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Mág de politie wel preventief stelen?
Het is de vraag of de succesvolle
inbraakpreventieactie van de politie
Fryslân juridisch gerechtvaardigd is. Bij die
actie haalt de politie soms voorwerpen uit
openstaande schuurtjes of garages.
n Goos Bies
Leeuwarden | Rechtsgeleerde Nico
Kwakman van de Rijksuniversiteit
Groningen betwijfelt of het belang
van aandacht vragen voor preventie
groot genoeg is om een strafbaar feit
te rechtvaardigen.
Dat zegt Kwakman vandaag in
het Friesch Dagblad. ,,Ik vraag me af of
de rechter deze ‘diefstal’ voldoende
acht als rechtvaardigingsgrond voor
zo’n zwaar middel, mede omdat het
ook nog eens een ernstige schending

Politie laat papieren
voetafdruk achter
met de tekst: deze
schoenafdruk had
van een insluiper
kunnen zijn

van het recht op privacy betreft.
Een proefproces zou dat moeten
uitwijzen.”
Politiewoordvoerder Anne van der
Meer bevestigt dat de agenten verschillende keren een fiets of ander
voorwerp uit een schuur hebben gehaald in het kader van de actie. ,,Ik
zou niet weten waarom we dat niet
zouden doen. ‘Zo makkelijk gaat het’,
laten we daarmee zien. De schuur
staat open, de mensen zijn gewoon
thuis en hebben ons helemaal niet
opgemerkt. Dan bellen we aan en
vragen we: herkent u deze fiets?”
Bij de inbraakpreventieactie controleren agenten samen met burgers
of deuren en ramen van huizen, auto’s en garages of ze afgesloten zijn.
Zo niet dan laten ze een papieren
voetafdruk achter met de tekst: deze
schoenafdruk had van een insluiper
kunnen zijn. Bij de briefing voorafgaande aan de acties wordt duidelijk
gezegd dat alleen politiemedewerkers aan de deuren mogen zitten.
Volgens Van der Meer vatten verreweg de meeste mensen de actie
sportief op. ,,Tot nu toe zijn er drie
mensen geweest die hebben gezegd
dat ze niet op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen willen worden.

Een openstaand schuurtje in Jubbega. De agent laat er een papieren voetje achter als waarschuwing aan de
bewoner. Maar is deze actie wel legitiem? Foto: Marchje Andringa

Om het in perspectief te plaatsen:
we hebben inmiddels zo’n tienduizend woningen bezocht.”
De politie heeft de zogenoemde
voetjesactie inmiddels in zo’n zeven
gemeenten gehouden. Momenteel
zijn er gesprekken gaande met Leeu-

warden, Weststellingwerf, Smallingerland en Opsterland om ook zo’n
preventieactie te doen. Volgens Van
der Meer zijn de resultaten al zichtbaar. Zo werden er eerder deze week
vier Zuid-Amerikaanse inbrekers
opgepakt in de Heerenveense wijk

De Heide. ,,Daar waren we een week
eerder met onze actie geweest. We
hebben daar verteld: zie je iets verdachts? Bel dan 1-1-2. Dat is gelijk
gebeurd.”
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Preventie
Inbrekers op pad
als het hard waait
Met de ogen van inbrekers struinen politie, ambtenaren en
leden van dorpsbelang door de Friese dorpen. Wie de deur
open heeft staan of de ﬁets niet op slot, krijgt een waarschuwing.
‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn...’
Door Goos Bies.

