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Voorwoord

Wat tekent de Landelijke Eenheid en 
haar medewerkers? Lef, nieuws
gierigheid en oog voor innovatie. In 
dit overzicht van 2017 laten we zien 
hoe dit iedere dag weer tot uiting 
komt in ons werk. Natuurlijk kunnen 
we dit niet alleen, maar trekken we 
nauw samen op met de regionale 
eenheden en onze veiligheids
partners. 

Onze focus ligt op onze veiligheids-
thema’s: Cybercrime, CTER, Mobiel-
Banditisme, Transportcriminaliteit en 
Ondermijning. 

Mede aan de hand van deze thema’s 
geven we u graag een inkijkje in de 
wereld van de Landelijke Eenheid. 

In 2018 geven we u dit inkijkje op een 
andere manier. Vanaf het eerste 
kwartaal kunt u via YouTube (Politie 
Landelijke Eenheid) de LE-Flits volgen. 
Dit is een video-overzicht van een 
aantal belangrijke gebeurtenissen en 
mijlpalen. 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier! 

Jannine van den Berg 
Politiechef Landelijke Eenheid
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Cybercrime
Zowel burgers, bedrijven als overheden zijn in toenemende mate doelwit van 
internetcriminelen. Het Team High Tech Crime en het Darkweb team van de 
Landelijke Eenheid zetten uitgebreide kennis, expertise en mankracht in om 
complexe cybercrime aan te pakken. Ze hebben vaste samenwerkingsverbanden 
met internationale partners, zowel binnen als buiten de overheid. Ook werken ze 
nauw samen met de regionale politie-eenheden en ondersteunen hen actief.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden. 

Illegale marktplaats 
ontmanteld

In juli 2017 slaagden het Team High 
Tech Crime (THTC) en het Darkweb 
Team er in Hansa Market te ontmante-
len en voor twee miljoen euro aan 
bitcoins in beslag te nemen. Hansa 
Market was een van de grootste illegale 

marktplaatsen op internet. De teams 
werkten internationaal samen met de 
FBI die Alpha Bay, het grotere broertje 
van Hansa Market, offline haalde.
Teamleider Petra Haandrikman vertelt: 
“We infiltreerden in Hansa Market en 
namen het beheer van de markt over. 
Dat is nooit eerder gebeurd. We 
onderschepten tienduizenden berichten 
tussen kopers en verkopers van drugs.” 

De teams achterhaalden de identiteiten 
van deze gebruikers, maar ook meer 
dan 10.000 afleveradressen. Ook gaven 
de teams 500 afleveradressen door  
aan post- en koeriersbedrijven om  
de bestelling tegen te houden.  
Haandrikman: “We wilden vooral ook 
het vertrouwen in zo’n dark market 
breken. Het maakt niet uit waar je bent, 
we zien je en komen je halen.”

Onderzoeken THTC  
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Toegang tot 
versleutelde berichten

Met twee grootschalige onderzoeken 
heeft THTC de onderwereld in 2017 een 
grote slag toegebracht. In mei 2017 
werden vier verdachten aangehouden 
die versleutelde mobiele telefoons en 
diensten aan de criminele onderwereld 
leverden. Rechercheurs legden in samen - 
werking met de FIOD en het Openbaar 
Ministerie beslag op twee miljoen euro 
cash geld, dertien dure voertuigen, 
onroerend goed en versleutelde data. 
Ook bevroren ze 57 bankrekenin-
gen. Gert Ras, hoofd THTC: “Hiermee 
verstoorden we deze communi catie 
meteen en kregen data in handen die 
we ook als bewijs in vele andere 
onderzoeken kunnen gebruiken.”
Een jaar eerder al legde het team 
beslag op computerservers in Canada 
die het Nederlandse bedrijf Ennetcom 
gebruikte. Dat bedrijf verkocht versleu-

telde BlackBerry’s. Dienst Landelijke 
Recherche kreeg hierdoor in 2017 
toegang tot maar liefst 3,6 miljoen 
versleutelde berichten van criminelen. 
De ontdekte gegevens zorgen  
inmiddels voor een doorbraak in 
tientallen onderzoeken naar liquidaties, 
drugshandel en afpersing. Ras: “Deze 
communicatie is echt een goudmijn. 
Wij blijven ons richten op de facilitators 
van georganiseerde criminaliteit.” 
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Contra Terrorisme, Extremisme 
en Radicalisering  
De Landelijke Eenheid doet onderzoek naar terugkeerders, strijders in het 
buitenland en vermoedelijk overleden jihadgangers en zit het overleg voor waarin 
zaakafstemming plaatsvindt. Daarnaast  zijn we vanuit verschillende disciplines 
actief op het gebied van Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). 
Zowel in de informatievoorziening als in toezicht, opsporing, interventie en 
bewaken en beveiligen. We hebben een groot (inter)nationaal netwerk en hebben 
expertise en specialistische ondersteuningscapaciteit in huis.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden.

