

7.

Gebruik van Amazone
Door:

8.

Structuur van werken in Oost Nederland en NLlDuitse samenwerking
Door:

9.

Gebruik van evenementen kalender

Bijlage 7

10. Stand van zaken beveiliging
Door:
11. Stand van zaken belastingen
Door:
12, Stand van zaken met betrekking tot panden
Door:

Bijlage 12

13. Vergaderfrequentie 2014

Bijlage 13
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Bijlage(n) 0
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Onderwerp
Ten behoeve van

(

Verwevenheid outlawbikers met harde-kernvoetbalsupporters
Inleiding
In cle aanpak van leden van outlawmotorgangs als No Surrender, Heils Angels en
Satudarah, is een van de thema’s de vermeende invloed van deze outlawbikers op de
harde kernen van supporters van voetbalclubs. Het onderwerp is één van de acht
speerpunten van het landelijk vastgestelde ‘Plan van aanpak bestrijding 1 %MC’s’.
In het buitenland, maar ook in Nederland, werden outlawbikers gezien op de tribunes
van voetbalclubs. Door de Landelijke Recherche is vorig jaar een eenvoudige
verkennende scan uitgevoerd naar de mate van verwevenheid tussen outlawbikers en
betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s).

t

1% MC, supportclub en outlawmotorgangs
De term 1 %MC werd in 1947 geïntroduceerd na de Hollisterrellen in Californië en
daarop volgende, soortgelijke gebeurtenissen waarbij een aantal ongezeglijke
motorrijders slaags raakte met de politie. Na deze incidenten verklaarde de president
van de American Motorcycle Association dat 99% van de Amerikaanse motorrijders
goede en eerlijke burgers waren en dat slechts 1% zich niets van de wet aantrok. De
outlaw-motorclubs gingen deze naam daarna zelf, als geuzennaam gebruiken om zich
van andere motorliefhebbers te onderscheiden.
Naast de 1% Motorclubs bestaan er ook zogenaamde supportclubs. Supportciubs, of
front patch clubs, zijn motorclubs die allerlei hand- en spandiensten verlenen aan de
motorclubs als HeIls Anges, No Surrerider, Satudarah en Red Devils. Het zijn
motorclubs van een lager statuur dan de eerder genoemde die zich echter wel scharen
achter de doelstelflngen en ideeën van deze clubs. [

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging wordt de term 1%
Motorclub niet meer gebruikt. De voorkeur gaat uit naar de internationaal gebruikelijke
termen outlawmotorgang en outlawbiker. Hiermee worden ook supportclubs en hun
leden bedoeld. Momenteel worden de juridische consequenties van deze keuze
uitgewerkt.

«waaiaaarn en dienstbaar»

Datum 11/09/13
Onderwerp Verwevenheid outlawbikers met

harde-kernvoetbalsupporters
Pagina 2/2
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Onderzoek

Door de Landelijke Recherche is in het kader van dit project een (oppervlakkig)
1
1
onderzoek gedaan
en k,,
S,

-

“---‘

Vervolg
De scan op basis van beperkte informatie, als bovengenoemde recente
ontwikkelingen, vragen om
•

“

Gezien de onwenselijkheid van verwevenheid tussen outlawbikers en
voetbalorganisaties (zowel professioneel als amateur) is het wenselijk dit thema met
de KNVB te bespreken, teneinde:
1) de onwenselijkheid gezamenlijk te onderschrijven;
2) te bezien hoe voetbalorganisaties zich tegen deze verwevenheid kunnen wapenen;
3) daarnaast vraagt dit fenomeen een nadere, verdiepende studie, om zo beter zicht te
krijgen om niet alleen de omvang, maar ook de aard van de contacten tussen
outlawmotorbikers gangs en harde-kernvoetbalsupporters.
-

Graag ben ik bereid een en ander nader toe te lichten.

«‘aaKzaa Ifl en dienstbaar »

Nstioneai niveau
LndeIjk port efeuille houd er: P. Miltenburg
Voorzitter landelijk overleg:
Nationale Recherche LIEC LID eenheden
(namens Oost Nederland.
—

—

—

c
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Eenheid Oost Nederland

Voorzitter:
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Infocel OM RIEC Comm unicatie
Belastingdienst Vertegenwoordjgers van de
5 eenheden binnen Oost Nederland
—

—

—

—
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Distdcten binnen de eenh&d Oost Nederland
Voorzitter: Distrisleiding
Recherchechef— informatie D RIO teamchef
van een robuust basisteam RIEC OM CCB
Openbaar bestuur (niv. Hfd. Veiligheid /AO\’)
Communicatie
—

—

—

Gemeentelijk niveau
Voorzitler Burgemeetarc q. hfd. OOV/AOV
Teamchef van een robuust basisteam
DRIO RIEC OM Belastingdienst
Comrraunicatie en anderen
—

—

—

informatie

—

—

Het geme entelijk nivea u werkt ond er
verantwoordelijkheid van de lokale driehoek
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Retouadres Van Alkemadelaari 85 2597 AC Den Fleag
Ministerie van Deten5ie

Postbus 618
7300 AP Apeldoorn

Star Commandant Koninklijke
Marechaussee
DOPS / Clustr 1nteiigence

Van Alkamadelaan 85
2597 AC Den Haag

www,rnarechaussee.r
Contactpersoon
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Datum
24 oktober 2013
Onderwerp Aanpak Outlawrnotorgangs

Geachte heer

L1

05

carnindef.n
Onze refrcntie
KMAR/ STAF! DOPS/
2013018836
Uw referentie
13u1t02078
Afschrift aan

Hartelijk dank voor uw brief aangaande de aanpak outlawmotorgangs en uw
waardering voor het werk van mijn medewerkers op de luchthavens.
Uiteraard werken wij graag mee om de informatlewisseling m.b.t. de aanpak van
outlawmotorgangs nog verder te verbeteren. Ik heb uw verzoek bInnen mijn
Organisatie bekend gesteld en de opdracht gegeven om daar waar mogelijk aan
uw verzoek te voldoen. Dit vanzelfsprekend binnen de gestelde Juridische kaders
van onze bevoegdheden en taken. Ik hoop dat uw verzoek op deze wijze
voldoende Is Ingewilligd,
Afsluitend wil ik u verzoeken om ons, ook In de toekomst, op de hoogte te blijven
houden van de ontwikkelingen en bereikte resultaten In de aanpak van
outlawbikers. Ons contactpersoon binnen de Koninklijke Marechaussee voor dit
onderwerp is majoor
mindef.nI).

ç

Met vriendelijke groet,

--dant der Koninklijke Marecljussee
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Postbus 264
2501 CG Den Haag

Bij beantwoording datum, onze
referentie en ondenierp
vermelden.

LrEc-RIEc
Agenda 06-01-2014

Agenda landelijke werkgroep

Datum:
Tijd.Locatie;

1.

Maandag 16-12-2013
16.00 17.00 uur
—

Opening en mededellngen
(Door

2. Actiepuntenlijst

Bijlage 2

3.

Verslag vorige werkgroep

Bijlage 3

4.

Stavaza definitie OMG/1 % en consequenties
(Door

Mondeling

5.

Voorbereiding Mini-congres
(Door:

Bijlage 4

6.

Wvttk en afsluiting

:1
\_

•

‘: LIEC-RIEC
Agenda 13-11-2013

Agenda landelijke werkgroep

Datum:
Tijd:
Locatie:

1.

13-11-2013
16.00 17.00 uur (‘aansluitend op motorciuboverleg)
—

Openin en medelingen
Door

2. Actiepunten lijst

Bijlage 2

3.

Bespreking concept integrale voortgangsrapportage (mci. frequentie)
Door:

Bijlage 3

4.

Definitie OMG en 1% en consequenties
Door:

5.

Externe meeting deskundigen effectiviteit integrale aanpak

Door:
6.

N.a.v.
a.
b.
c.
d.

BM bijeenkomst 6-11:
Verslag
Aanscherping barrièremodel
Waterbedeffect: aanpak en preventie
Overig

7. Voorstel vergaderfrequentie landelijke werkgroep

Bijlage 6

Bijlage 7

Landelijk Strategisch Overleg
BESTRIJDING
1% MOTORCLUBS

pIJÏ

E

LA

RIEC

8eastingdensr

MINISTERIE

FIOD
&lastingdlcnsr

LIEC

Mnisci vn VciLigwid
en Juiine

Agenda Landelijk Strategisch Overleg d.d. 22 augustus 2013
Locatie: FIOD, Bernadottelaan 13-15, Utrecht

Aanwezigen: Dhr.
(v: 1 Sfl 1
(Ministerie van V&J, vervanging dhr.(
Hoofdofficier van Justitie, Landelijk Parket),
portefeuillehouder politie, korpschef
Handhaving, Belastingdienst), Mevr.
(wnd. Districtschef, politie Den Haag (
(Projectleider RIEC Oost Nederland), Mev.

[,Dhr
I(plv.
eur

‘“‘

1’

(Hoofd [
verslaglegging).

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling verslag LSO 09januari 2013

3.

Stand van zaken aanpak 1% Motorclubs
Integrale afstemming (toelichting
Pl
Stand van zaken activiteiten
Presentatie nationale en internationale ontwikkelingen door cie Landelijke
Recherche (dhi
Presentatie speerpunten integrale aanpak door Mw.
en dhr.I
-

-

III

Aanpak minder criminele chapters die nu onder de

1

IV
-

4.

.naleerde knelpunten
Brieven RIEC Noord Nederland

Hoe verder in de aanpak 1%v MC’s

II

5.

Afspraken LIEC / RIEC Oost Nederland

6.

W.v.t.t.k.
Communicatie
-

7.

Afsluiting

Stukken:
• Bijlage 1: Ad agendapunt 2, Verslag LSO 09januari 2013
• Bijlage 2: Ad agendapunt 3 II, Circulaire ongewenste privécontacten rijksambtenaren
(behorende bij speerpunt ambtenaren in overheidsdienst)
• Bijlage 31, 311 en 3111: Ad agendapunt 3 IV, Brieven beschrijving knelpunt RIEC Noord
Nederland
• Bijlage 4: Ad agendapunt 4 1, Visiedocument
• Bijlage 5: Ad agendapunt 5, Taakverdeling LIEC/RIEC Oost Nederland
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RIEC Noord
Postbus 107
9400 AC Assen
Bezoekadres:
Groote Singei 7, Oosterwolde
Telefoon:
088 167 27 90

RIEC

Aan:

De Voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg

Betreft:
Datum:

Integrale aanpak 1%MC Noord Nederland
27 februari 2013
RI ECN/A3 2/2013-25

95
( enmerk:

Uw kenmerk:
Bijlag en:
Kopie:

Kopie van de brief aan Dhr.
Hoofd LIEC: Mevr.

Geachte voorzitter,

(.

Op dinsdag 26 februari ji. hebben wij een brief gestuurd naar Dhr.
is kwartiermaker van de aanpak 1% MC in Noord Nederland. Wij
Dhr.
signaleren als RIEC Noord een knelpunt in de integrale aanpak van de 1% MC in Noord
Nederland. Wij willen u als strategisch platvorm op de hoogte stellen van dit knelpunt en
van de inhoud van deze brief. Daarom is een kopie van de brief als bijlage gevoegd.

