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Politie wil niet-geregistreerde prepaid telefoons in Nederland
verbieden
Scoop Door Bert van den Bout, vrijdag 31 oktober 2014 17:00 |
De politie wil het gebruik van niet-geregistreerde prepaid telefoons verbieden. Criminelen maken maar
al te graag gebruik van de telefoons met beltegoed om anoniem te blijven.
“Niet-geregistreerde prepaid telefoons worden veel gebruikt bij het plegen van misdrijven”, schrijft de
politie in een rapport waarover All About Tech beschikt. “Denk hierbij niet alleen aan mensenhandel,
heling, vuurwapen- en drugscriminaliteit, inbraken, babbeltrucs, fraude en afpersing, maar ook aan het
beramen van terroristische acties.” Dit rapport overhandigde de politie eind 2013 aan het Ministerie
van Veiligheid en Justitie, die het in behandeling hebben genomen.
Nu kun je bij de supermarkt op de hoek nog een prepaid telefoon kopen. Fijn natuurlijk, want dit is zo
gebeurd omdat je je niet hoeft te registreren. Het heeft ook een keerzijde. Volgens de politie heeft
gemiddeld 85 procent van de aangehouden verdachten van criminele activiteiten een prepaid telefoon
die niet geregistreerd is. Supermarkten en tankstations helpen volgens de politie op die manier
onbewust mee bij het beramen van criminele activiteiten.
“Bij gebruik van niet-geregistreerde prepaid telefoons blijft de beller anoniem. Logisch dat criminelen
dit middel hebben omarmd. Er zijn voldoende politieonderzoeken waaruit blijkt dat anonimiteit aan
criminaliteit gekoppeld kan worden. Om diezelfde reden gebruiken criminelen ook valse, gekopieerde
kentekenplaten.”
De politie vindt daarom dat ook prepaid telefoons voortaan geregistreerd moeten worden. “Het bezit
van een niet-geregistreerde prepaid telefoon en de daaruit voortvloeiende anonimiteit, lijkt bij veel
criminelen een basisbehoefte te zijn voor het plegen van misdrijven”, schrijft de politie.
De politie stelt daarom voor criminaliteit uit de anonimiteit te halen. Telefoons met beltegoed werken
dan pas na registratie bij een provider en na betaling per bankoverschrijving. De politie hoopt dat
providers in de toekomst verplicht worden een telefoon pas aan te sluiten als deze op naam is
geregistreerd.
Ook wil de politie een wettelijke aanpassing zodat het bellen met een ongeregistreerde buitenlandse
simkaart in prepaid telefoons niet mogelijk is. In meerdere Europese landen, zoals bijvoorbeeld
Duitsland en Zwitserland, is het al verplicht om een prepaid telefoon te registreren. Desondanks is het
in Nederland nog niet een dergelijk ver gevorderd stadium.
All About Tech heeft het ministerie van Justitie en de providers om een reactie gevraagd. Het
ministerie laat weten dat het rapport nog onderzocht wordt op diens inhoud. Hieruit zijn nog geen
maatregelen of voorstellen uit gevloeid. Vodafone laat in een reactie weten dat er momenteel geen
plannen zijn om prepaid te registreren in de toekomst. Ook heeft de provider geen geluiden gehoord
dat dit in de toekomst een verplichting zal worden.
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Westerpark Tilburg: preventief fouilleren verlengd
BN De Stem, 31 oktober 2014