Concert Guus Meeuwis
Tijdens een concert van Guus Meeuwis 
in Eindhoven, maakte een man op 
vrijdagavond 9 juni 2017 buiten het 
Philips-Stadion op een verdachte manier 
filmpjes. De man kon al snel in de buurt 
van het stadion worden aangehouden. 
Razendsnel schaalde de Eenheid 
Oost-Brabant op. De Landelijke Eenheid 
vloog verschillende afdelingen in. Er 
gingen twee helikopters de lucht in en 
zowel speurhonden als paarden van de 
Dienst Landelijke Operationele Samen-
werking (DLOS) werden ingezet. Ook 
medewerkers van de Dienst Koninklijke 

en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), de 
Dienst Speciale Interventies (DSI), de 
Dienst Infrastructuur en het observatie-
team van de eenheid hielpen mee. 
Fouad el Adel was die avond Hoofd-
officier van Dienst (HOvD) vanuit de 
Landelijke Eenheid. “De regionale 
eenheid is in charge. Wij werken 
samen, ondersteunen en geven vanuit 
verschillende specialismen adviezen. 
Ook stellen we betrokken regionale 
eenheden op de hoogte. Wij,  
Opera tions (van de Dienst Landelijk 
Operationeel Centrum, red.), zijn er in 
het ‘gouden uur’ om de situatie beheers-
baar te houden en de relevante partijen 

te activeren. Zowel op straat, maar ook 
achter de schermen, onder andere 
vanuit de Dienst Landelijke Informatie 
Organisatie (DLIO). De contacten met 
de eenheid verliepen soepel. Dan gaat 
alles zoveel makkelijker en sneller.” 

Syriëganger Laura H.
In november 2017 kreeg Laura H., de 
eerste vrouwelijke terugkeerster uit 
Syrië, twee jaar cel opgelegd. Ze werd 
veroordeeld wegens voorbereidings-
handelingen voor het plegen van 
terroristische misdrijven. H. verbleef 

Absolute aantallen jihadgangers per jaar*

Status jihadganger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal

02	Teruggekeerd	 0	 16	 16	 5	 4	 4	 45

03	Uitgereisd	 4	 47	 53	 44	 11	 2	 161

04	Verijdeld/Poging	 2	 5	 16	 17	 9	 0	 49

05	Potentieel	 0	 1	 14	 27	 22	 6	 70

06	(Vermoedelijk)	Overleden	 0	 7	 17	 24	 9	 8	 65

07	Facilitator	 0	 0	 0	 2	 1	 1	 4

08	Minderjarige	uitreiziger	in	gezinsverband	 0	 4	 9	 18	 6	 0	 37

Totaal	 6	 80	 125	 137	 62	 21	 431

*		 Cijfers	worden	verzameld	en	geregistreerd	door	het	cluster	CTER	van	de	LE	op	basis	van	input	van	de	regionale	eenheden.	Uitkomsten	van	onderzoeken	kunnen	

zorgen voor bijstelling van historische cijfers.