Wnd. Hoofd RIEC Noord

programmamanager 1% MC RIEC Noord

RIBC Noord
Drenth ihnd, Groningen

26 FE8 2013
Georode injsdaad vraagt
een gt ganiseartie aanpak

RIEC Noord
Postbus 107
9400AC Assen
ezoekedres:
Groote SIneI 7, Oosterworde
www.rec,nI

k$RIEC

Betreft:
Datum:
Ons
kenmerk:
Uw kenmerk:
Bijlag en:
Kopie:

Telefoon:
088 167 27 90

Dhr.
Politie Noord Nederland
Integrale aanpak 1°h MC Noord Nederland
26 februari 2012
RIECN/A32/2013-23

Politie:
Openbaar Ministei
Belastingdienst:

Geachte heer
Met deze brief willen we u informeren over het door ons gesignaleerde knelpunt in de
integrale aanpak van de 1% MC in Noord Nederland, Bovendien willen we u informeren
over het feit dat we op basis van dit knelpunt een deel van de integrale uitvoering tot
nader order opschorten.
Landelijke aanpak
Zoals u weet is, op basis van een brief van de Minister van V&], een landelijke Integrale
aanpak 1% MC gestart. Deze landelijke aanpak vindt plaats op aansturing van een

Landelijk Strategisch Overleg (LSO) dat wordt gecoördineerd door de heer
burgemeester gemeente Enschede.
It ie ook E
Vanuit

‘Deze uitvoering stuit nu echter op een knelpunt.

Knelpunt
Het verzam
het RIEC.I

Informeren partners
De partners In het samenwerkingverband, cle Belastingdienst en Openbaar Ministerie zijn
door ons op tactisch niveau op de hoogte gebracht van dit knelpunt. Wij hebben hiertoe
gesprekken gehad met de heer
en de heer
Daarnaast heeft het LSO het RIEC met klem verzocht hen te informeren over alle
knelpunten,
Wij zullen aan deze oproep voldoen
door hen ook een afschrift van deze brief te sturen.
Slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geînformeerd.

t
IV-•

““iijke groet,

Wnd. i-i,i RIEC No(,,d

• rogrammamanager 1% MC RIEC Noord

Taakverdeling aanpak 1% MC
Aangezien zowel het RIEC Oost-Nederland als het LIEC taken uitvoeren ten behoeve van de aanpak
van de Outlawbikers is een duidelijke taakverdeling voor beide noodzakelijk.
Hoofdtaken RIEC Oost-Nederland
Het landelijk trekkerschap is belegd bij de burgemeester van Enschede, de voorzitter van de
begeleidingsgroep van het RIEC Oost-Nederland;
2. Het RIEC Oost-Nederland vormt een informatieplein met landelijke functie, in een nader uit te
werken vorm, ten behoeve van de aanpak Outlawbikers en is daartoe, evenals de
Belastingdienst, “aangesloten” op de Infocel 1% MC’s van de DNR. Hierdoor is het RIEC
Oost-Nederland in staat om in de lopende opsporingsonderzoeken kansen te detecteren voor
aanvullende handhaving;
3. Het RIEC Oost-Nederland heeft de coördinerende taak om de andere RIEC’s te attenderen op
de mogelijkheden voor bestuurlijke en/of fiscale interventies;
4. Het RIEC Oost-Nederland verzamelt de informatie bij de RIEC’s over de aanpak van de
Outlawbikers en de ontwikkelingen;
5. het informatieplein van het RIEC Oost-Nederland heeft een landelijke functie maar de andere
RIEC’s houden hun taken m.b.t. het eigen gebied. Het RIEC Oost-Nederland kan gemeenten
buiten de regio Oost-Nederland benaderen maar doet dat altijd via het betreffende RIEC;
6. Het RIEC Oost-Nederland maakt afspraken met de andere RIEC’s over het delen van
1.

informatie;
7.
8.
9.

Het RIEC Oost-Nederland attendeert via de overige RIEC’s betreffende gemeenten zo nodig
op ontwikkelingen met betrekking tot de Outlawbikers;
Het RIEC Oost-Nederland neemt deel aan het landelijk werkoverleg, het motorcluboverleg en
het LSO;
Het RIEC Oost-Nederland rapporteert via de landelijke trekker aan het LSO over de

interventies.
Hoofdtaken LIEC
1.

2.
3.

Het LIEC ondersteunt beleidsmatig de RIEC’s bij de lokale aanpak van de Outlawbikers (zoals
het uitwerken van het barrièremodel 1% MC’s en het ter beschikking stellen van deze
uitwerking aan de RIEC’s, het ontwikkelen van een communicatiestrategie op verzoek van de
landelijk bestuurlijk trekker en het beschrijven van de bestuurlijke mogelijkheden in algemene
zin);
Het LIEC organiseert bijeenkomsten (secretariaat van het Landelijk Strategisch Overleg 1%
MC’s, landelijke werkgroep, motorcluboverleg en burgemeestersbijeenkomsten);
Het LIEC neemt deel aan de landelijke werkgroep Outlawbikers en het Landelijk Strategisch
Overleg 1% MC’s.
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Bestuurlijke aanpak outlawbikers

Geachte minister,
Langs verschillende wegen roept u gemeenten, politie en andere overheidsdiensten op om
krachtig op te treden tegen 1%—motorclubs. In 2012 verscheen hiertoe een Plan van Aanpak
bestrijding 1%—motorclubs’. Daarin werden onder andere verscherpte aandacht voor
evenementen’ en ‘beveiligingsbedrijven in beeld’ als speerpunten benoemd.
Ten aanzien van evenementen schrijft u in uw brief van 17 augustus 2012 aan de Tweede
Kamer dat er voor gemeenten tal van mogelijkheden zijn om te voorkomen dat evenementen,
die gerelateerd kunnen worden aan outlawbikers, binnen hun gemeentegrenzen worden
gehouden. Zoals afgelasten bij vrees voor verstoring van de openbare orde, de
evenementenvergunning en het BIOB-instrumentarium.
In diezelfde brief schrijft u aan de Tweede Kamer dat ook het bestrijden van de invloed van
deze lieden bij bepaalde beveiligingsbedrijven één van de speerpunten van de landelijke
aanpak is. Aan de hand van concrete cases wordt bezien op welke wijze de mogelijkheden van
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus effectiever kunnen worden
benut. Als voorbeeld noemt u het weigeren en/of intrekken van beveiligingspassen van
beveiligers door de politie en het opleggen van een waarschuwing, bestuurlijke boete of zelfs
het intrekken van de vergunning van het beveiligingsbedrijf.
Uiteraard onderschrijven wij de landelijke aanpak en hebben dan ook al diverse keren krachtig
opgetreden tegen outlawbikers (verbieden chopperdag, geen medewerking verlenen nieuwe
locatie clubhuis). Onlangs hebben wij echter praktijkervaring opgedaan die illustreert dat het
ons niet m’ I...I:

-

Ons kenmerk
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Datum
3 september 2013
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Door enerzijds beleidsuitgangspunten te formuleren en ons op te roepen krachtig op te treden
tegen outlawbikers, maar ons anderzijds onvoldoende handvatten te geven dit daadwerkelijk
te doen, brengt u ons in een haast onmogelijke positie. Met in voorkomende gevallen
financiële gevolgen.
Ik verzoek u dan ook passende maatregelen te nemen die ons in staat stellen om gehoor te
geven aan uw beleidsuitgangspunten zonder dejuridische en financiële gevolgen van dien.

Met vriendeliji

drs. H.8. Eenhoorn
burgemeester van Alphen aan den Rijn

Ministerie van Veihgheid en Justitie

> Retou•ddres Po::ot!Jus 20301 2500 Hl Den liaag

Gemeente Alp hen aan den RrJn
t a.v. de burgem eester
dhr drs H.B. Eenhoorn
Postbu s 13
2400 AA Alphe n aan den RrJn

Directoraat - Generaal
Rechtsplegi ng en
Rechtshandhaving
Dlrt:!Ctle Rechtshandhdl 1 ng

e~•

CrimtnallteJtr;bestr·Jdtng

GCACB

Turfrnorkt 1•17
2511 OP Den Haag
Pestbus /.030 I
2500 EH Den Haag
www. rl}ksoveri1e1d. nl/vcnJ

Contactpersoon
mw J.P d ·• Q• lr t•
senror bele'dsn edewerl er

Datum
19 december 2013
Onderwerp BestuurliJke aanpak outlawbrkers
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Geachte heer Eenhoorn,
In uw bnef d.d 3 september 2013 verzoekt u mrJ passende maatregelen t e
nemen of handvatten te geven dre u, als gemeente, rn staat stellen om uitvoerrng
te geven aan de beleidsuitgangspunten in de aanpak van outlawbikers . In uw
brief licht u drt toe m1ddels een tweetal casussen me.t betrekkmg tot evenementen
en heJ geven an een ö v-elllgmg.s.pa s aan een hd van een club outlawb tkers In
deze bnef zal ik op de casussen rngaan evenals op de lopende ontwikkelinge n
bi nnen d1t beleidsterrein.
Focus op evenementen IS één van de speerpunten in de aanpak bestn]dlng
outlawbikers. De rnz et 1s dat de overheld evenementen waarbrj outlawbrkers
betrokken zijn niet fa ciliteert. Vooral gemeenten spelen hrerin een belangrrJke rol
aangezien zrj de aanvraag voor ee n vergunnrng kunnen weigeren of een aan vraag
kunnen tegenhouden. Brj de beoordeling van het verlenen van een
evenementenvergunn ing rs de Algemene Plaatselijke Verordenrng lerdend . De
rechter heeft rn de zaak van de gemeente Cu ijk geoordeeld dat de gemeentelijke
beoordeling om een evenementenvergunn ing te weigeren nret hierop was
gebaseerd, maar op een bestuurlijke rapportage en het landelijk belerd .
Daarnaast drent de weigering voldoende concreet in te gaan op de casus . TiJdens
de burgemeestersbiJeenkomst van 6 november 2013 rs ook op het speerpunt
evenementen en ride-outs ingegaan. Het Landel rjk Informatre en
Expertrsecentrum (LIEC) gaat aan de slag met het opstellen van een landelij k
uitgewerkte hand leid ing met betrekkrng tot eve nementen en nde outs voor
gemeenten.
Urt het door mrJ opgF>vraagd e ambt.sbencht van de polrtre bh]h.t dat rn geval van
de casus in uw gemeente de polltie de festrva lorgan rsatre gead vrseerd heeft om
een ander beverhgrngsbedn]f te nemen. Het beveilrgrngs bedn]f heeft de
beveilrgrngsopdracht toch gekregen onder de voorwaarde dat de beveiliger, dre hd
rs van een outlawbrkersclub geen werkzaamheden zou urtvoeren op drt
evenement. Met betrekkrng tot het geven van een beverhgrngspas aan een lid va n
een outlawbrkersclub rs deze rn eerste instantie door de korpschef onthouden op
grond van artrkel 2 : 1 van de Crrcu laire partrcullere beverlrgrngsorganrsatres en
rechercheb,urea us (Cpbr). Door de desbetreffende persoon is vervolgens bezwaar
rng esteld door een beroep te doen op de hardheidsclausule van artrkel 2 . 1.1 va n
de Cpbr, te weten dat kan worden .afg eweken rndlén, gelet öp d:e aard van het

Uw kenmerk
]0 13/45508
B•J bcantl\ OOrd•ng cJe ddtum
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strafbare fert, de omstandrgh eden waarond er het fert rs gepleeg d, de g e nn ~c...k m
op recrdrve en recente persoonlijke ontvnkkelingen, toepassing van he mèt
verlenen van een beverligmgspas voor de betrokkene on ev~n r e drg nadeel zou
meebrengen ten opzrchte van het daarmee te dr ene,n bélang . De korpschef heeft
na afwegmg van belangen besloten de bev rhgm gspas te verlenen maar dan voor
slechts één Jaar rn plaats van dc_.gebru rkelijke dne )aar. Ort past echter met
brnnen het belerd van het mm stcne van Veiligherd en Justrtre. In dergeliJke
casussen waarb rJ hèt een lerdrnggevende betreft zou door mijn minrsterie anders
gehand ~ \"ff áe n. Ik zal hrervoor aandacht vragen biJ het desbetreffende
polilï "'kOrps.

