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Onderwerp 
 
Schriftelijke vragen van het raadslid Poot (VVD) inzake plof -en ramkraken in Amsterdam 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
De afgelopen periode is in Nederland een stijgende lijn waarneembaar in het aantal plof- en 
ramkraken. In 2014 waren er 44 plof- en 5 ramkraken, in 2015 56 plof- en 30 ramkraken en in 2016 
werden er 79 incidenten gemeld. Het merendeel van de plof -en ramkraken richt zich richt op 
reguliere geldautomaten in de openbare ruimte maar ook meer en meer op losstaande 
geldautomaten in winkels zoals supermarkten. Waar in het verleden ook vooral gas werd gebruikt 
om de automaat open te kraken, worden daar tegenwoordig zware explosieven voor gebruikt. 
Ook Amsterdam blijft niet gevrijwaard van deze gewelddadige manier van overvallen. Zo werd in 
december 2016 nog een plofkraak in het Westelijk Havengebied ternauwernood verijdeld doordat de 
politie de daders tijdens hun voorbereidingen betrapte. De daders konden ontsnappen en negen 
omliggende woningen moesten worden ontruimd vanwege explosiegevaar. De VVD is verontrust 
door het stijgende aantal plof- en ramkraken en wil weten welke aanvullende maatregelen worden 
getroffen. 
 
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van VVD, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke 
vragen te stellen: 
 

1. Is er in Amsterdam net als in de rest van Nederland een stijgende lijn van het aantal plof- 
en ramkraken waarneembaar? Kan het college een overzicht geven van het aantal plof- en 
ramkraken en hun locaties van de afgelopen jaren? 

2. Hoeveel pinautomaten telt Amsterdam? Hoeveel hiervan bevinden zich in winkels en/of in 
de openbare ruimte? Vindt er overleg plaats tussen de driehoek, de Nederlandse 
Vereniging van Banken en winkels waarin geldautomaten zijn geplaatst? 

3. Welke preventieve maatregelen worden momenteel genomen om het aantal plof -en 
ramkraken te verminderen? Is het volgens het college noodzakelijk om naar aanleiding van 
het stijgende lijn in het aantal kraken deze maatregelen aan te scherpen? Zo ja, op welke 
wijze? Zo nee, waarom niet?  
 

Het lid van de gemeenteraad,  
 

M.C.G. Poot 