6



van september 2015 tot half juli 2016 
met haar man en twee kinderen in Syrië 
en later Irak. De Eenheid Den Haag, 
waar Hansen voor vertrek woonde, 
stelde een dossier op en een onder-
zoeksteam van de Dienst Landelijke 
Recherche had de zaak in behandeling 
tot haar terugkeer. Na haar terugkeer en 
aanhouding nam team Zwolle de zaak 
over. 
Henk Huizing, dossiervormer in Zwolle 
vertelt: “Bij onderzoeken naar terug-
kerende Syriëgangers zijn we voor een 
groot deel afhankelijk van verhoren van 
de verdachten en getuigen. Er is geen 
contact met de Syrische politie en we 
kunnen ter plekke geen onderzoek 
doen. Gelukkig werkten H., haar vader, 
haar vriendinnen en familie en vrienden 
van haar man mee aan de verhoren. 
Ook is er onderzoek gedaan bij D-reizen 
waarbij H. en haar man een vakantie 
naar Turkije hadden geboekt om van 
daaruit naar Syrië door te reizen.” 
Uiteindelijk	was	er	onvoldoende	bewijs	
voor deelname aan een terroristische 
organisatie.
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Transportcriminaliteit
De transport- en logistieksector is kwetsbaar voor criminaliteit. De branche is 
zowel slachtoffer als bewust of onbewust facilitator. Denk aan ladingdiefstallen, 
diefstal van voertuigen, illegaal vervoer van afvalstoffen en vervoer van illegale 
goederen zoals drugs en wapens. De Landelijke Eenheid zet zich samen met 
partners zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Transport en 
Logistiek Nederland (TLN), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) in om deze vorm van 
criminaliteit aan te pakken.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden.

Fraude met stookolie  
Bij een grootschalige politieactie 
controleerde de Dienst Infrastructuur in 
september 2017 dertig schepen, 
vrachtwagens en treinen op vermoede-
lijke fraude met stookolie. Henk van de 
Bilt coördineerde de actie in samen-
werking met de Rotterdamse Zeehaven-
politie en de ILT.  Van de Bilt: “Bedrijven 
mengen hun afvalstoffen illegaal met 
stookolie om de kosten van afval-
verwerking te drukken en meer geld te 
verdienen. Deze actie leverde veel 
informatie op die we onder andere met 
onze Duitse collega’s hebben gedeeld.” 
Van de Bilt is teamleider bij Andante, 
een programma van de Dienst Infra-
structuur dat zich richt op deze vorm 
van transportcriminaliteit. Het team 
richt zich naast strafrechtelijke onder-
zoeken ook steeds meer op controles, 
waarbij ze samenwerken met collega’s 
in het blauw. “Die controles leveren 
altijd nieuwe inzichten en informatie 
voor onderzoeken op.” 
Het team heeft een leidende rol in 
Europa en helpt Aquapol met het 
voorbereiden van lessen over het 
wegmengen van afvalstoffen aan 
buitenlandse collega’s. Want zoals 
Van de Bilt zegt: “Als Duitsland scoort, 
winnen wij ook.” 

Ladingdiefstal 
Al jaren vonden in meerdere Europese 
landen ongebruikelijke ladingdiefstallen 
plaats. Criminelen braken al rijdend het 
slot van vrachtwagens open om 
bijvoorbeeld iPhones te stelen.  
Jan Branderhorst, teamleider van het 
rechercheteam bij de Dienst Infra-
structuur vertelt: “Er heerste ongeloof. 
Hoe kun je vrachtwagens openbreken 
die 80 tot 100 kilometer per uur rijden? 
Maar het bleek te kunnen.” Na een 
ontmoeting bij Interpol werkten 
politiekorpsen uit allerlei landen samen 
om deze uit Roemenië afkomstige 
methode een halt toe te roepen. 
In juli 2017 pakte het team van Brander-
horst een deel van de Roemeens bende 

op in een vakantiepark op de Veluwe. 
De vijf mannen hadden gestolen 
iPhones ter waarde van een half miljoen 
euro bij zich. Branderhorst: “Na de 
aanhoudingen hebben we dit soort 
levensgevaarlijke ladingdief stallen niet 
meer gezien in Nederland.” 
Om verdachten beter te kunnen 
opsporen en het aantal lading-
diefstallen te verminderen, heeft de 
politie in mei 2017 een speciaal 
aangifteloket voor ladingdiefstallen 
geopend. Het loket richt zich op 
transport voertuigen boven de 3500 
kilogram en 24 uur per dag geopend.  
Zo kunnen ondernemers zonder 
tijds verlies meteen aangifte doen. 
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Aangepakte CSV’s mobiel banditisme

 

Mobiel banditisme
Rondreizende internationaal opererende groepen criminelen plegen in Nederland in 
korte tijd allerlei misdrijven zoals winkeldiefstal, inbraken, zakkenrollerij en fraude. 
Deze vorm van vluchtige en grensoverschrijdende criminaliteit legt een groot 
beslag op de informatieorganisatie van de politie. Het Informatieknooppunt Dienst 
Infrastructuur (IKDI) van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) werkt 
hard om de informatieorganisatie te verbeteren. Hierbij werken ze samen met de 
regionale eenheden, partners en allerlei private organisaties zoals de detailhandel, 
transportsector en recreatieparken.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden.