Directoraat- Gene raal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Drrect•e Rect1 ;han:lhavrny en
Cr inunalrtertsbt•str •Jdmg
GCACB

Datum

l9

d~cernber

20 l1

Ons kenmerk
•!')]800

Hel enkele fer t dat remand lid rs van ee n club outldwbr kers rs, zoals u ook
~:
aangeeft, onvoldoende grond om op basrs van de hurdrge regelg evmg het
verlenen van toestemmrng voor het uitvoeren van de funct H' van beverliger te
onthouden . Momenteel wordt gewerkt aan een aa npa ssrng van artrkel 2 1 van de
Circulaire partrculiere beverligrngsorganrsatres en recherchebureaus Hrenn wordt
opgenomen dat het aantoonbaar verkeren rn cnrnrnele knngen eveneens
aanlerdrng kan 7rjn om aan t e nemen dat betrokkene onvoldoende betrouwbaar rs
om voor een beverligrngsorganrsatre of een recherchebureau werkzaamheden te
vernchten. Ik verwacht dat deze nreuwe beleidsregels rn de loop van 2014 m
w rk rngzullen treden .

De Mrnister van Veiligherd en Justrtre,

I . W. Opstelten
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Datum
3 sept ember ?013

Door~1esnummer

A'dehng
CommtJnicat1e en
Bestuursondersteun ng

Tel· (OI?L)

45~/0?..

Ondel".veq.J
BPstuurltjke danpak outi<Jwhtker~

Geachte m rn1ster,
Langs verschillende wegen roept u gemeenten, polit 1e en andere overhetdsdiensten op om
kracht1g op te treden tegen 1% motorclubs In 201 2 verscheen h1ertoe een "Plan van Aanpa k
bestriJdtng 1% motorclubs". Daarin werden onder andere 'verscherpte aandacht voor
evenementen' en 'beveiligingsbednjven in beeld' als speerpunten benoemd

Ii

Ten aanzten van evenementen schrtJft u tn u.... bnef van 17 augustus 2012 aan de Tweede
Kamer dat er voor gemeenten tal van mogelijkheden zijn om te voorkomen dat evenementen ,
d1e gerelateerd kunnen worden aan outlawb1kers, btnnen hun gemeentegrenzen worden
gehouden . Zoa ls afgelasten bij vrees voor verstonng van de openbare ord e, de
evenementenverg unning en het BIOB - rnstrumentanum
In d1ezelfd e brt ef schrijft u aan de Tweed e Kamer dat ook het bestrijden van de invloed van
deze lieden bij bepaalde beveiltg ingsbed riJven éé n van de speerpunten van de lande lijk e
aanpak ts . Aan de hand van concretP case s wo rdt bezten op welke WIJZe de mog elijkhed en van
de Wet parttculte re beveiltgingsorgan i!>at ie!. en re cherchebureaus effecttever kunnen wo rden
benut. Als voorb eeld noemt u het w etgeren en / of intrekken van bevetl1g1ngspassen van
beveiligers doo r de pol i tie en het oplegge n van een waarschuwing bestuurlijke boete of zelfs
het tn trekken van de vergunntng van het bevetltgrngsbedrijf
Utte raard onde rschrijven WIJ de landeliJke aanpak en hebben dan ook al d 1verse ke ren kra cht 1g
opgetreden t egen outlawb ikers (verbieden chopperdag , geen mede\\erking ve rlen en n1euwe
locatie clubhut s) Onlangs hebben lilliJ echter prak.tljkervanng opgedaan d ie ill ustreert dat h et
ons ntet makkel ij k gemaakt wordt.
S1nds enkele Jaren w ordt tn de geme(.!nte Alphen aan den RIJn een muz t ekfe ~ttval
georga nt seerd Zo ook d1t Jaar. Vong Jaar constatee rden we dat een v nno t van het
bevei ltgtngsbedrijf dat door de organ isatie van het evenem enf werd 1ngehuurd, lid ts van een
! %- motorclub D1t Jaar hebben WIJ als e1s gestel d aan de organisatie dat er geen enkele
betrokkenheld mocht ZIJn van een lid van een 1 %-motorclub. Dit op advies van de poht1e.
Ingegeven doo r uw a.ansponn gen hebben wiJ dit advies van de politie overgenomen .
Daarop ts de betreffende persoon door de andere vennoot uitgekocht . De betreffende persoon
ve rr cht ~cht~ r Gok weckzaarnheêiè.O oor het bevelligingslmdrtj_f Ons is later g~bleken dat rn
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november 20 12, toen zijn betrokkenheid biJ de 1% motorclub reeds uekend wu, d ~
afdelmg biJzondere wetten van de politie een nreuwe beve iliging~pas rs afg geven. Er waren
geen feiten of omstandigheden bekend dre zrch t egen d e clfg fte verzett en!
Uiteindelijk hebben wiJ de evenernentenorgantsatre, wederom op advies van politie,
gedwongen een ander b everl rgingsbedrijf rn de arm te nemen. Inmiddels hebben wij echt er
een schad eelarm ontvangen van Ir et betreffende beveiligrn gsbedrij f wegens gederfd e
1'lt<.o1tlsten en rerutattE'~ rl wde.
Deze casus laat zien dat de praktiJk weerbar~trg is Oe (uw) polttie advi~ fi ert neg iti~f op ~
vrnern n enaanvraag vanwege betrokkenheid van een Ir
n en
- o
I
mMJ; ~
dre betrokken l1erd ander zij ds in stana oor een bever rginyc;pJs te verlenen aan de I) treffende
persoon. Het ~ a l u niet verbazr:n dat WIJ al Prm ns t tL c,preken zun over del'e gang
binnen de polltie
Het zal u nie t ont gaan zijn d~t ogl< e_gqmient .QJ.~k o la[l · 1
uq fl te.n doo d~
rechter toen zij een evenement verbood wigfilns,; betrokkenheid van een 1 motorèlub D1t op
yrond Vcln uw beleid suttgungspun ten.
Door enerzuds beleidsu rtgangspunten te formuleren en ons op te roepen krdchtrg op te treden
tegen outlawbikers, maar ons anderzijds onvoldoende handvatten te geven drt daadwerkeliJk
te doen, brengt u ons rn een haast onmogelut..e positie . Met rn voorkomende gevallen
frnanciele gevolgen .
Ik verzoek u dan ook passende maatregelen te nemen dre ons rn staat stellen om gehoor te
geven aan uw beleidsuitga ngspunten zonder de jundische en frnancrele gevolgen van dten

Met vrrendelij

drs. H.B. Eenhoorn
burgemeester van Alphen aan den Rijn
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Onderwerp
Ten behoeve van

KC-taken - 1% MC
VenJ- beantwoordrng bnef Bf1l AadR d d 3 9-2013
Vooraf

OltJ!ipt.r& ~er&t~n .?.Q12 Öfte~blnnen h~t QtiQ_e bM tel brnnen twe v r~hül.snc&
korpsen(= 2 bestuursorganen 1n de zm van de Algemene wet bestuursrecht (verd~ AwbJ
en fe1tel11k ook over 2 verschrilende zaken

1 Adv1senng door polltie aan gemeente m b t een evenement
Medewerkers van toen nog polltiekorps HM adviseren 1c de gemeente AaciR over een
vergunnmgaanvraag voor een evenement r c een muz1ekfest1val. DaarbiJ wordt het beleid
van V&J over de aanpak van 1% motorclubs meegenomen ZIJ constatéren dat de vennoot
van het 1n te huren beveiligmgsbednJf TS (dat het fest1val al Jaren naar tevredenheld had
beve1l1qd) lid IS van een 1%-motorclub Z1j adviseren de fest1valorgjj"n1sat1e om een ander
beverllgmgsbednJf te nemen In deze zaak heeft AadR aan het mUziekfestival een
evenementenvergunnrng verleend Beve11igmgsbednjf TS heeft in 2012 toch de
beve11igmgsopdracht gekregen. onder de voorwaarde dat de beveiliger, d1e lid IS van d1e
1 %-motorclub geen werkzaamheden zou urtvoeren op drt evenement

2 U1tvoenng Wet part1cultere bevelllglngsorgamsatles n recherchebureaus (verder Wpbr)
D1t is een zogenaamde korpscheftaak en m alle korpsen opgedragen een speelale
afdelingen d1e de pnmarre beshss1ngen nemen namens de korpschef Beverhgmgsbednjven
drenen voor hun personeel eenmaal 1n de dne jaar toestemming te vragen biJ het korps van
de regro waa r het bednJf is gevest1gd Namens de korpschef Haaglanden wordt de
toestemming wel/n1et verleend Het beve1l gm gsbednJf 1n de onderhavige casus IS gevestrgd
1n de reg1o Haaglanden In deze specrflek'e zaak rs de toestemmrng aan de beverlrger dre
ook lid rs van een 1 %-motorclub verle•·nd
De casu s
BeverlrgrngsbednJf TS vroeg op 31 Jllh 2012 brJ voormalig polrtrekorps Haag landen
toestemmrng ten behoeve Vpll de heer B voor het verrrchten van bevellrgrngswerkzaamheden o g v arl 7 van de Wpbr De heer B was op dat moment tevens vennoot
en/of drrecteur van TS

BrJ beslurt van 3 oljtober 2012 IS dhr B deze toestemmrng rn eerste rnstantre onthouden op
grond van artrkef 2 1 van de Crrcula tre partrculrere beverllgrngsorgan tsat res en
recherchebllreaus (verder Cpbr)

NB
art1kel 2 1 van de Cpbr
De toestemmmg als bedoeld 111 art1kel 7 l1d 2 van de Wpbr wordt onthouden mdwn
a) de betrokAene bmnen v1e1 ;aar voorafgaande aan het moment van toetsmg
onherroepeliJk IS veroordeeld wegen · hef:JJfel/eii van een rmscfn;f waarbij een
efcltroel · opgplegd. of
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de belrokk•rle /}Innen ac./11 Jclilf vborafgaande ~an lu~t mo_ment van toelsmg
onherroepeliJk 1s ve'oordeeld ~~egenc:. het plegen van een 17l1SdlljT waarbiJ ern
vn;he1clsstraf IS opgelegcl of
op grond van anc/ere omtrent betrokkene bekende en relevante fe1ten kan
worden aangenomen dat, deze met volcloencle betrouwbaar of gesch1k11s om
voor eon beveiltgingsorganisatte werkzaamheden te vemciJ/en of deze n•et
t o/cloende betrouwbaar of gesc:/Jikt IS om de belangen van cle veJitgheldc;zo ·g of
cle goede naam van cfe beefrijfstak fllet te schaden en

Jt

f

Ohr B was nameliJk op 26 Januan 2012 door het Ambtsgencht Wieden (Bondsrepub 1ek
Duitsla nd) onherroepelijk veroordeeld tot een geldboete van € î 300 - vanwege verbod en
wapenbezit Tijdens een verkeerscontrole werd 1n een Jas in de kofterbak van ZIJn auto een
mes aangetroffen
Dhr B heeft bezwaar mgesteld (conforn de Awb) biJ de korpschef van polit1e Haagfanden
tegen deze beshssmg om de toestemming voor het verrichten van
beveil!glngswerltzaamheden te onthouden Kort samengevat kwam ZIJn bezwa 'lr erop neer
dat hij onevenred ig getroffen werd door het besluit hem bovenbedoelde toestemming te
onthouden Daartoe voerde hiJ het volgende aan HIJ werkte al ruim 20 Jaar in de beve11igmg
HIJ heeft ook volgens ZIJn werkgever biJ ZIJn opdrachtgevers een behoortifk.e staat van
d1enst opgebouwd HIJ doet voornamelijk geld en waardetransporten Hrj IS van d1t werk
afhankeliJk voor ziJn levensonderhoud en dat van LIJn gezm HIJ heeft verder geen
noemenswaardige antecedenten (wtslllltend een enkele snelhe1ds vertredmg) Kortom een
beroep op de hardheidsclausule van art1kel 2 1 1 van de Cpbr

