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schillende vormen van georganiseerde 
criminaliteit terug te vinden. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om de smokkel van 
cocaïne. In de wijk zelf, op de bedrijven-
terreinen gaat het veelal om vernielin-
gen en vermogensdelicten. De diefstal 
van metaal vindt geregeld plaats en af 
en toe verdwijnen zelfs hele containers. 
Nachtelijke straatraces op de lange 
verlaten rechte wegdelen in het haven-
gebied is een ander fenomeen waar de 
politie streng op toeziet.
De Zeehavenpolitie is een van de oudste 
gespecialiseerde onderdelen van het 
politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Het 
onderdeel telt 350 medewerkers. Het 
werkgebied begint bij Ridderkerk en 
eindigt in open zee bij de regiogrens. In 
totaal beslaat het gebied ruim driehon-

derd vierkante kilometer waarvan 30 
procent water en 70 procent land.
De werkprocessen zijn onderverdeeld in 
wijkpolitie, opsporing en grensbewa-
king. De politie heeft verschillende 
kerntaken. Zo werkt een opsporings-
team van vijftig man aan havengerela-
teerde criminaliteit. Een belangrijk 
aspect is milieuhandhaving, de controle 
op afvalstromen en de oliehuishouding.
Een andere belangrijke taak is grenstoe-
zicht. De Jong: “We controleren de 
opvarenden van 60 procent van de 
zeeschepen. In de kamer van de kapitein 
worden ze opgeroepen en gecontro-
leerd door middel van een face check. 
Het is belangrijk te controleren of het 
gezicht correspondeert met de foto in 
het paspoort.”
De wijkagenten van de Zeehavenpo-
litie zijn in het gebied te vinden. “Zes 
agenten onderhouden contacten met 
bedrijven en bezoekers en zorgen dat 
de communicatie goed verloopt. Ze zijn 
de ogen en oren van de wijk, een eerste 
aanspreekpunt. Vooral voor dit team kan 
de samenwerking met beveiligers goed 
uitpakken. “Samenwerking betekent 
honderden extra ogen en oren. Het 
betekent dat we pro-actiever te werk 
kunnen gaan, sneller en gerichter kun-
nen communiceren en minder achter de 
feiten aan hoeven te lopen.”

Mentaliteit Volgens De Jong valt er 
een slag te maken om de veiligheid in 
het gebied te verbeteren. Kritisch om je 
heen kijken en je afvragen wat er echt 
gebeurt. Dat zouden we nog veel meer 
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‘Achterdocht beveiligers
komt goed van pas’ 

 D 
e Zeehavenpolitie te-
kende eind vorig jaar 
een convenant met 
de directeuren van de 
particuliere beveili-

gingsbedrijven Trigion en Securitas. Vijf-
tig beveiligers kregen via smartphones 
toegang tot signalementen, kentekens 
en informatie over criminaliteit in het 
havengebied. De pilot is inmiddels bijna 
ten einde en lijkt geslaagd. Dat betekent 
dat na evaluatie honderden havenbevei-
ligers toegang krijgen tot het systeem. 
Een belangrijke ontwikkeling om de 
veiligheid in de haven te vergroten, 
vindt De Jong.
Het structureel uitwisselen van informa-
tie tussen beveiligingsbedrijven en 
politie in één computersysteem is uniek 
in Nederland en is volgens het dienst-
hoofd vergelijkbaar met initiatieven als 
SMS-Alert en Burgernet. Voordeel van 
het werken met beveiligers is dat de 
beroepsgroep kritisch is. De Jong: “De 
achterdocht die beveiligers van nature 
hebben, kunnen we goed gebruiken. In 
dit gebied is niet alles wat het lijkt te 
zijn. Een ogenschijnlijk normale actie 
blijkt achteraf soms heel verdacht te 
zijn.”

