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Mobiel banditisme uit 
Oost- en Centraal-Europa

Over rondtrekkende bendes in Nederland is in de wetenschap nog weinig 

geschreven. Wel is er onderzoek verricht naar criminaliteit in een aantal 

van de landen waarmee mobiel banditisme wordt geassocieerd, vooral na 

de ineenstorting van de socialistische economie aldaar. 

In 2012 en 2013 heb ik in opdracht van Politie en Wetenschap criminologisch 

onderzoek verricht met als doel inzicht te verschaffen in het fenomeen 

mobiel banditisme en een analyse te maken van de aard van het 

verschijnsel, het profiel van de daders en hun criminele netwerken in de 

landen van herkomst en in Nederland.

Dina Siegel, 
Universiteit Utrecht.

V
anaf het eind van de 20e eeuw wordt de Neder-
landse politie geconfronteerd met rondtrek-
kende Oost-Europese bendes die verschillende 
typen van vermogensdelicten plegen. In 1996 

concludeerde het IRT Noord- en Oost-Nederland dat ‘Oost-
Europese georganiseerde misdaad in het Koninkrijk een 
ernstig, soms groot probleem is’ (IRT, 1996). Drie jaar later 
verscheen een rapport van het Kernteam Noord- en Oost-
Nederland (KT NON) met de conclusie dat ‘Oost-Europese 
georganiseerde criminaliteit in Nederland een ernstig, maar 
beperkt verschijnsel (is)’ (KT NON, 1999). Beide rapporten 
presenteerden kwantitatieve gegevens over Oost-Europese 
criminele activiteiten zoals autodiefstal, mensensmokkel en 
illegale handel in drugs en sigaretten.
In 2005 publiceerde het KLPD het rapport Mobiel bandi-
tisme uit Polen en Litouwen. Het was de eindrapportage van 
het ‘Polaris-team’, dat van 2003 t/m 2005 informatie over 
rondtrekkende bendes verzamelde in de negen noordooste-
lijke politieregio’s. Ze noemden het fenomeen ‘mobiel 
banditisme’. In deze jaren werd mobiel banditisme vooral 
geassocieerd met Poolse en Litouwse bendes zonder vaste 
woon- of verblijfplaats in Nederland die hit-and-runtactie-
ken gebruikten om autodiefstallen, inbraken, ramkraken, 
overvallen en winkeldiefstallen te plegen. Ook brachten ze 
vals geld in omloop (Huisman en Van der Laan, 2005).
Het project Polaris II vond plaats in de periode van 1 juni 
2006 t/m 31 december 2007 en had betrekking op georgani-

seerde strooptochten/winkeldiefstallen door groepen ver-
dachten uit Polen en Litouwen (BRO, 2008:52). Het meest 
recente rapport van het KLPD laat zien dat de problematiek 
van mobiel banditisme vanuit meerdere landen in Midden- 
en Oost-Europa is toegenomen en dat er sprake is van 
nieuwe vormen van criminaliteit en van nieuwe criminele 
technieken (KLPD, 2012).

Criminologisch onderzoek
Mijn onderzoek betreft de ‘waarom-vragen’: waarom kiezen 
de daders ervoor om juist naar Nederland te gaan om crimi-
naliteit te plegen en waarom nu? Historisch gezien waren de 
jaren negentig met hun economische chaos en politieke 
instabiliteit een ‘gouden tijd’ voor criminelen in Oost- en 
Centraal-Europa, maar die tijden zijn voorbij. Heeft de 
uitbreiding van de EU de export van criminaliteit gefacili-
teerd? Dit onderzoek is bedoeld om de historische, poli-
tieke, economische en culturele achtergronden van het 
fenomeen ‘mobiel banditisme’ te verklaren. Voor dit onder-
zoek werden Polen, Litouwen, Roemenië en Bulgarije 
gekozen – vier landen die in dit verband oververtegenwoor-
digd zijn in de politieregistraties.
De volgende onderzoeksmethoden werden gebruikt: 
a) literatuurstudie in Nederland en in de vier bronlanden; 
b) media-analyse; c) 127 interviews met vertegenwoordigers 
van de detailhandel, de politie, de beveiligingsbranche, 
verzekeringsmaatschappijen, handelaren, daders en gedeti-
neerden in betrokken landen en in Nederland; d) observa-
ties op verschillende markten, automarkten en in Romawij-
ken; e) dossieronderzoek (907 dossiers).