NB
mttke/ 2 1 1 van de Cpbr
De korpschef van cle regio waar c/e organtsatte of het rect. ercl1ebureau dan t•.el een
onderdeel daarvan IS gevestigd kan van het hiervoor bepaalde afwiJken md•en gelet op de
aard van hel strafbare fett de omstancf!ghecfen waarot1der het fet/ IS gepleegcl de germge
kans op recidive en recente persoonlijke omwJkkellhgen toepassmg daarvan een voor
betrokhene onevenredig nadeel zou meebrengen ten opzrchte van het daarmee te dtenen
belang
Deze hierboven aangehaalde bepa lmg 1n de Cpbr gaf de korpschefs toen (en geeft de
korpschef nu) beleidsvnJe rwmte voor he rnaken van een afweg ng van belangen biJ het wel
of n1et verlenen van toestemm1ng In die afwegmg d1ent nadrukkelijk te worden betrokken
dat het gaat om de broodw1nn 1ng van betrokkenen 0 1t IS ovengens ook zonder een
dergeliJke expliciete bepalmg m di'J biJZOndere regelgevmg een vere1ste 1n het bestuursrecht
op grond van de Awb Een bestuursorgaan rnoet een zorgvuldig beslwt nemen
Op 13 november 2012 werd door de korpschef op het bezwaarschnft besl1st Oe korpschef
besloot de hardhe1dscla u ule toe te passen en alsnog de gevraagde toesternm1ng te
verlenen maar wel sle ts voor de penode van één Jaar 1n plaats van de gebruikelijke dne
Jaar Daarna moet er dan opn1euw toestemm1ng worden aangevraagd om verder te kunnen
werken m de beve g1ng Door de terrn!Jn te bekorten kan nadrukkelijk de vmger aan de pols
worden gehoud
Deze besliss1ng was geheel 1n liJn met andere beshssmgen van de
korpschef H glanden 1n bezwaarprocedures van andere bevelligers

1% moto rce lubs
Het enkele fe1t dat 1emand lid 1s van een F/.-motorcfub 1s onvoldoende grond om op bas1s
va n dè huid ge regelgeving de toestemmmg te onthouden 01t hangt samen met de
f mulenng van art1kel 2 1 onder c van de hUidige Cpbr Er dient tevens aannemeliJk te
worden gemaakt dat d1e motorclub ez1en moet worden als een cnmmele knng En mogelijk
o kn 'd
bet[ fe
persoen
acreverolsp t'lll-dreclub
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Datum
19 december 2013
Onderwerp Bestuurlijke aanpak outlawbikers
Ons kenmori,

Geachte heer Eenhoorn,

Uw kenmerk
i3 S

in uw brief d,d 3 september 2013 verzoekt u mij passende maatregelen te
nemen of handvatten te geven die u, als gemeente, in staat stellen om uitvoering
te geven aan de beleidsuitgangspunten in de aanpak van oullawbikers In uw
brief licht u dit toe middels een tweetal casusseni
—I
In
deze brief za! ik op de casussen ingaan evenals op de lopende ontwikkelingen
binnen dit beleidsterrein.

5’) C,’anfl, ;o-,j li7 di’ d3:.r
ew i,.’r:mC-1 vernwiijn,,
‘1 u sft’c’Cs 5-dn
in uw

r,1

Ci

S

2,q

-

)

Focus op evenementen is één van de speerpunten in de aanpak bestrijdng
outlawbikers, De inzet is dat de overheid evenementen waarbij outlawbikers
betrokken zijn niet facilteert, Vooral gemeenten spelen hierin een belangrijke rel
aangezien zij de aanvraag voor eer vergunning kunnen weigeren of een aanraag
kunnen tegenhouden. Bij de beoordeling van het verlenen van een
evenementenvergunnng is de Algemene Plaatselijke Verordenng leidend. De
rechter heeft in de zaak van de gemeente Cujk geoordeeld dat de gemeentelijke
beoordeling om een evenementenvergunning te weigeren niet hierop was
gebaseerd, maar op een bestuurlijke rapportage en het landelijk beleid
Daarnaast dient de weigering voldoende concreet in te gaan op de casus. Tijdens
de burgemeestersbijeenkomst van 6 november 2013 is ook op het speerpunt
evenementen en ride-outs ingegaan. Het Landelijk Informatie en
Expertisecentrum (LIEC) gaat aan de slag niet het opstellen van een landelijk
uitgewerkte handicid ng met betrekking tot evenementen en ride outs voor
gemeenten.
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Geachte rn-nistrr,
1 angs verschillende Wegen roept ii gemeenten, polit c en andere ovrheidsdicnstcn op om
krachtig op te iredcn legen 1% motorclubs In 201 2 verscheen hiertoe een ‘Plan ven Aanpak
bestrijding 1
motorclubs. Daarin werden ondei andere verscherpte aandacht voor
evenementen’ en heveiliginqsbedrjven in beid’ als speerpunien bcnomd
Ten aanzien van evenementen schrift u in uv. bnef van 17 augustus 2012 aan de iv:eede
Kamer dat er voor gemeenten tal van rnDgelujkheden zijn om te voorkomen dat evenementen
die gerelateerd kunnen worden aan outlawbukers, binnen hun gemeentegrenzen worden
gehouden. Zoals afgelasten hij vrees voor verstoring van de openbare orde de
evenementenvergunning en het [3108 instrumentarium
In diezelfde brief schrijft u aan de Tv,eeds Kamer dat ook het b strijden van de ivloed van
deze lieden bi
2 bepaalde beveilig ngsbedrven ér van de speerpunren van de landelijke
aanpak is Aan de hand van concrete cases wordt bezien op welke wgze de mogelujkhedan v
de Wet particuliere beveilugingsorganisatues en re:berchebureaus efFcuever kunnen worden
benut Als voorbeeld noemt u het weigeren eriiof intrekken van beveiligungspassen van
beveiliqers door de polutie en het opieggen van een waarschuwing bestuurlijke boete of zelfs
het intrekken van dc vergunning van het beveihgingsbedrijf
Uiteaard onderschrijven wij
landelijke aanpak en hebben dan ook al diverse keren krachtig
opgetreden tegen oullawbikers (verbieden chopoerdag geen mede’aerkng verlenen nieuwe
locatie clubhuis) Onlangs hebben ssij e ht r praktgkervaring opgedaan die illustreert eij: het
ons niet makk
naakt v rdt

1
1
1

1

h

.

O; kençnrrt

flaiLn

20)3 55O3

3 epirnbr 2C) 3

1

Door enerzijds beleidsutgangspunten te formuleren en ons op te roepen krzchtig cp te treden
teoen outlawbikers, maar ons anderzijds onvoldoende handvatten te oeven dit daadwerkelijk
te doen, brengt ii ons in een haast onmogelijke posîtie. Met in voorkomende gevallen
financiele QCVQi9Cfl
Ik vrraoek u dan ook passende maatregelen te nemen die ons in staat stellen om gehoor te
geven aan uw beleidsuitgarospunten zonder de jundische en financiele gevolgen van dien
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drs. H.B. Eenhoorn
burgemeester van Alphen aan den Rijn
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RIEC Noord
Reglonaallnfonnatle
en Expertise Centrum
Postbus 107
9400 AC Assen
Telefoon: (088) 1672790
riecnoord@gronlngen.polltle.n!
Groote Singel 7
8431 HV Oosterwolde
www.riec.nl

Aan:

Dhr. H. van Klaveren

Betreft:
Datum:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Kopie:

Integrale aanpak 1% MC in Noord Nederland
14 augustus 2013
RIECN/A43/2013-66
nvt
Politie: Mevr. Drs. N.E. Kramers
Openbaar Ministerie: Dhr. Mr. H.J. Schuth
Belastingdienst: Dhr. Drs. J . de Vries

Geachte heer Van Klaveren,
Met deze brief willen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de integrale aanpak
van de 1%MC in Noord Nederland.
Aanpak 1% MC In Noord Nederland
Zoals u weet is in 2012 ook in Noord Nederland een start gemaakt met de integrale aanpak van de
1%MC's. Zo is er een plan van aanpak opgesteld dat als uitgangspunt dient bij de integrale aanpak
van de 1% MC's in Noord Nederland. Ondanks dat dit plan van aanpak niet officieel door het volledige
samenwerkingsverband was vastgesteld, is toen gezien de urgentie van de problematiek en de wens
van het bestuur, alvast gestart met de uitvoering.
Knelpunt
Zoals u weet stuitte deze integrale aanpak op een knelpunt. Op 26 februari jl. bent u schriftelijk in
kennis gesteld van het betreffende knelpunt (ons kenmerk RIECN/A32/2013-23). Het knelpunt had tot
gevolg dat wij ons als RIEC Noord genoodzaakt voelden om de Integrale aanpak en dan voornamelijk
de integrale gegevensverwerking van het chapter in Drachten op te schorten.
Van opschorten naar doorstart
In de periode tussen februari en nu zijn over deze opschorting meerdere gesprekken gevoerd tussen
het RIEC Noord en zijn convenantpartners. Zo ook met u. Deze gesprekken hebben tot twee
resultaten geleid;
Ten eerste gaat de politie 0,5 fte aanvullende capaciteit leveren aan het RIEC ter ondersteuning van
de aanpak 1%MC in Noord Nederland en dan in het bijzonder voor het chapter Drachten. Het RIEC
wordt hiertoe uitgebreid met een informatiecoördinator 1%MC.
Ten tweede hebben de gesprekken geresulteerd in een voornemen tot een aangepaste aanpak die
verwoord zal worden in een aangescherpt plan van aanpak dat in oktober 2013 door het RBPO+ zal
worden vastgesteld. Deze goedkeuring biedt een gedegen basis voor de voortzetting van de
programmatische aanpak van de 1% MC in Noord Nederland. Voor de integrale aanpak van de 1%
MC's en de daarbij behorende integrale informatiedeling is het noodzakelijk om onder het RIEC
convenant te werken. Eén en ander zal daarom expliciet in het herziene plan van aanpak worden
opgenomen.

Dankzij deze resultaten zal de integrale aanpak op het chapter in Drachten worden hervat. De eerste
initiatieven hiertoe zijn al genomen. Op dinsdag 9 juli en op 13 augustus jl. vond namelijk een integraal
overleg plaats in de gemeente Smallingerland. De burgemeester van de gemeente Smallingerland zal
door middel van een brief op de hoogte worden gesteld. U ontvangt daarvan een afschrift. Ook zal er
een kopie worden gestuurd naar mevrouw N.E. Kramers, de heer H.J. Schuth, plaatsvervangend
hoofdofficier van justitie en de heer J. de Vries, directeur belastingdienst.

Informeren partners
De partners in het samenwerkingsverband, de Belastingdienst en Openbaar Ministerie zijn door ons
op tactisch niveau op de hoogte gebracht van deze doorstart.
Het RIEC heeft, bij het signaleren van het knelpunt, het LSO op de hoogte gesteld door de toenmalige
brief aan u in afschrift naar hen toe te sturen. Ook deze brief zal in afschrift aan het LSO worden
toegestuurd.

Slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met ondergetekenden .