Landelijke acties 
Trivium

De projectgroep Trivium hield in 2017 
twee grootscheepse landelijke acties 
tegen mobiele bandieten. Met meer 
dan 136 aanhoudingen, 2600 interna-
tionale bevragingen en vele in beslag-
genomen goederen, kregen de bandie-
ten een flinke klap toegediend. De 
projectgroep bestaat uit collega’s van 
de Dienst Infra en de DLIO. 
René Middag, projectleider: “Tijdens 
deze landelijke acties sluiten collega’s 
uit alle eenheden aan, waardoor steeds 
meer kennisoverdracht en bewust-
wording op dit thema komt. Ook werken 
we samen met buitenlandse collega’s, 
die mee de straat op gaan of op afstand 
klaar zitten om onze bevragingen te 
behandelen. Zo hebben we real-time 
informatie. Dit gebeurt ook met Europol 
via een speciale app.” Het team werkt 
daarnaast onder andere samen met de 
Belastingdienst, het OM, gemeenten en 
de IND. Middag: “Sinds begin 2017 is 
de samenwerking met de IND echt 
goed van de grond gekomen. Dit 
leverde meteen resultaat op: zeven 
mobiele bandieten werden ongewenst 
vreemdeling verklaard.” De verwachting 
is dat dit aantal in 2018 flink gaat 
oplopen. Naast de twee landelijke 
acties houdt de Dienst Infra ook bijna 
dagelijks kleinere acties waarbij 
collega’s de kennis en ervaring van 
Trivium toepassen. 

Vijf aanhoudingen in 
OostGroningen 

Met de aanhouding van vijf Roemenen 
heeft de Dienst Infrastructuur de 
verdachten te pakken van meerdere 
diefstallen op verschillende plaatsen in 
Nederland. Op 19 oktober controleer-
den medewerkers van de Dienst Infra 
Noordoost een gesignaleerde auto. De 
inzittenden gingen er tijdens de controle 
vandoor. In de auto lagen gestolen 
gereedschappen en verpakkingsmateri-
aal van telefoons. Later die maand 
vielen medewerkers van de Dienst Infra 
samen met de Eenheid Noord-Neder-
land twee woningen binnen. In en 
rondom de woningen hielden ze vier 
mannen en een vrouw aan. 

Richard Smit, coördinator opsporing 
Noordoost, vertelt: “In één van de twee 
woningen troffen we grote hoeveel-
heden sieraden, gegevensdragers en 
poststukken aan, te linken aan zeker 
vier diefstalzaken. Voor twee kinderen 
van de aangehouden hoofdverdachten 
hebben we crisisopvang geregeld. Ze 
hebben uiteindelijk drie maanden in een 
pleeg gezin gezeten en ze zijn een jaar 
lang onder toezicht geplaatst.” Het 
dossier is nog niet helemaal afgerond 
en het onderzoekt loopt nog. 
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Roemenië

Internationale, integrale grensregio controle Korridorfahndung

 dag 1 dag 2 Totaal

gecontroleerde	voer-,	vaartuigen	en	treinen	 2964	 2854	 5818

gecontroleerde	personen	 4100	 4082	 8182

   

aanhoudingen	 18	 16	 34

processen	verbaal	 359	 259	 618

mutaties	 66	 37	 103

geïnde	boetes	 €	8.546	 €	16.000	 €	24.546

strafbare	feiten	opiumwet	 44	 71	 115

vreemdelingenwet	 20	 7	 27

valse	documenten	 8	 5	 13

witwassen	 2	 -	 2

rijden	onder	invloed	 17	 27	 44

rijden	zonder	rijbewijs	 15	 10	 25

wapenwetgeving	 4	 2	 6

mensenhandel	en/of	smokkel	 -	 3	 3

overig	 27	 22	 49

Doelstelling Korridorfahndung
Opsporen van het vervoer van 
wapens, verdovende middelen  
en grondstoffen voor verdovende 
middelen, aanpak patserbakken, 
mensenhandel/mensensmokkel,	
valse documenten, illegale 
grensoverschrijdingen en 
financiële criminaliteitsvormen, 
alsmede het opsporen van 
vervoerde goederen verkregen 
uit criminele activiteiten o.a. door 
rondtrekkende internationale 
dadergroepen.