H

ier”,
ﬂuistert
buurtagent Geert
van der Laan terwijl hij een zaklamp richt op het
voordeurslot van een huis in een
nieuwbouwwijkje in het oosten
van Joure. ,,Die schroeven kun je
zo los draaien en het slot breek je
er dan met een tang af.”
Hoofdschuddend ziet Van der
Laan de kennelijk gebrekkige sloten aan. Terwijl hij en twee collega’s in het vroege avonddonker
langs de woningen scharrelen en
aan auto- en garagedeuren trekken, hebben de bewoners niets
in de gaten. De meesten turen argeloos naar de tv. Niemand in het
Jouster wijkje heeft het gesnuffel
rond zijn huis in de gaten gehad.
,,Het hang- en sluitwerk van veel
eigen woningen is niet goed. In
Sint Nicolaasga zagen we het
ook heel veel. Met de Bulgaarse
methode hebben inbrekers zo’n
deur zo open.”
In december is de politie samen met personeel van gemeentes en woningcorporaties en met
vertegenwoordigers van dorps- of
wijkbelang begonnen met de opmerkelijke preventieactie. In zeker negen gemeenten is of wordt
de actie gedaan. Wie de deur niet
heeft afgesloten, treft een wit
voetje van papier aan met daarop
de tekst: ‘Deze schoenafdruk had
van een insluiper kunnen zijn...’.

bezighouden. ,,Ze hebben sindsdien een kleine zeventig inbrekers aangehouden en daarmee
meer dan tweehonderd inbraken
opgelost”, zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.
De stijging zet zich in 2012
voort. ,,We hebben nog nooit
zoveel inbraken gehad sinds we
als Fryslân één korps vormen. Als
het zo doorgaat komen we boven
de tweeduizend uit.”
Omdat er extra inzet is voor
opsporing, vindt de politie dat
ook op het gebied van preventie
wat gedaan moet worden. ,,Mensen zijn gewoon slordig”, zegt
Van der Meer. ,,De laptop ligt in
het zicht op de keukentafel of de
iPad wordt op de vensterbank opgeladen, even een ruitje intikken
en de laptop is weg. Of smartphones, die zijn momenteel erg
geliefd.”

Meer woninginbraken
Aanleiding voor de actie is het
stijgende aantal woninginbraken. Tot en met 2010 bleef het
aantal aangiften daarvan stabiel,
maar vanaf 2011 nam die vorm
van criminaliteit sterk toe (van
1450 aangiftes van inbraken in
2010 naar 1870 in 2011). Reden
voor de politie om na de zomer
van 2011 een speciaal team op te
zetten, met vijftien agenten die
zich alleen met woninginbraken

De inbrekers die momenteel
actief zijn in Fryslân worden
door de politie in drie groepen ingedeeld.
1) De bij de politie bekende
verslaafde die elke dag
drugs nodig heeft. Vroeger
heroïne, nu vaak cocaïne.
2) De beroepsinbreker die
geen werk heeft en veelal in
de eigen omgeving inbreekt,
ook in bedrijven.

Verkeerde knop
In Joure zijn ze goed op de hoogte van de preventieactie. Bijna iedereen bij wie wordt aangebeld,
weet ervan. ,,Daar zijn jullie, ik
had erover gelezen”, klinkt het
geregeld.
,,En alles goed afgesloten?”
,,Eh...?”

Niemand heeft
het gesnuffel
rond zijn huis in
de gaten
,,De auto is niet afgesloten.”
,,Hè? Toch weer de verkeerde
knop ingedrukt. Geweldig jongens!”
Een investerinkje van honderd
euro, zegt Van der Laan, en inbrekers komen niet zo makkelijk
binnen. ,,Zo’n mooie woning, en
dan zo slecht beveiligd. Zorg dat
je een slot van het Politie Keurmerk Veilig Wonen hebt, zoveel
kost dat niet”, stelt hij. Een bewoner die daarop geattendeerd
wordt, werpt tegen: ,,Als ze binnen willen komen, komen ze
toch wel binnen.” Dat is zo, erkent Van der Laan. ,,Maar als ze
ergens een half minuutje over
doen om in te breken en ergens
tien minuten voor nodig hebben,
dan kiezen ze voor de dertig seconden.”
Een paar woningen verderop
staat een ﬁets op de oprit niet

De junk, de beroeps en de Oost-Europeaan
3) De uit het midden van
het land en uit Oost-Europa
afkomstige inbrekers.
Zij stelen bijvoorbeeld
ingebouwde navigatiesystemen op bestelling uit hun
thuisland. De ene dag zitten
ze in Leeuwarden en de
volgende dag in Maastricht.
Voor de politie zijn deze
inbrekers het lastigst te arresteren.

