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Motie Autokrakers opgelet!  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018, ter behandeling 

van de programmabegroting 2019; 

Constaterende dat: 

1. In 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 307, 286 (- 9%) en 266 (- 7%) autokraken 

plaatsvonden in Woerden.  

 

Overwegende dat: 

1. De laatste jaren weliswaar sprake is van een lichte daling, maar het aantal autokraken 

nog hoog is.  

2. Autokraken behoren tot de categorie Veel Voorkomende Criminaliteit en de aanpak 

daarvan als prioriteit is benoemd voor het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 in 

wording. 

3. Een vermindering van het aantal autokraken bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de 

Woerdenaar. Een autokraak raakt de getroffen inwoner zowel emotioneel als financieel. 

4. Een in 2017 in den lande uitgevoerd experiment met chemisch DNA op auto's had geleid 

tot een daling van het aantal autokraken met 81%. Vervolgens zijn meer gemeenten met 

de inzet van chemisch DNA tegen autokraken aan de slag gegaan, o.a. Rotterdam, 

Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, de gemeenten in de 

Hoeksche Waard, en meer. In het buitenland is de maatregel ook ingezet en met succes. 

In de omgeving van Berlijn is een daling van 53% genoteerd. Meer informatie over deze 

maatregel onder 'Toelichting'. 

5. De inzet van deze preventieve maatregel het aantal autokraken in hoog tempo fors kan 

terugdringen. En dat tegen een relatief lage investering (zie Toelichting). 

 

Verzoekt het College: 

1. Een proef te starten met de inzet van chemisch DNA als middel tegen autokraken voor 

de duur van een jaar. Deze proef op te nemen in het uitvoeringsplan IVP 2019/2020 en te 

bekostigen binnen het budget openbare orde en veiligheid (taakveld 1.2). Van de 

autobezitter wordt een eigen bijdrage gevraagd (zie hierover meer in de Toelichting). 

2. De raad te informeren over het resultaat van deze proef. 

3. Afhankelijk van het resultaat deze preventieve maatregel te continueren in 2020. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

CDA, Rumo van Aalst 

Socialistische Partij, Wilma de Mooij 

STERK Woerden, Wout den Boer 

De Woerdense VVD, Florian van Hout 

Lijst van der Does, Jaap van der Does 
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Toelichting: 

Auto's en auto-onderdelen die behandeld zijn met chemisch DNA, kunnen direct gekoppeld 

worden aan de rechtmatige eigenaar en worden daarmee onaantrekkelijk om te stelen en 

door te verkopen. De kracht van deze preventieve maatregel zit dan ook in de communicatie 

over de inzet daarvan (bijv. website, kranten, verkeersborden bij de toegangswegen van een 

wijk of buurt of een door de leverancier beschikbaar gestelde flyer). Het chemisch DNA moet 

het dievengilde afschrikken.  

 

In de aan te schaffen autokit zit allereerst DNA vloeistof die microdots bevatten. Deze 

microdots zijn ter grootte van een luisje en kunnen worden uitgelezen met behulp van een 

microscoop. De politie kan deze vloeistof ontdekken op het moment dat zij een UV lamp  

hanteren. De aangebrachte vloeistof licht dan helder blauw op, ten teken dat er DNA 

vloeistof is aangebracht. De autokit bevat verder materialen om de unieke code en het 

kenteken van de auto in de ruiten te etsen. Over deze codes wordt aan de binnenzijde van 

de autoruiten een sticker geplakt zodat duidelijk is dat de auto behandeld is.  

 

De webshopprijs van de autokit bedraagt € 69,50 incl. btw. De gemeente koopt een aantal 

autokits in. De enige firma in Nederland die dit product levert is SDNA Forensic Marking, 

gevestigd in Woerden (www.sdna.nl). De uitlevering van de autokits kan via de leverancier 

lopen. De inwoner krijgt dan van de gemeente een kortingscode die kan worden ingewisseld. 

Door in te kopen met andere gemeenten kan de korting alleen maar oplopen. Uit onderzoek 

bij andere gemeenten en navraag bij de leverancier blijkt dat een korting van 50% reëel is. 

Het is vervolgens aan de gemeente of er een eigen bijdrage van de autobezitter wordt 

gevraagd. De gemeente koopt de autokits in voor bijvoorbeeld een projectprijs van € 35,= 

incl btw per stuk en vraagt aan de autobezitter een eigen bijdrage van maximaal € 15,=. De 

eigen bijdrage moet niet boven de € 15,= uitkomen want dan neemt de afnamebereidheid bij 

de inwoner af, aldus de leverancier. Een tweede autokit binnen hetzelfde gezin levert een 

extra korting op. Bijkomende kosten zijn ca. € 115,= per verkeersbord en eventueel een paar 

UV lampen en microscoop voor de Politie. 

 

Het college zou ook de samenwerking met de Woerdense autobedrijven kunnen zoeken. Dat 

zij bijvoorbeeld de auto met DNA vloeistof aanbrengen tegen een gereduceerd tarief. Of de 

eigen bijdrage voor hun rekening te nemen bij de verkoop van een auto aan een inwoner uit 

Woerden. 

 

Hoe de proef over de gemeente Woerden uit te rollen laat het dictum van de motie aan het 

college. Er kan bijvoorbeeld ook gestart worden in één of meer wijken of dorpen waar het 

aantal autokraken het hoogst is.  

http://www.sdna.nl/