Gezamelijke actie met

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Duitsland Roemenië

België

Ondersteuning van

Trivium actie
Resultaten mei oktober

aanhoudingen	 60	 51

bevragingen	 1679	 920

Inbeslagname’s

50	tasers	 260	erectiepillen

87	voertuigen	 3	vuurwapens

pepperspray wapens overig
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Ondermijning
De Landelijke Eenheid maakt zich er hard voor om de vermenging van de boven-,  
en onderwereld tegen te gaan, zowel in de fysieke als in de digitale wereld.  
Wij	bestrijden	onder	andere	drugscriminaliteit,	mensenhandel/prostitutie,	
wapenbezit en afpersing. Financieel rechercheren is hierbij belangrijk. 
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden.

Inval clubhuis 
Satudarah

Op 26 september 2017 hield de 
Landelijke Eenheid drie van de vier 
leiders van motorclub Satudarah aan. 
Zo’n 200 politieagenten doorzochten 
door heel het land woningen, bedrijfs-
panden en garageboxen op zoek naar 
bewijs. Het vierde kopstuk van de 
motorclub belandde op de Nationale 
Opsporingslijst. 
Een paar dagen later vielen politie-
mensen clubhuizen in Apeldoorn en 
Beverwijk binnen. Operationeel 
specialist De Velde bereidde de 
actiedagen voor: “We waren op zoek 
naar bewijs dat aantoont dat de 
motorclub al dan niet een criminele 
organisatie is. Vooral het geweld tegen 
ex-leden en de afpersing van hen is een 
ernstig probleem.” Ook regionale 
eenheden en de Belastingdienst 
ondernamen acties tegen individuele 

Satudarah-leden die bijvoorbeeld nog 
boetes of vonnissen hadden openstaan. 
“We hopen zo potentiële nieuwe leden 
af te schrikken.” De twee clubhuizen 
zijn voor een jaar gesloten. In februari 
2018 hield de politie in Oostenrijk de 
vierde gezochte leider aan en politie-
agenten in Nederland de financiële man 
van de club. Naar verwachting behan-
delt de rechtbank de zaak tegen de vijf 
leden in 2019 inhoudelijk. 
 

Illegale handel  
via de post 

Twee mannen van 23 jaar kregen in 
2017 zes jaar gevangenisstraf voor het 
internationaal verhandelen van 
tientallen kilo’s harddrugs via het 
darkweb. De mannen verstopten de 
drugs in pindakaaspotten en wens-
kaarten.	Het	Post/Pakket	Interventie	
Team (P2IT) onderzoekt deze illegale 
handel via de post sinds de oprichting 
in 2016. Dat doet het team samen met 
de post- en koeriersbedrijven en met 
het Darkweb Team dat ook onder de 
Landelijke Eenheid valt. 
Thijs van Roy, teamleider van het P2IT: 
“Deze mannen kwamen we op het 
spoor door oplettende collega’s uit de 
regionale eenheid die een auto zagen 
met daarin grote aantallen postpakket-
ten. De meeste verdachten achterhalen 
we met onze standaardcontroles bij 
postsorteercentra. We krijgen dan hulp 

1500 kg
Verdovende middelen in 
beslag genomen

100.000
XTC tabletten (circa)

19
aanhoudingen

230
controles

1300
pakketten (circa)

Resultaten  
P2IT
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van speurhonden die de post- en 
koeriersbedrijven inhuren. Met het 
track- en tracenummer achterhalen we 
waar en wanneer een pakket is ver-
stuurd. We vragen videobeelden op en 
rechercheren zo verder.” Het P2IT wil de 
komende jaren samen met een private 
partij investeren in een zogenoemde 
‘sniffer’, een elektronische speurhond. 
Op die manier kan het team sneller en 
meer pakketten controleren.
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Actueel
Naast de vijf veiligheidsthema’s levert de Landelijke Eenheid ook een belangrijke 
bijdrage aan de aanpak van actuele landelijke of internationale veiligheids-
problemen. Zo houden wij ons onder andere bezig met de bestrijding van 
mensensmokkel die door de toegenomen migratie- en asielstromen veelvuldig 
plaatsvindt. Ook tijdens en na natuurrampen of andere gebeurtenissen met een 
grote impact staan collega’s van de Landelijke Eenheid paraat. 
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder een aantal voorbeelden.