op slot. De puberzoon des huizes haalt er de schouders over
op, als hij er na een druk op de
deurbel op aan wordt gesproken.
,,’t Is Joure, hè.” Met zijn vader
hoort hij de agenten welwillend
aan. Die worden bedankt voor
alle goeie tips, maar als de agenten zijn uitgezwaaid en de deur
weer dichtgaat, staat de ﬁets nog
steeds niet op slot.
Een agent, die beslist niet met
zijn naam in de krant wil omdat hij in een klein dorp woont
waar iedereen hem kent, kan
zich er wel wat bij voorstellen.
Tijdens de Sneekweek is zijn onderverdieping een keer helemaal
leeggeroofd. ,,Terwijl ik in een
oud pand met een houten vloer
woon. Ik dacht altijd dat ik heel
alert was, maar ik heb er niets
van gemerkt.” Toch staan zijn
ﬁetsen thuis overdag niet op slot.
,,Je wilt van je huis ook geen bunker maken.”
Met een man of vijftig zijn de
agenten en andere vrijwilligers
op pad. Ze trekken overal deuren
open. ,,Kijk, een grasmaaier, kun
je zo meenemen”, zegt Van der
Laan, terwijl hij een garagedeur
omhoog trekt en hij een voetje
naar binnen werpt.
In dit Jouster wijkje stappen
de agenten nergens naar binnen,
maar soms gebeurt dat wel. In
IJlst stonden agenten met een uit
de garage gehaalde ﬁetssleutel
in de hand voor de deur van de
verbouwereerde bewoner en in
Grou haalden preventievrijwilligers een complete ﬁets uit een
schuurtje om te laten zien hoe
makkelijk die is te ontvreemden. Soms stappen agenten een
bijkeuken in en roepen ‘hallo,
politie’.
Rechtvaardigheidsgrond
Volgens rechtsgeleerde Nico
Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen mag de politie

niet in alle gevallen zomaar een
huis- of schuurdeur opentrekken.
Als er sprake is van het forceren
van een gammel slot of hek, dan
moet er een rechtvaardigheidsgrond voor zijn. ,,Ontplofﬁngsgevaar is bijvoorbeeld zo’n goede
reden. Er moet een belang zijn
dat zo zwaar weegt dat dat een
strafbaar feit rechtvaardigt. Het
Openbaar Ministerie moet daar
normaal gesproken toestemming voor geven.”
Iedereen mag overigens gewoon een huis binnenstappen
als de deur niet op slot zit, mits
het overdag is. ,,Het wordt in dat
geval pas huisvredebreuk als de

Staat de ﬁets
niet op slot?
Ach, ’t Is Joure, hè

bewoner de insluiper sommeert
meteen te vertrekken en deze
dat niet doet”, legt Kwakman uit.
Diegene mag dan niks aanraken,
dus het is de vraag of de politie
zomaar een ﬁets uit een schuur
mag halen. ,,Ik vraag me af of de
rechter het vragen van aandacht
voor preventie voldoende acht
als rechtvaardigingsgrond voor
deze ‘diefstal’, mede omdat het
ook nog eens een ernstige schending van het recht op privacy
betreft. Een proefproces zou dat
moeten uitwijzen.”
Ofﬁciële klachten over de preventieactie heeft de politie volgens woordvoerder Van der Meer
nog niet gehad. ,,We krijgen
soms te horen of we niks beters
te doen hebben, maar over het
algemeen zijn de reacties heel
positief.”
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i In zeker negen Friese gemeenten zijn anti-inbraakacties

gehouden. De laatste was in de gemeente Heerenveen. Daar
stuitten de deelnemers op 365 gevallen waar de woning,
schuur of auto niet goed afgesloten was.