Faciliterende factoren
Alle vier de landen worden in het onderzoek apart geanaly-
seerd, maar in het algemeen kan worden gesteld dat de 
opkomst van de georganiseerde misdaad, waaronder mobiel 
banditisme, te danken is aan twee sociale processen: de over-
gang van socialisme naar het kapitalistische marktsysteem en 
de uitbreiding van de EU. 
De overgangsperiode naar kapitalisme, de economische hervor-
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mingen, de politieke instabiliteit en de nieuwe vrijheden waren 
noodzakelijke condities voor de groei van de georganiseerde 
misdaad in Oost- en Centraal-Europa. Ook de openstelling van 
de grenzen, de uitbreiding van de EU en de toegenomen mobili-
teit zijn faciliterende factoren geweest voor mobiel banditisme.

Amateurs of professionele criminelen
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen 
in Nederland opererende criminelen uit Oost- en Centraal-
Europa: ‘overlevingscriminelen’ en professionele dieven. 
Binnen de categorie ‘professionele dieven’ onderscheid ik drie 
subcategorieën:
1. Mobiele bandieten die lid zijn van grote criminele organisaties 
in eigen land (zoals de Augurkai in Litouwen), waarin taakverde-
ling en controle een belangrijke rol spelen.
2. Mobiele bandieten die langere perioden in het buitenland 
verblijven en zich daar in criminele groepen organiseren rond een 
leider die als opdrachtgever en/of heler fungeert (deze groepen 
richten zich vooral op winkeldiefstal en woninginbraken).
3. Romafamilies die door West-Europa trekken om criminaliteit 
te plegen (vooral zakkenrollerij, winkeldiefstal en bedelarij) en 
daarna terugkeren om het crimineel verkregen geld in eigen 
land te investeren.

Alle drie de subcategorieën van de dadergroepen zijn goed 
georganiseerd en professioneel. Het gebruik van geprepareerde 
tassen bij winkeldiefstallen, de organisatie van autodiefstallen, 
maar ook de concrete uitvoering van delicten als georganiseerde 
zakkenrollerij getuigen van de professionaliteit en de organisa-
tiegraad van de rondtrekkende bendes.

Doelwitten en modus operandi
De doelwitten van de mobiele bendes lopen uiteen. Veranderin-
gen in trends en modes in de bronlanden spelen hierbij een 
belangrijke rol. Ons onderzoek nuanceert het heersende beeld 
van razendsnelle criminelen die hit-and-runtechnieken toepas-
sen. Sommige bendes verblijven namelijk langere tijd in 
Nederland en onderhouden duurzame contacten met landgeno-
ten. Deze contacten zijn van groot belang bij het faciliteren van 
de criminele activiteiten en bij de heling en snelle verkoop van 
gestolen goederen.
De georganiseerde dadergroepen plegen hun delicten door-
gaans in buitensteden, grensgebieden en in de buurt van 
uitvalswegen. De Nederlandse politie is op de hoogte van het 

bestaan van de grotere criminele bendes (zoals die van de 
Litouwse autodieven), maar ook kleinere in Nederland actieve 
groepen worden aangestuurd door opdrachtgevers of hebben 
zich aangesloten bij criminele organisaties die hun reis naar 
West-Europa betalen en organiseren.
Op basis van mijn analyse van het verzamelde materiaal over de 
organisatiegraad, de modus operandi, het profiel van de daders 
en de doelwitten van hun activiteiten kan vastgesteld worden 
dat Nederland te kampen heeft met mobiel banditisme als een 
vorm van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. 