Hulp na orkaan Irma 
Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 
werden op 6 september 2017 getroffen 
door orkaan Irma, de zwaarste in het 
gebied ooit. Binnen een week waren 
tientallen collega’s uit het hele land  
op Sint Maarten, het zwaarst getroffen 
eiland. 
Harry van Werven was Algemeen 
Commandant en tot eind december op 
het eiland. Hij vertelt: “Het eiland was 
volledig verwoest; er was geen 
elektriciteit, geen water, geen 
communicatie verbindingen, niets. We 

zaten in een ingestort resort, met 
satelliettelefoons die een week niet 
werkten en leefden drie weken op 
noodrantsoen.” 
De collega’s gingen meteen de straat 
op en hielpen het lokale politiekorps 
met het bewaken van de openbare 
orde, in verband met plunderingen en 
ernstig geweld, en later ook met 
rechercheonderzoeken. Volgens Van 
Werven was het ondanks de heftige tijd 
ook de ultieme teambuilding: “In de 
meest verschrikkelijke situatie bouw  
je levenslange vriendschappen op.” 
De bijstand op Sint Maarten werd vanuit 

Nederland ondersteund in een SGBO 
(Staf Grootschalig Bijzonder optreden). 
In deze staf waren veel onderdelen van 
de Landelijke Eenheid vertegen-
woordigd. Denk bijvoorbeeld aan de 
afdeling Internationale Samenwerking, 
het	Team	Internationale	Politie	Uitzen-
dingen, Bestuursondersteuning, 
Communicatie, de Dienst Landelijke 
Informatieorganisatie en de Dienst 
Koninklijke en Diplomatieke Beveili-
ging. Ook Defensie en de Koninklijke 
Marechaussee haakten aan. De 
afdeling Preparatie en Operationeel 
Beheer, onderdeel van de Dienst 
Landelijk Operationeel Centrum, had in 
het bijzonder een grote rol. Deze 
afdeling zorgde bijvoorbeeld voor het 
vervoer van de politiecollega’s naar het 
eiland, voor hun verblijf en maaltijden 
daar, het vervoer van wapens, politie-
voertuigen en de inrichting van een 
mobiele meldkamer. 
Ook nu zijn er nog steeds politie-
mensen nodig op Sint Maarten in 
verband met de wederopbouw. Eind 
mei 2018 vertrok voor langere tijd een 
nieuwe groep collega’s. 
 

Ontvoering Derk Bolt 
Spoorloospresentator Derk Bolt en zijn 
cameraman werden op 17 juni in 
Colombia ontvoerd door guerrillagroep 
Nationaal Bevrijdingsleger (ELN). De 
liaison officer van de Landelijke Eenheid 
vloog samen met de ambassadeur 
direct naar de stad Cúcuta. “Het gebied 
bleek een no-go zone van de ELN te zijn 

16



67
fte totale inzet

48
fte blauw

7
fte opsporing

medio september

Inzet politie op Sint Maarten na orkaan Irma

waar de politie niets kon doen. Gelukkig 
legde de lokale politie toch contact en 
konden ze met onze hulp onderhande-
lingen starten. Ondertussen hielden we 
contact met de lokale partijen, de 
Nederlandse politie en het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Een week later 
kwamen ze vrij.” 
Er was veel media-aandacht, maar door 
goede samenwerking met Spoorloos 
kon de liaison officer buiten beeld 
blijven. Ook in het boek dat Derk Bolt 
later schreef. Voor de liaison officer 
zeer belangrijk in verband met de vele 

drugsonder zoeken in Colombia.
“Na afloop heb ik contact opgenomen 
met het Openbaar Ministerie in 
Colombia om de daders te achterhalen. 
Er kwamen rechercheurs naar  
Nederland om de twee slachtoffers 
nogmaals te spreken. De Dienst 
Landelijke Recherche heeft dit uit-
stekend begeleid. We hebben goede 
hoop dat de daders uiteindelijk berecht 
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3
Beveiliging 
en gewelds
beheersing



Beveiliging en  
geweldsbeheersing 
Naast de veiligheidsthema’s zette de Landelijke Eenheid ook dit jaar weer stevig in 
op de taken persoonsbeveiliging en geweldsbeheersing. 