Met vriendelijke groet,

~_____.~)w,~
Nienke Koetsier
Wnd. Hoofd RIEC Noord

-:-·-

Henriêtte Wierda
Programmamanager 1% MC RIEC Noord

RIEC Noord
Regionaai Informatie
en Expertise Centrum
Postbus 107
9400 AC Assen
Telefoon: (088) 1672790
riecnoord@groninqen.politie.ni
Groote Singel 7
8431 HV Oosterwolde
www.riec.nl

Aan:

De voorzitter van het Landelijk Strategisch Qverleg

Betreft:
Datum:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Kopie:

Integrale aanpak 1% MC Noord Nederland
14 augustus 2013
RI ECN/A32/2013-67
Kopie van de brief aan Dhr. H. van Klaveren
Hoofd LIEC: Dhr. K.C. Schuurman

Geachte voorzitter,

Op woensdag 27 februari jl. hebben wij u geJnformeerd over het gesignaleerde knelpunt in de aanpak
van de 1% MC in Noord Nederland. Hiertoe heeft u een brief gekregen voorzien van ons kenmerk:
RIECN/A32/2013-25.
Omdat u als strategisch platvorm op de hoogte wilt worden gehouden van de stand van zaken in de
integrale aanpak van de 1% MC's in Nederland, krijgt u nu een kopie van een brief waarin wordt
aangegeven dat er een doorstart is gemaakt. Deze brief Is gestuurd aan dhr. Van Klaveren,
kwartiermaker van de aanpak 1% MC in Noord Nederland.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nienke Koetsier
Wnd. Hoofd RIEC Noord

Henriêtte Wierda
Programmamanager 1% MC RIEC Noord

RIEC Noord
Regionaal Informatie
en Expertise Centrum
Postbus 107
9400 AC Assen
Telefoon: (088) 1672790
riecnoordiqronlnaen.polWoni
Groote Singel 7
8431 HV Oostergvolcje
VNIW.fjec.fl

Aan:
Betreft:
Datum:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Bij lagen:
Kopie:

Integrale aanpak 1% MC in Noord Nederland
14augustus2013
RI ECN/A43/201 3-66
nvt
PolitiE
Openbaar Min
Belastingdient

Geachte heer
Met deze brief willen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de integrale aanpak
van de 1%MC in Noord Nederland.
Aanpak 1% MC in Noord Nederland
Zoals u weet is in 2012 ook in Noord Nederland een start gemaakt met de integrale aanpak van de
1%MCs. Zo is er een plan van aanpak opgesteld dat als uitgangspunt dient bij de integrale aanpak
van de 1% MC’s in Noord Nederland. Ondanks dat dit plan van aanpak niet officieel door het volledige
samenwerkingsverband was vastgesteld, is toen gezien de urgentie van de problematiek en de wens
van het bestuur, alvast gestart met de uitvoering.
Knelpunt
Zoals u weet stuitte deze integrale aanpak op een knelpunt. Op 26 februari JI. bt u
frnnn.__.._ne
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In de periode tussen februari en nu zijn over deze opschorting meerdere gesprekken gevoerd tussen
het RIEC Noord en zijn convenantpartners. Zo ook met u. Deze gesprekken hebben tot twee
resultaten geleid;

Informeren partners
De partners in het samenwerkingsverband, de Belastingdienst en Openbaar Ministerie zijn door ons
op tactisch niveau op de hoogte gebracht van deze doorstart.
Het RIEC heeft, bij het signaleren van het knelpunt, het LSO op de hoogte gesteld door de toenmalige
brief aan u in afschrift naar hen toe te sturen. Ook deze brief zal in afschrift aan het LSO worden
toegestuurd
Slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.

Met

vriendelijke

aroet.
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Aan:

De voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg

Betreft:
Datum:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Kopie:

Integrale aanpak 1% MC Noord Nederland
14 augustus 2013
RI ECN/A321201 3-67
Kopie van de brief aan
Hoofd LIEC:l

Geachte voorzitter,

Op woensdag 27 februari ji. hebben wij u geïnformeerd over het gesignaleerde knelpunt in de aanpak
van de 1% MC in Noord Nederland. Hiertoe heeft u een brief gekregen voorzien van ons kenmerk:
RIECN/A32i’201 3-25.
Omdat u als strategisch platvorm op de hoogte wilt worden gehouden van de stand van zaken in de
integrale aanpak van de 1% MCs in Nederland, krijgt u nu een kopie van een brief waarin wordt
aangegeven dat er een doorstart is gemaakt. Deze brief Is gestuurd aan
kwartiermaker van de aanpak 1% MC in Noord Nederland.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
.w.
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Datum
8 augustus 2013
Onderwerp Aanpassing subsidie t,b,v. projectvoorstel aanpak outlawbikers
20 13/2014

Geachte heer Visser,
Per brief d.d. 30 november 2012 met kenmerk 325760 is subsidie aan Stichting M
toegekend van maximaal €78.542,- inclusief BTW ten behoeve van het project
aanpak outlawbikers. De start van dit project heeft echter enige vertraging
opgelopen door het vinden van geschikte pilotgemeenten. Daardoor zal de
uitvoering van dit project over de jaren 2013 en 2014 gaan plaatsvinden. Dit
heeft tot gevolg dat het toegekende subsidiebedrag over 2 jaar zal worden
verdeeld. Deze verdeling (80% in 2013, 20% in 2014) Is tot stand gekomen in
overleg met mevr. Schallenberg.
Op basis van de eerdere beschikbare informatie ben ik bereid voor 2013 een
maximaal bedrag van € 62.833,60 en voor 2014 een maximaal bedrag van
€ 15.708,40 toe te kennen. Deze bedragen zijn inclusief BTW.
Voor 2013 zal een voorschot van 80%, te weten € 50.266,88 worden
overgemaakt op bankrekeningnummer 1465.97.591 t.n.v. Stichting M. Bij
afrekening over het jaar 2013 ontvangt Stichting M. in 2014 de resterende 20%
van € 62.833,60, te weten € 12.566,72.
Zoals ook in mijn brief d.d. 30 november 2012 Is opgenomen, gelden de volgende
voorwaarden:
1. De looptijd van het project Is 1 jaar, verdeeld over 2013 en 2014, en zal
starten In augustus 2013. De toegekende gelden voor 2013 dienen uiterlijk 31
december 2013 te worden ingezet.
2. Het subsidiebedrag Is bedoeld voor cie activiteiten zoals opgenomen in uw
subsidieaanvraag en begroting d.d. 20-11-2012’. Gedurende de looptijd
van het project zal overleg worden gevoerd over de voortgang en de
resultaten van de pilot aanpak, vindt een tussentijdse evaluatie plaats in
februari 2014 en In augustus 2014 zal een rapportage met daarin een
overdraagbare methodiek ter ondersteuning van een landelijke uitrol gereed
zijn.
3. De subsidie wordt verstrekt op basis van de Wet Justitiesubsidies. De
Het plan Is onderverdeeld In (t) een pilot aanpak in twee gemeenten, (II) de verwerking
van landelIjke M. meldingen over outtawbikers en (III) Integrlteltmeldingen.

M

Ons kenmerk
417514
Uw kenmerk
120269
B beantwoording de datum
en ons ker7merkvermelden.

subsidleontvanger dient te voldoen aan de bepalingen gesteld in
paragraaf 4.2,8 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat onder
andere opgenomen dat de subsidieontvanger een financieel verslag en
een actlvlteltenverslag dient te overleggen.
4. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat op basis van
de ontvangen verantwoordingslnformatie, uiterlijk 3 maanden na afloop van
het subsidiejaar, beoordeeld is of de toegezegde activiteiten zijn uitgevoerd.
Alle voorstellen tot wijziging worden op voorhand afgestemd. Indien uit uw
verantwoording blijkt dat het subsidiebedrag niet volledig is besteed zal
verrekening plaatsvinden dan wel terugstorting worden geëist
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Directie RechtshardhavIng en
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Voor 2014 dient u een nieuw verzoek In te dienen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
De Minister va Veili
namens dez

eid en Justitie,

A. IJzerman
Directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
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Verzoek tot verschuiving subsidiebedrag aanpak outlawbikers

Geachte heer IJzerman,
Naar aanleiding van de geplande financiële verantwoording van het projectvoorstel
aanpak outlawbikers over 2013, verzoek ik hierbij een verschuiving in de reeds
toegekende subsidie toe te kennen voor splitsing van de subsidiegelden over de jaren
2013 en 2014.
Doordat de uitvoering van het project over de jaren 2013 en 2014 plaatsvindt is het
oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag gesplitst over deze twee jaren.Te weten een
toekenning voor 2013 met een maximaal bedrag van € 62.833,60 inclusief btw, en een
bedrag voor 2014, te weten €15.708,40 inclusief btw.
Door een verschuiving in de planning van de pilots, wordt het grootste deel van de
inzet van M. (en de daarbij behorende uren en kosten) gerealiseerd in 2014 in plaats
van in 2013. De gerealiseerde kosten voor 2013 komen hierdoor lager uit dan gepland
(€ 50.962,00 in plaats van de begrootte € 62.833,60 inclusief btw), maar deze kosten
verwachten wij wel te maken in 2014.
Wij verzoeken u daarom om de subsidietoekenning als volgt aan te passen:
• De toekenning voor 2013 te verlagen van €62.833,60 naar € 50.962,00 inclusief btw.
• De toekenning voor 2014 te verhogen van € 15.708,40 naar €27.580,00 inclusief btw.
Het totale subsidiebedrag zal hiermee niet veranderen en blijft € 78.542,00 inclusief btw

Aangesloten bij Crime Stoppers International

KVK 27263770

BEL M. 0800-7000
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Meld Misdaad Anoniem
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Het subsidiebedrag voor 2014 wordt net als het reeds toegekende subsidiebedrag voor
2013 met u afgerekend op basis van een financiële afrekening van de werkelijke
kosten, en verantwoord als onderdeel van de algehele financiële verantwoording van
Stichting M. die jaarlijks aan het ministerie wordt toegezonden. Deze verantwoording is
voorzien van een accounta ntsverkl aring.
lkvertrouw erop u hiermee een passend wijzigingsvoorstel te hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,
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Aanvraag uitbetaling subsidie projectvoorstel aanpak outlawbikers 2014

Geachte heer IJzerman,
In uw brief d.d. 8 augustus 2013 bericht u ons over de aanpassing van de subsidie t.b.v.
het projectvoorstel aanpak outlawbikers. Doordat de uitvoering van het project over de
jaren 2013 en 2014 zal plaatsvinden is het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag
gesplitst over deze twee jaren.
In deze brief heeft u ons verzocht om een nieuw verzoek tot uitbetaling van het
subsidiebedrag voor 2014 in te dienen. Hierbij dan ook alvast een verzoek tot
uitbetaling van het voorschot van de toegekende subsidie voor 2014. te weten 80% van
de maximaal toegekende subsidie van € 15.708.40 inclusief btw.
Het subsidiebedrag voor 2014 wordt net als het subsidiebedrag voor 2013 met u
afgerekend op basis van een financiële afrekening van de werkelijke kosten, en
verantwoord als onderdeel van de algehele financiële verantwoording van Stichting M.
die jaarlijks aan het ministerie wordt toegezonden. Deze verantwding is voorzien
van een accountantsverkla ring.

Met vriendelijke groet.
STICHTING M.

Manager Communicatie
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Inleiding

Op 24april 2012 vond de voorgaande Burgemeestersbijeenkomst in het kader van de aanpak van
1% motorclubs plaats. Tijdens dit overleg is het landelijk plan van aanpak 1% MC’s geaccordeerd
en het Landelijk Strategisch Overleg (LSO), waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd in
het leven geroepen. Het LSO is de eerste keer op 22 augustus 2012 bijeengekomen. Tijdens dit
overleg is afgesproken het project voortdurend te monitoren. Dit rapport beoogt een overzicht te
geven van de voortgang van het project aan de hand van de 8 speerpunten, zoals benoemd in het
landelijk plan van aanpak van april 2012. Daarnaast zullen nog een aantal andere punten aan de
orde komen) zoals de internationale ontwikkelingen, handhaving en voortgang Meld Misdaad
Anoniem, Tijdens het tweede LSO op 9januari 2013 is deze voortgangsrapportage besproken en
besloten dit stuk te agendeien voor deze burgemeestersbijeenkomst.

