Observeren en Waarnemen door Jeroen Post.

Hoe herken ik verdacht gedrag en wat bereik je hier mee ?
Door het vroegtijdig herkennen van verdacht gedrag / situaties kun je
een potentiele verdachte vroegtijdig storen. Een verdachte wil niet gezien
worden en zal dus vaak afzien van zijn praktijken indien hij hierin gestoord word.
Door het vroegtijdig herkennen van verdacht gedrag kun je dus de criminaliteit
terugdringen.
Verdacht gedrag kan herkend worden aan de hand van een of meer van
onderstaande factoren.
- Combinatie gedrag en locatie. Past het gedrag bij de locatie ?
- Combinatie verklaring aanwezigheid omgeving en tijdstip.
Heeft de verdachte persoon een logische verklaring voor zijn aanwezigheid op
deze locatie op dit tijdstip indien je hem aanspreekt ?
- Afwijkend van de norm in uw wijk. Iedere bewoner weet wat normaal is in zijn
of haar eigen omgeving. Past dit gedrag binnen deze normale waarden ?
- Vreemde looproutes. Loopt verdachte meerdere keren langs dezelfde straat ,
steeg of continu hetzelfde rondje ?
- Doelloos rondlopen of rondhangen. Lijkt verdachte doelloos rond te dwalen
of blijft verdachte op 1 plek hangen zonder verklaarbare reden ?
- Vreemde attributen bij zich. Heeft verdachte bijvoorbeeld gereedschappen bij
zich , een zaklamp of sokken in zijn jaszakken ? ( deze worden gebruikt door
inbrekers om geen vingerafdrukken achter te laten)
- Afwijkende kleding. Doet verdachte extra zijn best om niet herkend te worden
door het dragen van een pet / capuchon of heeft verdachte kleding aan wat
niet past bij de weersomstandigheden ?
- Vermijden van contact. Doet verdachte moeite om welke vorm van contact
dan ook te vermijden om herkenning te voorkomen ?
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Wat gaat er veelal aan een inbraak vooraf ?
Voordat een inbraak gepleegd word is hier vaak al een proces aan vooraf gegaan.
Een inbreker zal in veel gevallen de volgende voorbereidingen treffen.
- Doel markeren. Er word zorgvuldig een pand uitgekozen voor de inbraak.
- Info verzamelen. De inbreker verzamelt zoveel mogelijk informatie. Denk
hierbij aan : Wanneer is er iemand thuis , zit er een bepaald patroon in de
gebeurtenissen om en rond het pand , zijn alle toegangen op slot en wat zijn
overige activiteiten rondom het pand. Is er veel verlichting in de omgeving ?
- Surveillance en tijdstip bepalen. Aan de hand van de verzamelde informatie
zal de inbreker nogmaals een surveillance ronde maken om zich er van te
overtuigen dat alle informatie correct is. Tevens bepaalt hij het beste tijdstip
voor de inbraak.
- Tooling Up. Het benodigde gereedschap voor de inbraak word bepaalt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een koevoet , boormachine om sloten door te boren
of gereedschap om deuren open te krijgen door te “hengelen” of te
“flipperen”.
- Vluchtroutes. Voordat de inbraak daadwerkelijk gepleegd word zal er
nogmaals naar de mogelijke vluchtroutes gekeken worden.

Wat kun je doen in de voorbereidende fase ?
Tijdens de gehele voorbereidende fase kun je de potentiele inbreker tegen
komen en hierbij dus verdacht gedrag signaleren volgens eerder genoemde
punten. Je kunt dan als volgt handelen :
- Spreek de verdachte vriendelijk en behulpzaam aan. “Ik zie dat u zoekende
bent , kan ik u misschien helpen ?”
- Vragen stellen over de aanwezigheid. “Bent u misschien verdwaald ?”
- De combinatie van vragen en antwoorden kan aanleiding zijn om de politie te
bellen.

2

Door een verdachte persoon op deze manier te benaderen verstoor je zijn plannen
en laat je weten dat hij opgemerkt is.
Hierdoor zal de verdachte zijn activiteiten stoppen.

Wat is de definitie van een verdachte ?
De definitie van een verdachte word beschreven in artikel 27 lid 1 van het Wetboek
van Strafvordering en luid als volgt :
“Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene
wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld
aan enig strafbaar feit voortvloeit."
Een verdachte is dus iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een
strafbaar feit heeft gepleegd of gaat plegen. De wet spreekt hier over “een redelijk
vermoeden van schuld”
Wat gebeurd er na een 112 melding ?
Op het moment dat u 112 belt om een melding te doen zult u te maken krijgen met
de volgende aspecten.
- U krijgt de meldkamer aan de lijn.
- U geeft de centralist door wie u wilt spreken. Politie , Brandweer of
Ambulance.
- U geeft de plaats en de situatie door.
- De meldkamer stuurt de politie aan.
- U geeft zoveel mogelijk informatie door. Denk hierbij aan signalement ,
verplaatsing , vervoermiddel en specifieke kenmerken. Hoe oud is de
verdachte ongeveer ? Wat is zijn lengte ongeveer ? Hoe is verdachte gekleed ?
Welke kant gaat de verdachte op ? Verplaatst de verdachte zich met auto fiets
of lopend ? Heeft de verdachte of het vervoersmiddel specifieke kenmerken
zoals littekens , tatoeages of heeft het voertuig schade , kapotte verlichting ?
- U krijgt een terugkoppeling. Het beleid is dat u na afloop van de melding een
terugkoppeling ontvangt. Dit wil echter in de praktijk wel eens niet gebeuren.
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Hoe gedetailleerder uw omschrijving van de verdachte persoon is des te makkelijker
zal het zijn voor de politie om deze persoon te herkennen.

Een persoon word verdacht door het gedrag wat hij of zei vertoont !!
Vertrouwd u het niet ? Heeft u een onderbuik gevoel ?
Vertrouw op uw intuïtie en bel 112 !!
Want 112 daar vang je boeven mee !!

Met dank aan de agenten van Politie Houten.

In samenwerking met :
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