Dienst Koninklijke en 
Diplomatieke 
Beveiliging 
De Dienst Koninklijke en Diplomatieke 
Beveiliging (DKDB) is dé specialist op 
het gebied van persoonsbeveiliging en 
veiligheidsadviezen in binnen- en 
buitenland. De DKDB beveiligt leden en 
gasten van het Koninklijk Huis, politici 
en diplomaten. In bepaalde gevallen 
krijgen ook (bedreigde) burgemeesters, 
wethouders, rechters en getuigen 
beveiliging. De DKDB zorgt ervoor dat 
zij veilig kunnen wonen, werken, reizen 
en ontspannen. 

De Landelijke Eenheid bepaalt niet zelf 
wie beveiliging krijgt. Wij krijgen 
opdracht vanuit de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) en de Hoofdofficier van de 
Arrondissementsparketten. Dit op basis 
van ingeschatte risico’s, mogelijke 
scenario’s en protocollen. 

De beveiliging is altijd op maat. 
Hoeveel persoonsbeveiligers zijn 
nodig? Welke middelen zetten we in en 
welke maatregelen zijn nodig om de 
veiligheid van de betreffende persoon 
zo goed mogelijk te garanderen? Hier 
gaat uitvoerige realistische oefening 
aan vooraf. 
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Beveiligingsopdrachten

 

(Semi) permanent

Incidenteel

2014

15

210

2015

15

180

2016

15

283

2017

13

179
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Nieuwe collega’s gezocht
Zowel de DSI als de DKDB 
kampen met een groot aantal 
openstaande vaca tures. In 2017 
startte daarom een over-
koepelende wervingscampagne. 
Onder het gezamenlijke thema 
‘Stap Vooruit’ brachten we de 
functies van AT’er en persoons-
beveiliger onder de aandacht van 
politiemedewerkers met een 
politiediploma. Daarnaast namen 
beide diensten deel aan een 
Career Event van de Landelijke 
Eenheid. Tijdens dit event konden 
executieve politiemedewerkers 
zich oriënteren op diverse 
specialisaties binnen de politie. 

Dienst Speciale 
Interventies 

Door de toenemende dreiging van 
terrorisme en extremisme speelt de 
Dienst Speciale Interventies (DSI) een 
steeds belangrijkere rol binnen de 
Nederlandse politie. De DSI bestaat uit 
speciale eenheden van politie en 
defensie, die optimaal samenwerken in 
één dienst. De DSI is specialist op het 
gebied van geweldsbeheersing en kan 
op alle geweldsvarianten razendsnel 
reageren. De dienst ondersteunt de 
geüniformeerde politiemedewerkers bij 
zware geweldsincidenten. Dat kan gaan 
om grof geweld, levensbedreigende 

situaties of terrorisme. Daarvoor rijden 
speciale Rapid Response Teams door 
Nederland, die zeer snel ter plaatse 
kunnen zijn.  

Naast de bestrijding van alle vormen 
van ernstig geweld en terrorisme 
beveiligen DSI’ers objecten en perso-
nen in bijzondere situaties. Denk aan 
het beveiligen van ambtenaren van de 
AIVD tijdens hun operaties. Ook biedt 
de DSI ondersteuning bij levensbedrei-
gende omstandigheden, zowel tijdens 
geplande aanhoudingen als bewakings- 
en beveiligingstaken. In 2017 waren er 
ruim 1600 inzetten in binnen- en 
buitenland.  
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Overige 
resultaten



Overige resultaten
Naast de resultaten op de eerder genoemde operationele thema’s hebben we ook 
resultaten behaald op andere taken en ondersteuning geleverd
aan de andere eenheden. Deze resultaten komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Handhaving
De LE heeft bij de handhavingstaken op de 
infrastructuur onder meer de onderstaande 
resultaten behaald

Handhavingsresultaten

 

2015

2016

2017

Aantal acties op fraude/ 
manipulatie binnen transport 
(tachograaf, ATW etc)

58

34

60

Verdachten van misdrijven  
aangehouden

1.407
1.466 1.492

Gesignaleerden opgepakt 

3.829

5.025
4.597

Reguliere en alcoholcontroles 
op vliegvelden

37
42 45

PV’s snelheid via radarcontrole

676.334
579.459 569.773
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Operationele 
ondersteuning en 
expertise
Intake
Bij de landelijke 112-centrale in Drieber-
gen komen alle noodoproepen binnen, 
gedaan vanaf mobiele en vaste 
telefoon. De afdeling Intake monitort de 
continuïteit van de 112 keten en stuurt 
hier landelijk op. 

