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In dit boek wordt een beeld gegeven van georganiseerde voertuigcriminali-
teit in Nederland en de wijze waarop publieke en private partijen de problema-
tiek aanpakken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc), de Nationale Politie en het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie en is een update van een onderzoek dat Bureau Beke in 2005 naar dit on-
derwerp uitvoerde.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling
In het onderzoek staat de volgende, algemene vraagstelling centraal: 

Welke ontwikkelingen zijn er sinds 2005 in de aard en verschijningsvormen 

van voertuigcriminaliteit in het algemeen en georganiseerde autodiefstal (met 

name daders en modus operandi) in het bijzonder. Wat is de impact van ge-

organiseerde autodiefstal in Nederland en welke ontwikkelingen en resultaten 

zijn er (internationaal) aan de kant van de aanpak (preventie en repressie)?

Op basis van deze algemene vraagstelling zijn de volgende onderzoeksvragen aan 
de orde gesteld:

1. Wat is er bekend over de ontwikkelingen in de omvang en aard van voertuig-
criminaliteit in het algemeen en georganiseerde autodiefstal in het bijzonder?

2. Wat is er bekend over de daders en modus operandi en welke ontwikkelingen 
hebben zich daar voorgedaan?

3. Hoe ziet de aanpak eruit en welke kansen zijn er voor de aanpak?

Methode van onderzoek 

Er is in dit onderzoek sprake van een multimethodenaanpak. Dat wil zeggen dat op 
basis van verschillende bronnen informatie is vergaard. Het betreft deskresearch, 
interviews en groepsbijeenkomsten met ruim 50 deskundigen, analyse van opspo-
ringsonderzoeken en de dadergroepen die hieruit voortkomen. Verder betreft het 
een meerjarenanalyse van verslagen van bijeenkomsten van politiedeskundigen. 
Tot slot zijn berichten die in de media zijn verschenen (via Lexis-Nexis) in relatie tot 
het onderwerp geanalyseerd. 
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Belangrijkste resultaten
Uit het onderzoek blijkt onder andere het volgende:

• Niet alleen auto’s maar ook bedrijfsbussen, werkmaterieel en onderdelen worden 
in georganiseerd verband gestolen.

• De gestolen goederen gaan naar het buitenland, maar vinden ook steeds vaker 
een nieuwe eigenaar in ons eigen land, mede dankzij afzetkanalen via het internet. 

•	 De	motieven	om	voertuigen	te	stelen,	verschillen	per	dadergroep.	Naast	financi-
eel gewin als motief worden er steeds vaker snelle auto’s gestolen die gebruikt 
worden bij het plegen van overvallen en ram- en plofkraken. 

• Er wordt inzicht gegeven in de kenmerken en achtergronden van de dadergroe-
pen, die zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn. 

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen criminele groeperingen enerzijds en 
criminele organisaties met een celstructuur anderzijds.

• Uit de modus operandi van de dadergroepen komt naar voren dat de dadergroe-
pen niet alleen goed georganiseerd zijn, maar ook zeer professioneel werken. 

• In Nederland wordt sinds 1997 binnen de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
samengewerkt tussen publieke en private partners met als doel het terugdringen 
van voertuigcriminaliteit.  Door deze samenwerking is al veel bereikt en in dit 
boek wordt een aantal nieuwe kansen voor de aanpak aangereikt. 

• Gezien het ondermijnende karakter van georganiseerde voertuigcriminaliteit, de 
verwevenheid met andere vormen van criminaliteit, de mate van georganiseerd-
heid en professionaliteit én de relaties tussen boven- en onderwereld zou geor-
ganiseerde voertuigcriminaliteit als een vorm van zware criminaliteit getypeerd 
moeten worden. 
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