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Definitie Mobiel Banditisme

Conform brief 301 d.d. 17-01-2011 van onze Minister:

Mobiel Banditisme is een 
rondtrekkende dadergroep, een 
vereniging van daders, afkomstig uit 
MOE-landen*, die zich stelselmatig 
verrijken middels 
vermogenscriminaliteit, een breed 
scala een operaties uitvoeren en 
internationaal actief zijn. 

6 landen

12 delicten

* MOE: Midden- & Oost Europa

Incidenten door Litouwers

Incidenten Litouwers
bron: Blueview
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Aantal verdachten MOE-landers

Verdachte MOE-landers per nationaliteit regio Rotterdam-Rijnmond
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Verdachte Litouwers regio Rotterdam-Rijnmond
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MOE-landers & criminaliteit in de media

Waar houden ze zich mee bezig



Nu en toekomst

De wijze(n) uit het Oosten…..

 
AD/Rotterdams Dagblad 

 
8 januari 2011 zaterdag 

 
Tot drie jaar cel geëist tegen bende autokrakers  
 
Tegen een bende Litouwse autokrakers, die het gemunt hadden op bestel-
busjes met professioneel bouwgereedschap in heel het land, is tot drie jaar 
celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam tot de hoge strafei-
sen, omdat de bende te werk ging als een criminele organisatie. ,,Ik vrees 
dat heel Europa doelwit is geweest, zegt de officier van justitie Van der 
Maas.  

De bende leek in de rechtbank allerminst onder de indruk van het Neder-
landse opsporingsapparaat. De inbraken, met vele tienduizenden euro s 
aan schade tot gevolg, werden met hoongelach toegelicht. Alle verdach-
ten bleken Nederland te zijn binnengekomen met vervalste paspoorten. 
Officier Van de Maas: ,,We kunnen nog steeds niet vaststellen of de per-
sonen die we voor ons zien, ook de personen zijn die ze zeggen te zijn.  

Tapgesprek onderzoek ‘Mohegan’

A: Ik zit nu zelf te wachten. De Rechtbank heeft me vrijgelaten, maar 
men wordt onder druk gezet. Op 30 november is hier een zitting. We 
zullen zien hoe het afloopt. In één maand ben ik twee keer gepakt. Maar 
nu wordt alles afgerond.

D: Daar bij jullie wordt je gepakt en weer vrijgelaten, maar als je
hier gepakt wordt dan….

A: Als je In Litouwen een radio uit de auto wegneemt, dan krijg je 
twee jaar, maar hier of onvoorwaardelijk of 125 euro boete (lacht).

D: En als je hier gepakt wordt, dan…Je kan sigaretten verkopen en 
als je gepakt wordt, dan krijg je twee jaar of meer. 