Intake is ook verantwoordelijk voor het 
landelijk Meldpunt 144. Hier worden alle 
meldingen die betrekking hebben op 
dierenleed en dierenmishandeling 
aangenomen, verwerkt en doorgezet. 
Verder is het team de voordeur voor de 
burger om via social media contact met 
de Landelijke Eenheid te zoeken. 
Webcare	is	hier	24/7	ingericht.	Op	de	
afdeling komen verder oproepen binnen 
die zijn gedaan naar het landelijk 
telefoonnummer politie (LTP: 0900-

2015

2016

2017

144meldingen

Opgenomen binnen 20sec  
(doel >80%)

83% 86% 95%

92.201
99.550 100.522

LTPmeldingen (09008844)

Opgenomen binnen 20sec  
(doel >80%)

82% 82% 86%

161.759
181.627

212.138

Intake  

 

112meldingen

2.400.000 2.300.000

2.600.000

43%

Waarvan doorgeleid

(in miljoenen)

Opgenomen binnen 10sec  
(doel >90%)

Misbruik (circa)

1,2 1,4 1,7

97% 96% 96,3%

36%41%
2015 2016 2017

8844) en worden de meldingen naar de 
Opsporingstiplijn (OTL: 0800-6070) 
aangenomen, verwerkt en doorgezet. 

Voor 112 geldt de norm dat tenminste 
90 % van de meldingen moet worden 
opgenomen binnen 10 seconden. Voor 
LTP en 144 geldt de norm dat tenminste 
80% moet worden opgenomen binnen 
20 seconden. Deze normen, die zijn 
vastgesteld ten behoeve van de dienst-
verlening aan de burger, worden gehaald.
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Operationele Informatieverwerking
Het team Operationele Informatie 
Verwerking (OIV) van de Dienst 
Landelijk Operationeel Centrum maakt 
een ontwikkeling door van puur 
gegevens verwerken naar zelfstandig 
starten/verwerken	van	politieproces-
sen. Zo leveren zij een belangrijke 

bijdrage aan Tanken zonder Betalen 
(TzB), Meldpunt Asociaal Verkeersge-
drag (de zogenaamde horkenlijn), de 
verwerking van internet aangiftes 
(LMIO) en geven zij vorm aan het 
aangifte loket ladingdienstallen. Verder 
voeren ze CIOT bevragingen uit voor de 
Landelijke Eenheid en leveren zij 

regelmatig substantiële ondersteuning 
aan diensten, speerpunten en proces-
sen (bijvoorbeeld transportcriminaliteit, 
LIRC, CTER en het verzorgen van 
logging bij SGBO’s).
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Beredenen en Honden

 

Behaalde certificaten speurhonden

Aangevraagde keuringen speurhonden

Behaalde certificaten surveillancehonden

Aangevraagde keuringen surveillancehonden

2015

2016

2017

Certificering speurhonden

0 50 100 150 200 250

Specialistische ondersteuning
De Landelijke Eenheid ondersteunt de 
regionale eenheden, de KMAR, 
bijzondere opsporingsdiensten en 
andere ketenpartners met mensen, 
materiaal en middelen. 

Beredenen worden ingezet ter onder-
steuning van Politie Nederland bij hand-
having openbare orde, ME inzetten, 
voetbalwedstrijden, evenementen en 
grootstedelijke problematiek. Het 
aantal inzetten stijgt weer, na een 
daling in 2016. In dit jaar werd de 
capaciteit vooral ingezet voor aankoop 
en trainen van nieuwe paarden.

De Landelijke Eenheid leidt honden op 
en zet deze in voor het opsporen van 
explosieven, verdovende middelen, 

geld, menselijke geur, drenkelingen, 
lijken, bloed. Maar ook voor bewaking 
en surveillancetaken en voor reddings-
operaties	(USAR).

Operationele inzet beredenen

 

1.917
1.681

2.127

2015 2016 2017
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