De markten voor gestolen goederen
Veel van de in Nederland gestolen auto’s komen via de transit-
landen Litouwen, Polen, Bulgarije en (in mindere mate) Roeme-
nië uiteindelijk terecht in Rusland en andere voormalige 
Sovjetrepublieken.
Gestolen goederen uit winkels, woningen en bedrijven worden 
vooral in West-Europa doorverkocht. Zwarte markten zoals die 
in Beverwijk spelen daarbij een cruciale rol, maar de goederen 
worden ook op kleinere markten in andere steden in Nederland 
en in de buurlanden verhandeld. Andere goederen worden naar 
Oost- en Centraal-Europa vervoerd, vooral juwelen, elektronica, 
schoenen en kleding, om daar op lokale markten en in winkels 
te worden verkocht.
De criminele winsten worden geïnvesteerd in onroerend goed, 
zoals huizen en grond, in luxe auto’s en andere statussymbolen 
en in het rekruteren en opleiden van nieuwe leden voor de 
criminele netwerken.

Waarom Nederland?
De werkloosheid, de uitzichtloosheid, de lage lonen en de lage 
levensstandaard in Oost- en Centraal-Europa afgezet tegen het 
beeld van Nederland als een rijk land waar de mensen wel iets 
kunnen missen van hun geld en goederen, vormen de belang-
rijkste redenen voor de criminele bendes om Nederland als 
werkterrein te kiezen. 
Voor deze criminele groepen staat Nederland niet bovenaan de 
lijst van populaire landen; in hun ogen is ons land slechts één 
van de welvarende West-Europese regio’s waar men snel en 
relatief eenvoudig op illegale wijze geld kan verdienen.
Nederlanders worden beschouwd als makkelijke doelwitten: ze 
zijn goedgelovig, hebben weinig ervaring met criminelen en zijn 
naïef in hun dagelijks leven. Ze letten niet goed op tijdens het 
boodschappen doen in de supermarkt en parkeren hun auto’s op 
niet of nauwelijks verlichte plekken. Omdat ze gewend zijn aan 
een multiculturele samenleving, zijn Nederlanders niet snel 
argwanend en onvoldoende alert in de ontmoeting met vreemde-
lingen, ook in hun eigen vertrouwde omgeving.
Voor de veelgehoorde stelling dat de lage strafmaat en de 
comfortabele omstandigheden in Nederlandse gevangenissen 
een belangrijk argument vormen bij de beslissing van Oost-
Europese criminelen om in Nederland uit stelen te gaan, heb ik 
tijdens dit onderzoek geen bevestiging gevonden. De opgelegde 
straffen werden door de geïnterviewde gedetineerden als dispro-
portioneel hoog of als willekeurig omschreven en het principe 
van ‘één man per cel’ werd door diverse respondenten genoemd 
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als de oorzaak van hun psychische klachten. Ook de gebrekkige 
medische zorg in de gevangenissen werd genoemd als een 
negatief aspect van het Nederlandse penitentiaire systeem.