Criminaliteit De haven van Rotter-
dam is relatief veilig. Toch zijn er ver-
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moeten doen. De diefstal van metalen 
rijplaten kan voor je neus gebeuren, ze 
worden bijvoorbeeld met een kraan in 
een vrachtauto getild en niemand die 
zich afvraagt wat zich hier echt afspeelt.” 
Met name de bewustwording van 
ondernemingen kan beter. “Criminaliteit 
vindt vaak plaats onder medewerkers. 
Dat is lastig voor ons in kaart te brengen 
omdat lang niet altijd aangifte wordt 
gedaan. Bedrijven lossen het vaak zelf 
op, bijvoorbeeld door ontslag.”
Voorbeelden van de ellende die het 
aantrekken van foute medewerkers en 
handelspartners kunnen veroorzaken zijn er genoeg. Bedrij-
ven die willen besparen op transportkosten kunnen bedrogen 
uitkomen als ze in zee gaan met een louche vervoerder. Ook 
gebeurt het dat havenbedrijven medewerkers aantrekken die 
een rol spelen in de georganiseerde misdaad. “Het is een 
kwestie van goed opletten. Als iemand met een dure auto op 
het werk komt, een luxe levensstijl heeft, kun je je afvragen 
waar hij of zij dat van kan betalen en wat de werkelijke 
motieven zijn om die baan in de haven aan te nemen.”
De Zeehavenpolitie doet volgens De Jong veel moeite de 
contacten goed te houden met de ‘bewoners’ van het gebied. 
We bezoeken op dit moment de leiding van de top dertig van 
bedrijven. De informatie-uitwisseling draagt bij aan het 
verbeteren van de veiligheid. We willen weten wat er speelt, 
de lijnen zo kort mogelijk houden.”
De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten (ISPS-code) is een succes in het gebied. 
Bijna alle bedrijven hebben de benodigde maatregelen getrof-
fen. De code heeft de veiligheid flink doen toenemen, zegt 
hij. De code moet de weerbaarheid van de haven, schepen en 
haveninstallaties vergroten tegen terroristische aanslagen en 
is ingevoerd na de aanslagen op de Twin Towers en het Penta-
gon. Ook Rotterdam is gecategoriseerd als potentieel doelwit 

voor terroristen. “Sinds de veiligheidsvoorschriften gelden, is 
het nauwelijks mogelijk onbevoegd rond te lopen. Mensen en 
goederen worden beter gecontroleerd en geregistreerd.”

Imago Hoewel het jaarlijkse aantal aangiftes in het haven-
gebied een schijntje is vergeleken bij de aangiftes in de hele 
regio Rotterdam-Rijnmond (500 tegen 92.000) vindt De Jong 
gespecialiseerd toezicht belangrijk. Hij zegt blij te zijn met 
het handhaven van een Zeehavenpolitie als onderdeel van 
de nieuwe regionale eenheid Rotterdam in het kader van de 
nationale politie. “Het is belangrijk het veilige imago van de 
Rotterdamse haven te behouden. Daarvoor zijn wij als Zee-
havenpolitie medeverantwoordelijk.” 
Om het goed geoliede systeem in de grootste haven van 
Europa niet te laten stagneren wordt gezocht naar slimme 
vormen van toezicht. Zo is het onmogelijk om criminaliteit uit 
te sluiten. De controle op de goederen in de haven bijvoor-
beeld wordt op basis van risicoanalyses verricht door de 
douane, waarmee de Zeehavenpolitie nauw samenwerkt. Een 
speciaal Hit And Run Cargo-team (HARC-team), bestaande uit 
politie, douane en Fiod, is in het leven geroepen om hier 
gericht onderzoek naar te doen. “We weten dat er cocaïne en 
gestolen goederen worden in- en uitgevoerd.”

Volgens De Jong is het nastreven 
van honderd procent veiligheid 
een illusie in een grote haven als 
Rotterdam. Ook de douane maakt 
er geen geheim van dat nog niet 
twee procent van de containers 
wordt gescand. De Jong herinnert 
zich het bezoek van een Ameri-
kaanse minister die vond dat alle 
containers in de haven op inhoud 
gecontroleerd zouden moeten 
worden. “Pas toen ze hier was en 
zag hoeveel containers hier 
worden verwerkt, begreep ze dat 
het onmogelijk en zelfs onwense-
lijk is alles te controleren. Als het 
zo zou werken, dan zou er in 
Rotterdam geen handel meer 
kunnen plaatsvinden.”
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