TILBURG - De politie mag nog tot begin februari preventief fouilleren in en rond het Westerpark in
Tilburg. De periode is verlengd omdat er bij recente controles vier messen en twee honkbalknuppels
zijn gevonden.
Het fouilleren is een van de maatregelen waarmee politie, gemeente en justitie de overlast en
problemen in het park willen aanpakken. Daarnaast is er onlangs een samenscholingsverbod en
toegangsverbod voor de avond en nacht afgekondigd voor het park.
De maatregelen werden genomen naar aanleiding van een schietpartij in september en de grote
overlast die omwonenden ervaren. Burgemeester Noordgat sprak vrijdag met omwonenden. Hij zei
het zichzelf kwalijk te nemen dat hij de situatie de afgelopen jaren heeft onderschat.
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Interview: Jannis Damen
Deze maand, op verzoek, een interview met de heer Jannis Damen, Baron van Breda.
Mijnheer Damen, binnen de Camarilla is het begrip Baron geen gangbare term. Is het
vergelijkbaar met een Prins?
“Zeg maar Jannis, wij doen niet aan mijnheren. En nee, natuurlijk ben ik niet vergelijkbaar met een
prins, hahaha.
Elke anarch is niet te vergelijken met een camarillalid. Prinsen zijn dictatoren, zij zijn aan de macht
gekomen door het te grijpen, waarna ze deze macht misbruiken voor hun eigen gewin. Prinsen
bepalen alles wat er gebeurd binnen een domein: ze geven machtsposities aan hun vriendjes, hebben
het alleenrecht om Kindred te vernietigen. Kijk maar eens goed naar de tradities van de Camarilla en
vraag jezelf af: zijn deze regels voor mij gemaakt, of voor de Prins?”
Hoe bent u anarch geworden?
“Het is niet zo dat je bewust kiest om een anarch te zijn, het is eigenlijk meer een besef dat je niet bij
de camarilla hoort. Het is natuurlijk een belachelijk standpurt van de camarilla om te zeggen dat
iedere vampier bij de camarilla hoort. Ik ben er van overtuigd dat er meer anarchs zijn dan camarilla
leden, ze weten het echter nog niet.”
Mark Rein Hagen brengt regelmatig een bezoek aan domein Tilburg, kunt u iets meer vertellen
over hem?
“Mark is een anarch van het eerste uur, ik heb van hem begrepen dat hij altijd warm wordt ontvangen
in Tilburg en dat er goed naar hem wordt geluisterd.”
Wat is de rol van de Assamites in het conflict tussen Anarchs en Camarilla?
“De Assamites zijn zoals je weet huurmoordenaars, wij hebben deze ingeschakeld omdat er Anarchs
in Breda verdwenen.”
Heeft u de juiste beslissing genomen, aangezien nu blijkt dat ghouls achter de verdwijningen
zitten?
“Natuurlijk, de Camarilla zit er immers achter. Ik heb er geen spijt van, en de assamites zijn nog niet
klaar. Waar ik wel jammer vind, is dat wij Van Nassau niet gevonden hebben.”
Waarom heeft u het aanbod afgeslagen het Weefgetouw een interview te laten doen met de
Prins van Tilburg?
“Is dat een serieuze vraag, waarom zou ik in Godsnaam een leugenaar willen interviewen?”
Heeft u een boodschap voor de Camarilla van Tilburg?
“Ja hoor, kom eens langs in Breda als je meer wilt weten en verbreedt je horizon. Stuur maar een
email naar MRHAgen@hotmail.com voor een afspraak.”
Wij hopen dat we jullie wijzer hebben gemaakt. Mochten jullie iemand geïnterviewd willen hebben, laat
het ons weten.
Masker
Dries Werther
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Wat ons ter ore kwam
Prins de Haes van Eindhoven haalt een belangrijk schaakstuk binnen inzake Brabant.
Kandidaat Prins van Breda vanuit Domein Eindhoven Louis Bouwmeester trekt zich terug na
ontwikkelingen.
De Gangrel uit Rotterdam kan rekenen op fysieke steun uit het Zwarte Woud.

Het laatste Woord

Verliezer van de maand:
Vrouwe Cassandra van Domein Den Bosch, wegens het achter het net vissen bij de heer Van
Nassau.
Winnaar van de Maand:
Anarch Vrijstaat Breda voor het als Vrijstaat bestaan, nu al twee héle maanden.
Uitspraak uit het Elysium:
Een Nosferatu: “Ik heb nieuws voor u.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Dit is het plan.....”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