De aanpak van mobiel banditisme in Nederland
In de afgelopen jaren is een aantal maatregelen genomen om 
mobiel banditisme te bestrijden. Er ontstaan echter voortdurend 
nieuwe vormen van mobiele criminaliteit (en nieuwe criminele 
netwerken), deels als gevolg van sociaaleconomische en poli-
tieke ontwikkelingen op mondiaal en EU-niveau en deels in 
antwoord op pogingen om het fenomeen in nationaal en EU-
verband aan te pakken.
In de periode 2011-2013 werd de aanpak van rondtrekkende 
bendes opgenomen in een lijst van acht Europese prioriteiten in 
de strijd tegen de georganiseerde misdaad met als doel: ‘Het 
verminderen van de algemene slagkracht van georganiseerde 
mobiele (rondtrekkende) dadergroepen om criminele activitei-
ten te ontplooien’ (Raad van de Europese Unie, 2010).
In januari 2012 is een landelijke databank mobiel banditisme 
opgericht bij de Dienst IPOL van het KLPD (KLPD, 2012), 
waarmee een belangrijke stap werd gezet in het verzamelen en 
bewaren van informatie. Na de oprichting van het Europees 
Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) in april 2012 is op 
nationaal niveau het programma Progis van start gegaan. Dit 
programma voor identiteitsvaststelling zal op alle politiebu-
reaus in Nederland en ook door het OM in gebruik worden 
genomen.
Een andere belangrijke ontwikkeling betreft iTrechter, een door 
het KLPD ontwikkeld systeem waarin verschillende databan-
ken – Xpol, BPS (spoor), Tobias, Tracopol, de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer, de Basisvoorziening Handhaving (BVH), het 
Herkenningssysteem (HKS) en de Kamer van Koophandel – 
aan elkaar worden gekoppeld.
Politie en OM hebben voorts afspraken gemaakt over de aanpak 
van diverse vormen van criminaliteit (zoals overvallen, straat-
roof en woninginbraken) en er is een aantal regionale High 
Impact Crime-teams opgericht.
Deze en andere maatregelen en initiatieven hebben ontegenzeg-
gelijk tot resultaten geleid in de strijd tegen rondtrekkende 
criminele bendes. Op sommige onderdelen zijn belangrijke 
successen geboekt, zoals blijkt uit de daling van het aantal 
ladingdiefstallen en gevallen van skimming. Daar staat tegen-
over dat er nog veel obstakels overwonnen moeten worden.

De politiesamenwerking tussen West- en Oost-
Europa
Er worden in Nederland aanzienlijke inspanningen verricht om 
mobiel banditisme tegen te gaan. Deze inspanningen betreffen 

zowel repressieve en preventieve maatregelen als nieuwe 
wetten en operationele, bestuurlijke en technologische vernieu-
wingen. Hiermee volgt Nederland andere West-Europese 
landen zoals België en Duitsland, die al langer met deze proble-
matiek worstelen.
In de bronlanden daarentegen staat het probleem van rondtrek-
kende criminelen een stuk lager op de lijst van prioriteiten. In 
alle vier de bestudeerde landen werd benadrukt dat de plaatse-
lijke autoriteiten andere zorgen en problemen hebben waar het 
gaat om de georganiseerde misdaad. Vanuit hun perspectief is 
mobiel banditisme vooral een West-Europees probleem. Dit 
alles neemt echter niet weg dat politie en justitie in Polen, 
Litouwen, Bulgarije en Roemenië zich wel degelijk bereid 
tonen om assistentie te verlenen in de strijd tegen de criminele 
bendes die door Nederland trekken, al was het maar om te 
bewijzen dat men loyaal is aan de Europese Unie.
Er bestaan voorts aanzienlijke verschillen tussen Oost- en 
West-Europa waar het gaat om beleid en praktijk inzake mobiel 
banditisme, zowel vanwege structurele belemmeringen en 
capaciteitsproblemen, als ten gevolge van uiteenlopende 
werkwijzen en wederzijdse vooroordelen en stereotyperingen: 
de Nederlandse agent als trage en luie bureaucraat tegenover de 
veronderstelde corruptie onder Oost- en Centraal-Europese 
politiefunctionarissen.

Prognoses
Ondanks de hogere prioriteit die nu wordt gehecht aan de 
bestrijding van mobiel banditisme en diverse initiatieven om 
deze vorm van georganiseerde misdaad in Nederland terug te 
dringen, komen er signalen, zowel uit onze buurlanden als uit 
de bronlanden, dat Nederland zich moet voorbereiden op een 
toename van het aantal gevallen van georganiseerde bedelarij, 
zakkenrollerij, overvallen en diefstallen. Dit heeft veel te 
maken met het feit dat bepaalde rondtrekkende groepen zich 
genoodzaakt zullen zien naar Nederland uit te wijken als gevolg 
van de repressieve maatregelen die momenteel worden geïm-
plementeerd in Duitsland, Frankrijk en andere West-Europese 
landen.
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