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Ondermijnende Criminaliteit 



Opbouw 

 

• Waar doen we het voor ? 

 

• Hoe pakken we het aan ? (rol riec’s/Liec daarbij ) 

 

• Wat doen we concreet ? 



Stap 1 

Waar doen we het voor ? 

» Ondermijnende criminaliteit… 
» …georganiseerde misdaad dichtbij 

Wat verstaan we onder ondermijnende criminaliteit ? 

Een schatrijke crimineel verstevigt zijn sociale positie door te investeren in lokale 

voetbalclub. De criminele familie in de volksbuurt is werkgever, toezichthouder en 

sociaal werker voor de wijk. In de winkelstrip hebben de vertrouwde winkeliers 

plaatsgemaakt voor een keten van dubieuze onderneminkjes. De plaatselijke 

jachthaven is de verzamelplaats van zware criminelen geworden. Een burgemeester 

wordt geïntimideerd en een gemeenteraad geïnfiltreerd door criminele netwerken. 

Voorbeelden van verschijningsvormen 



Georganiseerde criminaliteit onzichtbaar ? 



1. Investeringen in lokaal vastgoed en in lokale ondernemingen 
(voorbeelden uit praktijk cases) 

skihal Manege 

Woning 



Binnenschippers koerier voor drugscriminelen  
Het Antwerpse gerecht heeft vier binnenvaartschippers en een aantal van hun medewerkers 

aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel. De vier hebben drugs van internationale 

containerschepen op hun eigen schip laten overladen, zo meldt de Gazet van Antwerpen 

vrijdag. 

Informaticastudenten 

gerekruteerd door zware 

criminelen 

2. Rekrutering onder kwetsbaren 



Parallelle samenlevingen: sociale functie, afhankelijkheid 



Anders kijken…… 



Verder kijken dan de delinquent…  



- Het probleem is groot en heeft zich in 30 jaar a 40 
jaar stevig maatschappelijk ingenesteld. Er is een 
lange adem nodig om het op te lossen. 

- Maar er lag niet alleen een uitdaging buiten. Onze 
oude manier van kijken naar georganiseerde 
criminaliteit als een een strafrechtelijk 
handhavingsprobleem, was zelf onderdeel van het 
probleem en maakte dat de bestuurlijke 
betrokkenheid en integrale aanpak niet 
vanzelfsprekend is in deze wereld. 

Hoe pakken we het aan ? 

Stap 2 



Onze institutionele realiteit 

Onze maatschappelijke realiteit 

Silo denken 

Er moet een beweging op gang gebracht worden, waarbij ook 
samenwerkingsbarrières geslecht worden silo’s (verschil institutionele realiteit: 
silo’s zonder dwarsverbanden en maatschappelijke realiteit: wijd vertakte en zeer 
beweeglijke netwerken) 

Kenmerken Silo-denken 
-Vertrekpunt is taak en 
resultaat is silotarget ipv 
probleem en 
maatschappelijk effect 

-Turfwars  



Algemeen doel is versterking effectgericht aanpak ondermijning. Daarvoor 
nodig: 

- Awareness over aard en omvang problematiek vergroten (the first step towards change 
is awareness) 

- bestuurlijke weerbaarheid versterken (bestuur been bijtrekken), zowel inzet eigen 
instrumenten als ondersteuning regierol lokaal bevoegd gezag. 

- informatiedeling op casus en fenomeenniveau 

- inzicht en focus geven, d.m.v. lokale regionale en landelijke  integrale 
ondermijningsbeelden.  

- Inzicht in: 

- (lokale) aanwezigheid en activiteiten ondermijnende criminaliteit 

- vitale elementen waarop zich preventie en/of interventie kunnen richten 

- Focus primair op maatschappelijk effect 

- Inzicht in sociale verankering van het probleem heeft ook geleid tot de volgende fase 
waarin de RIEC’s een rol hebben: tot standbrenging maatschappelijke coalities 

- Expertise ontwikkeling integrale communicatie om: 

- effect acties te vergroten 

- maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid te vergroten 

Wat doen we ? 

Stap 3 



RIEC LIEC bestel 
 10 RIECs 

 Alle gemeenten aangesloten 

 Elk RIEC zijn eigen bestuur 

 LIEC naast de RIECs 

 Landelijk geprioriteerde thema’s 

 Info-uitwisseling dmv RIEC-convenant 

 



Convenantpartners 
 Gemeenten 

 Provincie 

 Openbaar ministerie 

 Nationale Politie 

 Belastingdienst waaronder FIOD en Douane 

 Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid 

 Provincies 

 Koninklijke Marechaussee 

 Immigratie en Naturalisatie Dienst 

 



Landelijk geprioriteerde Thema’s 
Basis: Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde Criminaliteit 

 Mensenhandel en –smokkel 

 Georganiseerde hennepteelt 

 Fraude binnen de vastgoedsector 

 Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van 

financieel-economische criminaliteit. 

 Outlaw motorgangs 

 handhavingsknelpunten 

 



Intake  
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Strafrechtelijk Fiscaal Bestuurlijk 



• 20-10-2005 start recherche onderzoek (BRNON) 

• Inzet: 8 rechercheurs tot eind 2007 (kosten 1,3 

miljoen) 

• 96 strafbare feiten door heel het land (7 daders) 

• Veroordeling april 2008: 

• Taakstraf, jeugddetentie en 26 maanden 

• Terug betalen € 27.000 



Politie Fiscus Gemeente 



Pand 5 

• Verkocht voor 1.689.600 euro, hypotheek 0,- 

• 8 volwassenen en 6 kinderen ingeschreven 

• 4 personen antecedenten vermogensdelicten 

• 8 voertuigen: 

– Mercedes C220 

– Mercedes 170 

– Mercedes 500SE   

– Mercedes 200SL 

– Mercedes 300D 

– Mercedes ML320 

– Mercedes CLK200 cabrio 

– Rolls Royce Silver Wraith II  

• Totaal inkomen                                  2008           2009   
– Bijstand      35.000                 31.000 

– AOW       8.000                   8.000 

– Toeslagen       2.000               8.000 

 

PAND 5 





Bouwstenen van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit 





» 10 RIEC’s vanaf 2009 

» Doel bestuurlijke en integrale aanpak georganiseerde criminaliteit 

» economische macht doorbreken. 

» verwevenheid onder- en bovenwereld. 

» facilitering door overheid tegen gaan. 

» Project voor 3 jaar. 

» Toegevoegde waarde inmiddels onmisbaar waarom ? 

» Verbinding tussen silo’s blijft nodig 

» door beter inzicht in problematiek is behoefte aan informatie- en 

ondersteuning bij samenwerking van gemeenten vergroot 

» Het compacte RIEC-LIEC netwerk blijkt op nationaal niveau een effectief 

netwerk te om ook bovenregionaal informatie te delen en samen te 

werken. 

afrondende dia 




