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De aanval

Leerdoelen:
 ĵ Weten welke dadergroepen de navi onderscheidt
 ĵ De stappen in de criminele/terroristische planningscyclus kunnen 

benoemen
 ĵ Het begrip social engineering kunnen omschrijven
 ĵ Weten wat een coverstory inhoudt en uit welke elementen deze 

bestaat

Inleiding
Elk object wordt constant bedreigd. Welke dreiging dat precies is, is 
afhankelijk van een aantal omstandigheden en verschilt per object. 
U weet niet wanneer een dreiging werkelijkheid kan worden en 
wie de aanvaller is. We bekijken dit onderdeel door de bril van een 
(mogelijke) dader.
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Voorbeeld:

De woninginbraken
De woninginbraken werden goed voorbereid. De verdachten 
gingen bij de woningen posten en in de buurt hardlopen. 
Wanneer zij over gingen tot de inbraak, waren de bewoners 
vaak thuis omdat het alarm dan niet aan stond. De verdachten 
maakten zoveel mogelijk gebruik van trappen die al aanwezig 
waren op de locaties waar ze gingen inbreken. Ook hadden ze 
bij een woninginbraak een trap wit geschilderd omdat het huis 
waar ze wilden inbreken die kleur had. Het kwam voor dat de 
bewoners beneden tv keken en de inbrekers boven hun slag 
sloegen. Zij stonden hierbij ook in de kamers van slapende 
kinderen, waarbij er één keer een kind wakker werd en rechtop 
in bed zat.

De verdachten stonden vandaag terecht voor het plegen van 
tien woninginbraken en voor zes pogingen. Het OM vindt het 
zeer aannemelijk dat de verdachten veel meer inbraken hebben 
gepleegd. Zij heeft hier echter alleen aanwijzingen voor en niet 
het bewijs. Zo is achteraf gebleken dat de auto’s waarin de 
verdachten reden bij meerdere inbraken in de omgeving zijn 
gezien, maar dat is onvoldoende bewijs om ook die inbraken 
aan hen toe te schrijven.

Bron: www.om.nl
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Voorbeeld:

Rabo-beveiligers voor de rechter na bankroof

BREDA  Twee beveiligers van het door de Rabobank ingehuurde 
beveiligingsbedrijf EBN moeten dinsdag voor het eerst voor 
de rechter verschijnen. De mannen van 43 en 45 jaar uit Etten
Leur en Roosendaal worden verdacht van betrokkenheid bij de 
miljoenendiefstal uit de kluiskelder van de bank in Oudenbosch. 
Het gaat om een nietinhoudelijke zitting in de rechtbank in 
Breda.

De spectaculaire kluisroof werd op 5 maart ontdekt, maar was 
al enkele dagen eerder gepleegd. Honderden kluisjes werden 
leeggeroofd. De daders waren meer dan 24 uur in het gebouw en 
verlieten volgens de politie de bank met miljoenen aan contant 
geld en sieraden. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders 
met volle vuilniszakken vertrekken.

De twee beveiligers hebben waarschijnlijk de bankrovers 
geholpen door ze binnen te laten. De dieven zijn nog altijd 
niet opgespoord. De beveiligers ontkennen dat zij iets met 
de roof te maken hebben. Hun contract is inmiddels door het 
beveiligingsbedrijf opgezegd.

De Rabobank had eerder al laten weten alle schade te vergoeden 
die de gedupeerden van de kluisroof in Oudenbosch kunnen 
aantonen.

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2368791/rabobeveiligers
voorderechternabankroof?utm_source=google&utm_
medium=organic

1e veroordeling RABO bankroof: vier jaar cel en 1 miljoen 
schadevergoeding.