2

Speerpunten

2.1

Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van ondermijnende criminaliteit

Sinds de zomer van 2011 volgen politie enjustitie met verscherpte aandacht de ontwikkelingen in
de wereld van de 1% MC’s. In de eerste plaats hebben de twee grootste motorclubs in Nederland,
de I-lells Angels MC en de Satudarah MC, een snelle groei doorgemaakt in zowel het aantal leden
als het aantal afdelingen (chapters). De Heils Angeis groeiden van 7 chapters naar 17 chapters en
de Satudarah groeide zelfs van 9 chapters naar 24 chapters. Die groei is gerealiseerd door
enerzijds andere motorclubs in te lijven (‘overpatching’) en anderzijds door nieuwe leden te
werven, niet zelden met een criminele achtergrond. Politie en Justitie vermoeden dat achter deze
consolidatie en machtsophouw de voorbereidingen schuilgaan voor een mogelijke ‘bikerwar’
tussen beide motorclubs in Nederland. Er zijn tal van harde signalen dat beide motorclubs met
elkaar op gespannen voet leven. Zo moet ook het (gedwongen) uittreden van de Satudarah uit de
Raad van Acht (overlegorgaan van de acht belangrijkste motorclubs) in 2011 worden gezien als
signaal en de recent opgebouwde vriendschappelijke banden tussen Satudarah en de Bandidos, dc
internationale aartsrivaal van de Heils Angels.

()

In de tweede plaats is al lang bij politie en justitie bekend dat de 1% MC’s gelegenheidsstructuren
zijn voor de georganiseerde misdaad. Een groot aantal leden van de 1% MC’s heeft een strafbiad,
de Heils Angels onderhouden nauwe banden met bekende subjecten uit met name de
Arnsterdamse onderwereld, de Satudarah zijn betrokken bij hennepteelt en laten in verschillende
uitgaansgebieden hun macht zien (mogelijk afpersingen). De 1% MC’s bieden ook
gelegenheidsstructuren voor de internationaal georganiseerde misdaad. Zo vormen de Heils
Angels een internationale organisatie met nationale afdelingen. De samenwerking tussen de
Satudarah en de Bandidos zou mogelijk ook gezien kunnen worden in het licht van de
(internationaal) georganiseerde misdaad.
Om goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen binnen de wereld van de 1% MC’s en om
informatie uit opsporingsonderzoeken met elkaar te verbinden 1s
ke Eenheid
lnfocel-1%MC’’
(LI

Voorheen het Korps Landelijke Politiediensten.

3

Inmiddels hebben de eerste strafzaken tot veroordelingen geleid. In West-Brabant, Friesland en in
Utrecht zijn leden van 1% MC’s veroordeeld voor onder andere afpersing, bedreiging en
mishandeling, verdovende middelen en verboden wapenbezit, De straffen variëren van enkele
maanden gevangenisstraf tot wel 4 jaar.
van een aantal andere onderzoeken zijn de eerste proforma en
regiezittingen geweest en volgt de inhoudelijke behandeling eind 2012 of 2013.
Bovenstaande levert een algemeen beeld van de strafrechtelijke kant. Tijdens het LSO van 9
januari 2013 en de burgemeestersbijeenkomst van 25 januari 2013 presenteert de stand van zaken
met betrekking tot de strafrechtelijke onderzoeken. Daarmee ontstaat een beeld van de opsporing
en vervolging op de 1% MC’s en hun leden. Voor de burgemeestersbijeenkomst zal specifiek
worden ingegaan op de verschillende regio’s.
2.2
Focus clubhuizen
Veel gemeenten hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat clubhuizen van MC’s
voldoen aan de geldende wet- en rej
eving. Dit heeti geleid tot een aantal sluitin, en en
ontruimin en van c1ubhuizen.
1
.---_—

1
1
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2.3

Bestrijden invloed 1% MC’s in de horeca

2.4.

Bestrijden invloed 1% MC’s binnen beveiligingsbedrijven

Naar aanleiding van de brief van
(politie/deelnemer LSO) d.d. 28 september
2012 aan alle politiekorpsen wordt binnen de regio’s actief de problematiek van de beveiliging
opgepakt. De brief geeft handvatten om, met gebruikmaking van bestaande wet- en regelgeving,
de informatiepositie met betrekking tot beveiliging op orde te krijgen en beter in staat te zijn.
fiscaal of administratief handhavend op te treden.

5

Daarnaast heeft op 25 september 2012 een gesprek plaatsgevonden met de Nederlandse
Beveiligingsbranche. Dit gesprek en de resultaten van onderzoe””
de REC’s
ijven geven a
‘‘-“‘

Aangezien de onderzoeken van verschillende RIEC’s naar beveiligingsbedrijven veel vragen
oproepen over de betrouwbaarheid van b
sbedrijven waar leden van 1% MC’s bij
betrokken zijn,i

2.5

Bestrijden invloed 1% MC’s op harde kernen van voetbalsupporters

2.6

Niet faciliteren van evenementen van 1% MC’s

Het RIEC Amsterdam-Amstelland heeft onderzocht of het mogelijk is om voor deze problematiek
(het niet faciliteren van evenementen van 1% MC’s) een beleid op te stellen op basis van
bestaande informatie en de huidige stand van zaken.
Vanaf 201 1 kan op vergunningsplichtige evenementen de wet Bibob worden toegepast. Bij de
totstandkoming van de betreffende wijziging van het Besluit Bibob is aangegeven dat de
gemeente moeten kunnen aantonen dat een specifieke tak van evenementen vatbaar is voor

6

criminele beïnvloeding, bijvoorbeeld door middel van bestuurlijke rapportages van politie of
criminaliteitsbeeldanalyses. Daarbij zijn doorgaans de volgende vragen van belang: Wie zijn de
aanwezigen op het evenement en wie is de kring van betrokkenen? Zijn ze in beeld bij de politie?
Hebben ze antecedenten? Welke beveiligingsorganisaties zijn erbij betrokken? Ook de
financiering van het evenement en de organisatie is van belang. Daarnaast dient ook het risico op
het gebruik van een evenementenvergunning voor criminele activiteiten te worden onderbouwd.
In vervolg daarop zijn in verschillende gemeenten vechtsportgala’s als criminogeen aangewezen.

Naast het gebruik van de Wet Bibob, kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van de reguliere
regels met betrekking tot gevaar verstoring openbare orde e.d. Dit wordt ook veelvuldig gebruikt
door de verschillende gemeenten. Hieronder worden daarvan een aantal voorbeelden gegeven.
Daarnaast wordt door een aantal gemeenten ervoor gekozen om het evenement onder
voorwaarden door te laten gaan. Deze voorwaarden worden over het algemeen goed nageleefd
door de 1% MC’s.

2.7

Aanpakken windhappers

7

2.8

Focus op Jeden 1% MC in overheidsdienst

De focus op leden 1% MC in overheidsdienst wordt via 3 kanten opgepakt, namelijk politie,
defensie en gemeenten.

8

Door de verscherpte aandacht op dit onderwerp Vanuit de geïntegreerde aanpak is in ieder geval
bij alle organisaties het bewustzijn gekweekt om alert te zijn op dit fenomeen. Aan de hand van
concrete (rechts)zaken zal bekeken moeten worden of en zoja hoe hiertegen kan worden
opgetreden.

3

Overig

3.1

Internationaal

De LE heeft samen met het LIEC/REC Amsterdam.Amstelland een bezoek gebracht aan Berlijn.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Duitsland was geïnteresseerd in de aanpak van de
Satudarah in Nederland. Vooral vanwege het feit dat de Satudarah zich recent in Duitsland heeft
gevestigd. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de Landes Kriminal Amt en de Bundes
Kriminal
‘taan
‘ “

‘-‘-

‘

-

“‘
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Op4 december 2012 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door Europol met als
thema bestuurlijke aanpak 1% MC’s. Deze bijeenkomst heeft tot doel kennis en ervaring te delen
op het gebied van MC’s en dan met name de integrale aanpak en het netwerk te verbeteren.
3.2
Stichting M
Stichting M heeft in opdracht van het Ministerie een projectvoorstel geschreven voor de inzet van
Meld Misdaad Anoniem (Stichting M.) in de aanpak van 1% MC’s. Het doel van de inzet van M.
is om uiteindelijk mede door het verkrijgen van meer meldingen en aangiften van onder andere
intimidatie, bedreigingen, geweld, afpersing, Opiumwetdelicten, witwassen en wapenhandel
meer strafrechtel e onderzoeken en ir
dhavi acties ten a
1 1%
starten.
-

—

-

-

—.

Daarnaast is het project gericht op de verwerking van landelijke M. meldingen over 1% MC’s en
integriteitmeldingen. Vooralsnog bestaat het idee dat Stichting M in ieder geval in de startfase
aanschuift bij de landelijke werkgroep om de laatste stand van zaken te bespreken.

3.3

Handhaving politie en integraal

Periodiek komen de regio’s bijeen om ervaringen te delen en kennisdocumenten op te stellen.
Ook de LE en het RIEC zijn aangesloten bij deze werkgroep. Dit overleg blijkt goed te werken en
zorgt voor gedegen delen van kennis en ervaring.
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3.5

Verbeterpunten

Het bovenstaande tracht een overzicht te geven van de voortgang met betrekking tot de aanpak
van de 1% MC’s. Omdat dit het eerste landelijke integrale dossier is wat in RIEC/LIEC verband
wordt opgepakt loopt de landelijke werkgroep tegen een aantal knelpunten aan. Het oplossen van
deze knelpunten zou de effectiviteit van de aanpak ten goede komen,

S
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Aan de burgemeester
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Datum

10april 2014
Onderwerp

Recente ontwikkelingen outlaw motorgangs

Geachte burgemeester,
Hierbij informeer ik u, namens het Landelijk Strategisch Overleg OMG’s (L50), over recente ontwikkelingen rondom
outlaw motorgangs en roep ik u op een verhoogde alertheid en bijpassende scherpte in acht te nemen. OMG’s en
daaraan gelleerde verbanden kenmerken zich in tegenstelling tot reguliere motorclubs door onder meer een
imago van onaantastbaarheid en het dragen van kenmerkende kleding. Zij bewegen zich op de scheidslijn van de
onder- en bovenwereld en vertonen normoverschrijdend gedrag.
-

-

Landelijk en integraal
Sinds 2012 bestaat er een landelijke integrale aanpak outlaw motorgangs waarin partners afkomstig uit lokaal
bestuur, Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, KMar, het l.andelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en
de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC5) op landelijk niveau werken aan een integrale aanpak van outlaw
motorgangs. Een integrale werkwijze omdat de problematiek complex en hardnekkig Is, op landelijk niveau omdat de
problematiek om een regio overstijgende aanpak vraagt. De Minister van Veiligheid en Justitie maakt zich sterk voor
een harde aanpak van outlaw motorgangs en hieraan gelieerde zaken en draagt de lijn uit dat overheidsinstanties
OMG’s op geen enkele wijze zouden moeten faciliteren.

Q

Toegenomen onrust
Het LSO, overleg op het strategisch niveau in de integrale aanpak, is 31 maart 2014 extra bijeen gekomen in verband
met de recente ontwikkelingen en toegenomen onrust in de OMG wereld. Het zal u niet ontgaan zijn dat de komst
van de Bandidos in Nederland gepaard is gegaan met verstoringen van de openbare orde en incidenten richting
woningen en clubhuizen.

Verhoogde olertheid en scherpte

Bestuurlijk handelingsperspectief
Wat kunt u als burgemeester doen? Zoals in het L5O besproken, wordende informatiepleinen bi) de RIECs (nader)
geintensiveerd naar aanleiding van de actualiteit. Via uw RIEC wordt ii geinformeerd en ondersteund op dit vlak. Het
belang van korte lijnen met uw RIEC is met andere woorden cruciaal.

Wanneer voor evenementen gelieerd aan OMG’s geldt dat geen vergunning is gevraagd, of als niet-vergunde
evenementen toch doorgang vinden, staan u afhankelijk van de situatie bestuurlijke middelen tot beschikking zoals
een last onder dwangsom, een noodbevel of noodverordening. In het Handboek staat een en ander nader
beschreven. Ook roep ik u op de recente ontwikkelingen rondom OMG’s, wanneer daar aanleiding tot is, te
agenderen in uw lokale driehoek met betrokkenheid van de Belastingdienst (zgn. ‘driehoek plus’).
Tot slot
Ik hoop dat ik u voldoende heb geinformeerd over de noodzaak tot scherpte en bestuurlijk optreden. De
problematiek rondom de OMG’s is complex en ongri)pbaar, waardoor een ondersteuningsbehoefte denkbaar is. Uw
RIEC kan u informeren en ondersteunen bij bestuurlijk optreden. Voor aanvullende of regio overstijgende vragen
kunt u contact opnemen met het LIEC als aarispreekpunt van de landelijke aanpak via 088
/ info@liec.nl.