Links: Irene Schwerzel uit
Jubbega schrikt als ze van de
politie te horen krijgt dat ze
haar achterdeur open had
staan en dat inbrekers zo binnen hadden kunnen komen.
Onder: Een agente legt een
papieren voetafdruk van een
potentiële inbreker op de vensterbank. Foto’s: Marchje Andringa

Jelle de Jong, voorzitter van de
Jouster buurtvereniging Skipsleat,
is heel enthousiast over de antiinbraakcampagne van de politie.
,,Geweldig, als je alleen al ziet
hoeveel inbraken er in Skarsterlân (van 24 aangiften in 2010 naar
69 in 2011 en vijftien in de eerste
zeventig dagen van 2012, GB) zijn
geweest, dan is dit echt nodig. We
hebben net vijftien voetjes uitgedeeld in een heel klein wijkje, dat
vind ik best heel veel.”
Bang dat van de campagne ook
een aanzuigende werking uitgaat
- immers door de grote media-aandacht die ervoor wordt gevraagd,
worden ook kwaadwillenden erop
geattendeerd dat veel huizen en
auto’s in Fryslân niet zijn afgeslo-

Vraag is of
er voldoende
rechtvaardiging is
voor deze ‘diefstal’
ten - is De Jong niet. ,,Inbrekers
weten dat wel. De actie werkt,
dat blijkt wel. Sindsdien wordt er
veel minder ingebroken. Mensen,
alstublieft, doe uw deur op slot.
Ja, dat doe ik ook. Altijd.”
Bestelling
De inbraakgolf wordt volgens politiewoordvoerder Van der Meer
met name veroorzaakt door inbrekers uit de Randstad en OostEuropa die op rooftocht zijn, vaak
op bestelling (zie kader). ,,De verslaafde hebben we altijd gehad.
Ook de crisis speelt mee. Ze zijn
vaak uit op smartphones, laptops, maar ook sieraden. Er wordt
regelmatig geadverteerd met een
inloopmiddagje goud kopen. En
ja, wij hebben de indruk dat daar
veel gestolen goud wordt verkocht. Een tijdje terug hebben we

nog een juwelier aangehouden in
Sneek, die een oogje dichtkneep
bij de inkoop van gestolen juwelen en sieraden.”
Intussen belt buurtagent Van
der Laan aan bij een woning aan
de Sloep. De deur van de BMW
is open, zegt hij tegen de vrouw
die achter een alleen aan de bovenkant geopende en aan de onderkant vergrendelde deur staat.
,,Ooooh”, zegt ze terwijl ze de
hand voor de mond slaat. ,,Ja, die
staat heel vaak open. Of er iets
waardevols in zit? Vast wel. Kennelijk zijn we er niet zo zuinig
op.”
Dan komt haar man erbij. Toevallig hadden ze het er net nog
over gehad deze dag aan de keukentafel. Dat er zoveel wordt ingebroken in Joure. ,,We hebben
nog geen lichtschakelaar, daar
denken we wel aan. Goede actie
dit”, zegt hij. En na het dichttrekken van de deur wordt die hoorbaar vergrendeld. ,,Daar ligt het
niet aan”, zegt Van der Laan.
Rolcontainers
Hij wijst op de hoge hagen die
veel mensen naast huis hebben.
Zijn inbrekers dol op. ,,Dan kunnen ze zich goed verschuilen.
Denk aan het snoeiwerk, zorg
voor zicht”, adviseert Van der
Laan, de buurtagent uit Lemmer
die deze dag de collega’s in Skarsterlân bijstaat. Hij wijst naar rolcontainers tegen de wand. ,,Zet
ze los van de muur, dan kunnen
inbrekers nooit zonder met zo’n
bak te rammelen het dak op klimmen. Geluid reikt vaak ver. Wist
je dat er meestal wordt ingebroken als het hard waait? Dan hoor
je de inbrekers niet.”
In totaal worden er in Skarsterlân 385 voetjes neergelegd. Van
der Laan heeft nog een laatste tip:
ook als je even een boodschapje
moet doen of boven aan het werk
bent, zorg dat de boel op slot zit.
,,In de tussentijd kunnen ze de
hele woning leeghalen.”

