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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1747
Vragen van het lid Teeven (VVD) aan
de ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over
woningovervallen in Amsterdam
Nieuw-West (de Aker). (Ingezonden
5 januari 2010)
1
Hebt u kennisgenomen van de
uitzending van EenVandaag van
heden over woningovervallen en
gewelddadige overlast in de wijk de
Aker in Amsterdam?1 Was u hier van
al eerder op de hoogte?
2
Hoe beoordeelt u de situatie dat er
niet (voldoende) repressief wordt
opgetreden om deze ernstige vorm
van criminaliteit de kop in te drukken?
Zijn alle aangiften van
woningovervallen inmiddels in
behandeling genomen door de
politie? Zo ja, is er iets te zeggen over
het oplossingspercentage?

4
Wat gaat u er aan doen om er op
korte termijn zorg voor te dragen dat
deze woningovervallen worden
opgelost en de betrokken daders
worden berecht?
5
Kunt u een overzicht verstrekken van
de gedane aangiften van
woningovervallen in Nederland?
Hebben andere plaatsen in Nederland
ook met «dit fenomeen» te maken?
1

EenVandaag, 4 januari 2010.

Antwoord
Antwoord van minister Hirsch Ballin
(Justitie) (ontvangen 1 maart 2010)
1
Ja. Ik ben op de hoogte van de
toename van overvalcriminaliteit en
laat mij met regelmaat informeren
over de ontwikkelingen in de
politieregio’s.

regionale bijeenkomsten voor het
treffen van preventieve, repressieve
en nazorgmaatregelen.
Ook in de regio
Amsterdam-Amstelland hebben
overvallen voor de politie hoge
prioriteit en worden direct in
behandeling genomen, waarbij indien
nodig snel opgeschaald kan worden.
Dit geldt zeker ook voor overvallen op
woningen, vanwege de grote impact
op de slachtoffers en de omgeving.
De calamiteitenunit van Bureau
Districtsrecherche West onderzoekt
elke gepleegde overval in West.
Daarnaast onderzoekt een speciaal
overvallenteam van tien rechercheurs
de overvallen in de regio. Bovendien
is er per 1 september 2009 een
speciaal team opgericht voor de
aanpak van inbraken in woningen. Dit
team is per 1 januari 2010 uitgebreid
tot 15 fte. Het regionale
oplossingspercentage voor
overvallen in 2008 bedroeg 26%, voor
2009 is dit nog niet bekend.

3
Bent u bekend met het standpunt van
de stadsdeelvoorzitter van
Amsterdam-Osdorp dat de aangevers
in de Aker «niet moeten zeuren»,
omdat de situatie met betrekking tot
woningovervallen in andere
stadsdelen aanmerkelijk
zorgwekkender is? Vindt u het
wenselijk dat om die reden er
blijkbaar onvoldoende
politiecapaciteit wordt ingezet in de
wijk de Aker?

2 en 4
De aanpak van overvallen heeft het
afgelopen jaar onverminderd
prioriteit gekregen van politie en
justitie. Er zijn bijvoorbeeld speciale
onderzoeksteams geformeerd.
Daarnaast bundelen ondernemers,
gemeenten, politie en justitie de
krachten om (preventieve)
maatregelen tegen overvallen te
treffen. Inmiddels is de Taskforce
Overvallen bezig met het uitvoeren
van een plan van aanpak en het
mobiliseren van de
veiligheidspartners via landelijke en
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In de uitzending heeft de
stadsdeelvoorzitter aangegeven zich
bewust te zijn van de grote impact
van deze misdrijven op de
slachtoffers en begrip te hebben voor
hun klachten. Tevens heeft zij
aangegeven dat de Aker echter niet
de meest problematische buurt in
haar stadsdeel is, wat meeweegt bij
de toedeling van politiecapaciteit.
Naast de standaard beschikbare
capaciteit in iedere buurt, wordt de
extra beschikbare capaciteit, onder
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meer het motorteam en flexibele
eenheden, ingezet op die plaatsen en
tijden waar de meeste criminaliteit
plaatsvindt in het district. In de Aker
vindt – in vergelijking met andere
wijken in het district – minder
criminaliteit plaats, wat van invloed is
op de verdeling van de beschikbare
capaciteit.
5
Ja. De registratie van overvallen vindt
centraal plaats in het Landelijk
Overvallen Registratie Systeem
(LORS). De cijfers van overvallen op
woningen per politieregio in 2009 (12
maanden) treft u hierbij aan.
Amsterdam-Amstelland
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Midden- en West-Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland-Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid

131
17
39
12
18
8
21
16
9
8
58
23
13
10
26
41
69
20
36
153
21
42
17
15
18
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