_...Jrgemeester Enschede
Landelijk trekker landelijke integrale aanpak OMG’s
Namens de leden van het Landelijk Strategisch Overleg Izie ommezijde):
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Rotterdamnl>

maandag 28 april 2014 9:15
FW: rijdend clubhuis no surrender rdam

Ha
Zie onderstaande link naar een filmpje over een rijdend clubhuis van No Surrender.

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
Rotterdam-Rljnmond
Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
6 (6de etage)

T:I
(‘4:1
-

rotterdam ni

Vrijwaring
De gegevens tn dit elektronisch document en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u bestemd
is, is het stnkl verboden de inhoud daarvan op enige wijze bekend Ie maken of te vermenigvuldigen.
De informatie wordt zorgvuldig samengesteld. 1-let RIEC Rotterdam-Rijnmond kan echter niet garanderen dat de informatie absoluut juist, volledig en tijdig overkomt via het
Intemet. Het RIEC Rotterdam-Rijnmond garandeert niet dat hm bericht vrij is van virussen.
Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontssngen wordt u verzacht Het RIEC Rotierdam-Rijnmond hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het bericht vervolgens te
verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Van
Verzonden: maandag 28 april 2014 8:34
Aan:

Onderwerp: rijdend clubhuis no surrender r’dam
http://www.camilleri.nl/201 4/04/innovatief-rijdend-clubhuis-no-surrender/
Met

vriendelijke groet,

Projectleider en beleidsadviseur
Directie Veiligheid
Gemeente Rotterdam
Bezoekadres: Coolsinge! 6 (1’ etage)
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Telefoon:
Mobiel:
Website: rotterdam.nhfveilig

1.

Vindt u deze infornitie onduidelijk7 Wij geven grg een toeIichtng
Geer het door oan de af7ender wanneer deze emaiI niet voor u is en verwijder dit bericht.

(

2

LIEC

Handelingsperspectief voor burgemeester in aanpak OMG’s
Tbv. Nieuwsuur interview Burgemeester

vertrouwelijk 25-04-1 4

1. (I-Ier)vestiging in de gemeente / clubhuis

.

2. Openbare ruimte

1

.

.

1

LIEC

3. Invloed in de horeca
Horeca is een deelgebied dat zij delen met de politie; een gedeelde regiefunctie dus, waarbij een
vergunningenregime kansen biedt. Als ultimum remedium bovendien de mogelijkheden die de wet
Bibob biedt. Het stimuleren van een vergunningenregime is nodig; veel gemeenten hebben
deregulering toegepast terwijl OMG’s juist regels (law) nodig hebben om outlawgedrag tegen te
gaan.

4. Op het gebied van evenementen en ride outs
Gemeenten voeren de regie op de deelgebieden clubhuizen en evenementen; hierbij spelen de
plaats (omgeving/bestemmingsplan) en activiteit (te vergunnen volgens
APV/evenementenverordening) een rol.

5. Outlawbikers in overheidsdienst

2

LIEC
6. Randvoorwaardelijk
.

0
.

3

fr
/:LIEC-RIEC
Agenda 09-01-2014

Agenda motorciuboverleg

Datum:
Tijd:
Locatie:

09-01-2014
13:00 16:00 uur
—

1.

Opening

2.

Vaststellen van het verslag en actielijst

Bijlage 2

3.

Mededelingen
Mini-congres, toelichting
Persoonsgerichte aanpak, toelichting
Stavaza voortgangsrapportage, toelicr

Mondeling
Mondeling
Mondeling

Horeca
Ter informatie: Artikel Afpersing in de horeca
Ter informatie: Artikel Den Bosch deurbeleid
Terugkoppeling gesprek Koninklijke Horeca (door V&i/LIEC)
Rondvraag: regionale ervaringen betrekken horeca

Bijlage 4a
Bijlage 4b
Mondeling
Plenair

-

-

-

4.

-

-

-

-

5. Gebruik van Amazone
Door:
6.

Concept-handreiking ride outs en evenementen, ter discussie
Door:

7.

Stand van zaken in de regio’s (rondje)

t

8. Wvttk en sluiting

Bijlage 5
Bijlage 6

L

LTEC-RIEC
Agenda 09-01-2014

Agenda motorciuboverleg

Datum.
Tijd:
Locatie:

20-02-2014
13:0O- 16:00 uur

1.

Opening
Door

2.

Vaststellen van het verslag en actielijst

Bijlage 2

3.

Mededelingen
Terugkoppeling van het overleg inzake de infocel, door
Stand van zaken mini congres, door
Stand van zaken RMS ride out, door
Voortgang contacten horeca, door
Autorisaties RIEC-IS

Mondeling
Mondeling
Mondeling
Mondeling
Bijlage 3

-

-

-

-

-

4.

Presentatie landelijk beeld
Door: Landelijke Eenheid

5.

Evenementenplanning

Bijlage 5

6.

Definitie Outlaw
Door:

Bijlage 6

7.

Stand van zaken in de regio’s (rondje)

8.

Wvttk en sluiting

) “LIEC-RIEC
Agenda 03-04-2014

Agenda overleg RIEC projectleiders OMG

Daturn.
Tijd:
Locatie:

03-04-2014
13:00 15:00 uur
—

1.

Opening
Door:

2.

Recente ontwikkelingen
Bespreking actualiteiten
Terugkoppeling spoedbijeenkomst LSO 2014-03-31
-

-

3.

Acties RIEC/LIEC
Alertering burgemeesters
-

()

4.

Stand van zaken in cle regio’s (rondje)

5.

Wvttk en sluiting

Bijlage 3

LTEC-RIEC
Agenda 15-05-2014

Agenda niotorciuboverleg

]5—05-20]4
13:00 16:00 uur

rDatum:
Tijd:
Locatie:

--

1.

Opening
Door

2.

Mededelingen

t
3. Vaststellen van het verslag en actielijst
4. Actueel beeld
Presentatie ontwikkelingen Tilburg
Door:
Stand van zaken afspraken met Horeca
Door:
Actueel veiligheidsbeeld vanuit de infocel

Bijlage 3

-

-

Mondeling

-

5.

Voortgang
Informatiedeling in RIEC werkgroepen
-

-

-

-

-

Stand van zaken beveiliging
Door:
Stand van zaken voetbal
Door:
Uitwerking brief Dhr. P. Miltenburg in de eenheden
Bestuurlijk optreden rondom ride outs

6.

Stand van zaken in de regio’s (rondje)

7.

Wvttk en sluiting

Mondeling
Mondeling
Mondeling
Mondeling
Mondeling

LIEC-RIEC
Agenda 26-06-2014

Agenda motorciuboverleg

Datum:
Tijd:
Locatie.’

2 6-06-2014
13.00— 16:00 uur

1.

Opening
Door

2,

Mededelingen
a. WOB-verzoek AD

3.

Vaststellen van het verslag en actielijst

4. Terugkoppelingen:
a. LSO Expertsessie wetenschappers
b. Burgemeestersbijeenkomst 18juni

Bijlage 3

Mondeling
Mondeling

5.

Presentatie ontwikkelingen Limburg

Mondeling

6.

Presentatie CDV (onder voorbehoud)

Mondeling

7.

Landelijke integrale voortgangsrapportage

Mondeling

8.

9.

Bijlage 8

Concept Bestuurlijk basisniveau OMG’s voor gemeenten

10. Stand van zaken in de regio’s (rondje)
11. Wvttk en sluiting

Bijlage 9

LTEC-RIEC
5
4
Agenda 06-01-2014

Agenda landelijke werkgroep
Datum:
Tijd.
Locatie:

Donderdag 9januari 2014
16.00— 17.00 uur

1. Opening en mededelingen
(Door
2. Actiepuntenhijst

Bijlage 2

3,

Verslag vorige werkgroep

Bijlage 3

4.

Stavaza definitie OMG/1% en consequenties
(Door

Mondeling

5.

Voorbereiding Mini-congres
(Door:

Bijlage 4

6. Wvttk en afsluiting

•1
:LTEC-RIEC
Agenda 13-03-2014

Agenda landelijke werkgroep
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 13 maart 2014
15.00 16.00 uur
—

1.

Opening en mededelingen
(Door:

2.

Actiepuntenlijst

Bijlage 2

3.

Verslag vorige werkgroep

Bijlage 3

4.

Concept leidraad ride outs

Bijlage 4a en 4b

5.

Amazone
Raadplegen Amazone door deelnemers veiligheidshuizen

Mondeling
Bijlage 5

(

-

6.

7.

Bijlage 6
Effectieve inzet politie bij opsporingsonderzoeken
(Door:

Mondeling

8.

Stavaza definitie Outlaw
(Door:

Mondeling

9.

Stavaza Mini-congres
(Door:

Mondeling

10. W.v.t.t.k. en afsluiting

.fLIEC-RIEC
Agenda 26-06-2014

Agenda landelijke werkgroep
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 26 juni 2014
16.00 17.00 uur
—

1.

Opening en mededelingen
Door:

2.

Actiepuntenlijst

Bijlage 2

3.

Opvolging n.a.v. voortgangsrapportage

Mondeling

4.

Vaststellen verslagen en acties n.a.v.:
a. Landelijk Strategisch Overleg 4juni
b. Expertsessie LSO Wetenschap 4juni
c. Burgemeestersbijeenkomst 18juni

Bijlage 4a
Bijlage 4b
Bijlage 4c

5. Afstemming KHN / verzoek

Mondeling

6.

Convenant OMG’s en private partners voorbeeld Eindhoven

Bijlage 6

7.

Memo informatie-uitwisseling persoonsgegevens OMG-leden

Bijlage 7 (nazending)

8.

Eerste opzet internationale meeting OMG’s

Bijlage 8

9.

W.v.t.t.k. en afsluiting

1.

LTEC-RIEC
Agenda 20-02-20 14

Agenda landelijke werkgroep
Datum:
Tijd:
Locatie:

1.

Donderdag 20 februari 2014
15.00- 16.00 uur

Opening en mededelingen
(Door:

2. Actiepuntenlijst
3.

Verslag vorige werkgroep

Bijlage 3

4.

Definitie Outlaw

Bijlage 4

5.

Bespreken afspraken gemaakt in klein comité (politie en Om afw))
m.b.t. de integrale voortgangsrapportage

6.

Stavaza expertmeeting effectiviteit

Mondeling

7.

Stavaza Mini-congres

Mondeling

(Door:
8.

Vergaderlocaties

9. Wvttk en afsluiting

(

Bijlage 2

Bijlage 7

Agenda

Landelijk Strategisch Overleg
BESTRIJDING
OUTLAW MOTRCYCLE GANGS (OMG)

PLIT E

(

t
RIEC

DPE
M P4

)

ETE R

eastingdtenst

E

FIOD
Bc1as irrgdens

Miniseievn Veiligheid
en Ju çtite

Agenda spoedbijeenkomst Landelijk Strategisch Overleg d.d. 31 maart 2014
Locatie: FIOD,’

t
-

-

Dhr,
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevri
Mevr.

t

(voorzitter LSO, Burgemeester Enschede)
(Landelijk portefeuillehouder politie, Hoofd operatiën Gelderland
(plv. DGRR, Ministerie van V&J)
lv. HOvJ, Landelijk Parket)
jrFIDD)
3eIastingdienst)
d Landelijke Recherche)
)istrictschef, politie Den Haag / Leiden)
Hoofd LIEC)
rojectleider LIEC)
verslaglegging)
—

—.

,

1.

Opening
Doel spoedbijeenkomst, door: dhr.

2.

Actualiteiten
Toelichting door dhr.

3.

Te ondernemen acties
Wat betekent dit voor de diverse partijen en voor het actualiseren van draaiboeken en
overige relevante documenten?

4.

W.v.t.t.k.

5.

Afsluiting

Stukken
Bijlage 1 ad. agendapunt 2:

Bijlage 1

Brief stand van zaken aanpak QMGs, dhr.

2

.
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LIEC

De Voorzitter van de Stuurgroep RIEC

Okanmark

UEC/RV/2014.0523

In afschrift aan
het Hoofd RIEC

Daorkrnrrrrrr

088

-

E-ma lacht,

info@liec.nl
Aantal bij!agen

Datjrn

23mei 2014
Oirerwtrp

(

Gebruikmaking Amazone in integrale aanpak OMGs

Geachte Voorzitter van de Stuurgroep RIEC,
In de Werkgroep Informatie-uitwisseling die zich bezig houdt met het verbeteren van het uitwisselen van informatie
in RIEC-verband, is onlangs gesproken over het gebruik van het systeem Amazone in de integrale aanpak van outlaw
motorcycle gangs (OMG’s)

De integrale aanpak van OMD’s is een prioriteit van de minister van Veiligheid en Justitie. Sinds 2012 is daarom een
landelijke integrale aanpak geformuleerd voor de aanpak van OMG’s. De RIECs spelen hierin een belangrijke rol. In
alle RTECs is de aanpak van DMG’s als handhavingsknelpunt aangewezen, Een integrale aanpak is hiermee het
uitgangspunt.
Het feit dat de OMG’s als handhavingsknelpunt zijn benoemd, kan leiden tot een integrale casusanalyse tav. leden
van OMG’s. Hierbij gelden de gebruikelijke afwegingen zoals die in het kader van de proportionaliteit en
subsidiariteit, Wanneer sprake is van een casus met OMG-leden, is het opnemen van leden in Amazone één van de
mogelijke iriterventies waartoe kan worden overgegaan. De integrale casusanalyse kan met andere woorden leiden
tot een aanpak waar het opnemen van die leden in Amazone onderdeel van uitmaakt,
Het gebruik van het systeem Amazone is hiermee een onderdeel van de integrale aanpak; partners. in dit geval
politie en Belastindienst zetten ehen instrumenten in ten behoeve van de interale aanpak.I
-

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande,
kunt u contact opnemen met uw RIEC of voor meer algemene vragen met het LIEC via 088
of info@liec.nl,

Dhr.l
Hoofd LIEC

(

(

Overleg met Duitsland

—

outlaw motorcycle gangs

Actueel
Sinds half maart heeft de Bandidos zich gevestigd in Nederland (Sittard en Heerhugowaard).
Een club eerder vooral aanwezig in Duitsland, Scandinavische landen en een enkele club in
Frankrijk, Italië, België. De Bandidos hebben in diverse landen conflicten met de Heils Angels
(gekend). De eerste chapter van de Bandidos in Nederland (Limburg) werd in Dortmund
ingehuldigd.
Samenwerking met Duitsland
Op operationeel tactisch niveau wordt goed samengewerkt met de Bundes Kriminal Ambt,
Landes Kriminal Ambt en diverse andere specialisten. In de eenheden van de grensstreek
wordt ook één op één samen ewerkt met de Duitse collega’s.(

1
1
1
•

(

)e van oorsprong Nederlandse Satudarah heeft zich in 2012 ook in België en
Duitsland (en andere landen) gevestigd.
Intensieve samenwerking vindt plaats binnen Euregionaal verband (DUI, BE, NL). Er is een
thematische werkgroep criminele motorbendes samengesteld uit gespecialiseerde
vertegenwoordigers van de parketten van Noordrijn-Westfalen, België en Nederland met
betrokkenheid van gespecialiseerde vertegenwoordigers van de politleautoriteiten in de drie
landen. Voor DUI zijn dat Staatsanwaltschaft Aken en Landeskriminalamt Düsseldorf (geen
permanent lid’).

Nederlandse aanpak
•
Begin 2012 is in Nederland een overheidsbreed offensief gestart om zogenaamde
‘outlawbikers’ die zich schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag en criminaliteit, hard
aan te pakken.
•
De landelijke overheid, het OM, de politie, de belastingdienst en gemeenten werken hierbij
nauw samen. Naast strafrechtelijk optreden betreft de aanpak vooral ook integrale
handhaving gericht op:
Clubhuizen
Evenementen
het bestrijden van de invloed van outlawbikers in de horeca, de beveiligingsbedrijven en
op de harde kernen van voetbalsupporters
het aanpakken van windhappers (zij die geen legaal Inkomen hebben, maar hun
inkomsten uit illegale activiteiten verkrijgen) en
focus op leden van l% motorclubs in overheidsdienst.
•
Nederlandse opsporingsonderzoeken hebben geleid tot meer inzicht in de criminele
activiteiten die door leden van OMG’s (al dan niet in clubverband) worden gepleegd. De
strafrechtelijke aanpak is in Nederland aanvankelijk gestart op (individuele) leden van OMG’s.
Die aanpak heeft tot een groot aantal opsporingsonderzoeken geleid (variërend van heel
kleine onderzoeken naar openlijke geweldpleging tot grotere onderzoeken naar criminele
organisaties). Zo zijn al enkele outlaw motorcycle gangs in Nederland hard aangepakt.
-

-

-

-

-

Input voor persconferentie ministerstreffen (Minister BiZa Noordrijn-Westfalen,
Minister Justitie België, Minister van VenJ) in geval vragen aan NL worden
gesteld over de outlaw motorcycle gangs

Nederlandse aanpak
•
Begin 2012 is in Nederland een overheidsbreed offensief gestart om zogenaamde
‘outlawbikers’ die zich schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag en
criminaliteit, hard aan te pakken.
•
De landelijke overheid, het OM, de politie, de belastingdienst en gemeenten werken
hierbij nauw samen. Naast strafrechtelijk optreden betreft de aanpak vooral ook
integrale handhaving gericht op:
Clubhuizen
Evenementen
het bestrijden van de invloed van outlawbikers in de horeca, de
beveiligingsbedrijven en op de harde kernen van voetbalsupporters
het aanpakken van windhappers (zij die geen legaal inkomen hebben, maar hun
inkomsten uit illegale activiteiten verkrijgen) en
focus op leden van 1% motorclubs in overheidsdienst.
•
Er vindt landelijke informatiecoördinatie plaats: informatie wordt regionaal
verworven en gestapeld tot een landelijk beeld.
•
Nederlandse opsporingsonderzoeken hebben geleid tot meer inzicht in de criminele
activiteiten die door leden van OMG’s (al dan niet in clubverband) worden gepleegd.
De strafrechtelijke aanpak is in Nederland aanvankelijk gestart op (individuele)
leden van OMG’s. Die aanpak heeft tot een groot aantal opsporingsonderzoeken
geleid (variërend van heel kleine onderzoeken naar openlijke geweldpleging tot
grotere onderzoeken naar criminele organisaties). Zo zijn al enkele outlaw
motorcycle gangs in Nederland hard aangepakt.
-

-

-

-

-

Internationale samenwerking
•
Vanwege het internationale karakter van outlaw motorcycle gangs (zoals de Heils
Angels, Satudarah en No Surrender) kan de aanpak niet enkel een nationale
aangelegenheid zijn. Zo heeft de van oorsprong Nederlandse Satudarah zich in 2012
ook in België en Duitsland (en andere landen) gevestigd. Het zijn besloten clubs met
internationale verbanden tussen chapters van de OMG’s en daarom bij uitstek
geschikt om zware en internationale misdaad te organiseren, en dus criminele
gelegenheidsstructuren.
•
De problematiek van de outlawbikersciub in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland is
steeds meer in elkaar verweven. Daarom vindt ook intensieve samenwerking plaats
tussen de euregionale handhavingsdiensten en vindt regelmatig uitwisseling van
informatie plaats.

2o1/

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

ecn!>
dinsdag 21januari 2014 17:18
Verslag horeca en OMG 21januari
140121 Verslag werkgroep Horeca en OMG.doc

ag
Leuk julhe vandaag even nader te spreken! Hierbij een kort verslag van vandaag Wijzigingen en aanvullingen altijd
wel kom
Na jullie reactie kunnen we met de stuk de achterban (gemeente, politie) bevragen. Ik stel voor dat we elkaar op de
hoogte houden van de reacties.
weer en groet,

Met vriendelijke groet,

Project’eider Landelijk Informatie-

en Expertisecentrum

T: 088

liec.nl

LLIEC
ftjnde!nk Informatie en Expenisecentrurn bescrijdtng georgonseerde rrrn:ncliteir
Postbis 203û5. ?500EH Den Haac

f

\,

Onderwerp: FW: awareness-training outlawbikers 16 oktober
Ha allen zoals beloofd bjgaand de awareness-presentates Deze wordt gegeven aan gemeente ambtenaren po:tie en
baas
onderstaand nog twee tilmpjes Die vanuit Noordwjk gebruk ik nu ook as afsluiter

http://wvïw. yo utube.com/watch?v=8Nv 1 XsbzCAY
en

http ://www. youtube.com/watch?vvqX2YyMhSvc

1

@

bijgaand aIast handboek 1% mc
handboek juridisch instrumentarium stuur ik apart toe.

Ketenregisseur softdrugs/BlOOS

Regionaal Informatie en Expert se Centum
Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Roltetdam
Beze”-’-MOOI

-‘I 6 (6de etage)

)
1

F0101_______

viebs Ie: mww reL

Vrijsaring
De gegevens in dit elektronisch document en de eentueie bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geodreusezrde(n) Indien da bericht niet voor u bestemd is, is
het strikt verboden de inhoud daarvan op enige sijze bekend te maken af te vermenigvuldigen
De informaiie wordt zorgvuldig samengesteld 1-let RIEC Rotterdam kan echter niet garanderen dat de inrorniatie absoluut juist volledig en tijdig oserkomt sia het Intemet liet
RIEC Rotterdam garandeert niet dat het bericht vrij is van virussen
Indien u dit hencht abuaievekk heeft ontsangcn ssordt
bericht kunnen geen rechten worden ontleend
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verzocht het RIEC Rotierdamd hiervan onmiddellijk in kennis te stellen eis het bericht vervolgens te s’ersvtjdercn Aan dit
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Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 3 maart 2014 10:54

CC:
Onderwerp:

mw-brabant.politie.nl
FW: Bossche huisregels horeca

Hierbij namens

ni>

nput over de huisregels mbt horeca Den Bosch voor ons werkgroepje horeca.

Groeten,
Met vriendelijke groet,

P

ectleider Landelijk Informatie, en Expertisecentrum

T: 088-699
M:

L IEC
Laidelijk infornntie en Exper secentrurn hrr;jding oeoign.r çperde crirninolite
P051bUS 20305, 2SDOLH Den Haag

t

Van:
Verzonden: maandag 3 maart 2014 ltJ
Aan:
Or”erwerp: FW: Bossche huisregels horeca

rnrnt,pQijtiesil}

Hol
Tijdens het Motorcluboverleg had ik toegezegd de huisregels m b.t. horeca van Den Bosch toe te sturen Kun
doorsturen naar de werkgroep Horeca?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,

Criminoloogfanahst
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
Zeeland West-Brabant en Oost-Brabarit
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Onderwerp: che huisregels horeca
Ls,
Zoals beloofd.
Dit betreffen de geproduceerde posters die op aanwijzing van ons zijn veranderd, zie mn punt 6 en 8, waarop OMG
geweerd kunnen worden.
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LIE C-RIEC
Agenda 06-01-2014

Agenda landelijke werkgroep

Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 30 januari 2014
15.00 16.00 uur
—

1

Opening en mededelingen
(Door:

2.

Actiepuntenljst

Bijlage 2

3.

Verslag vorige werkgroep

Bijlage 3

4.

Stavaza expertmeeting effectiviteit

Mondeling

5.

Stavaza Mini-congres

Mondeling

(Door:
6.

Wvttk en afsluiting

