Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en
leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Mogelijk concentreren
fenomen zoals drugsproductie, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude zich
op bepaalde locaties in uw gemeente, zoals op vakantieparken, bedrijventerreinen,
winkelstraten en buitengebieden.
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De letterlijke betekenis van ondermijnende criminaliteit luidt als volgt:
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Maar in het kort betekent het: ‘verwevenheid onder- en bovenwereld’.
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Binnen ondermijnende criminaliteit in Nederland zijn verschillende landelijke
thema’s te onderscheiden, zoals georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en –
smokkel, criminele motorbendes en witwassen en fraude.
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Naast deze landelijke thema’s maakt elk RIEC regionale thema’s en
handhavingsknelpunten inzichtelijk en organiseert de aanpak hiervan.
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De aanpak van ondermijning is alleen effectief wanneer overheidsorganisaties
samenwerken. Binnen gemeenten is er voor verschillende medewerkers een rol in
de aanpak van ondermijning. Direct of indirect. Op een aantal van de eerder
genoemde thema’s geef ik een voorbeeld over hoe gemeenten hiermee in
aanraking kunnen komen of hoe gemeentemedewerkers mee kunnen werken aan
de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
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Gemeentemedewerkers komen (onbewust) geregeld in aanraking met
georganiseerde hennepteelt.
Signalen:
· Hennepgeur
· Geluidsoverlast door afzuiginstallaties
· Extra ontluchtingspijpen in het dak
· Fel kunstlicht
· Licht brandt altijd
· Activiteit op vreemde tijdstippen
· Condensvorming
· Afgeplakte ramen of dichte gordijnen
· Warme muren
Deze signalen kunnen voornamelijk worden opgemerkt door medewerkers die
buiten werkzaam zijn. Het is dus belangrijk om hen goed te informeren over deze
signalen.
Middelen: De burgemeester kan een woning sluiten wanneer hier drugs is
gevonden.
RIECs en het LIEC: Het is belangrijk om als overheid een goede gezamenlijke
aanpak te hebben. Samen zoeken we manieren om georganiseerde netwerken
achter hennepteelt in kaart te brengen en aan te pakken. Het RIEC helpt
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De aanpak van ondermijning is niet alleen de taak van de politie of binnen de
gemeente alleen van de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.
Signalen:
- Bij mensenhandel komen bijvoorbeeld baliemedewerkers in aanraking met
signalen van mensenhandel zoals:
· Veel aanvragen, inschrijvingen of opvragen van documenten door personen uit
het zelfde land van herkomst. Vaak in
combinatie met opeenvolgende Burgerservicenummers
· Buitenlandse aanvrager in gezelschap van een ’tolk’
· Buitenlandse aanvrager niet in bezit van ID–bewijs
· Veel inschrijvingen op één adres
· Burgers met zichtbare kenmerken van mishandeling
- Daarnaast kunnen medewerkers die buiten werken kenmerken signaleren zoals:
· Slechte huisvesting
· Woningen die vaak zijn afgesloten met rolluiken of gordijnen
· Camera’s rondom woningen en/ of veel geluidsoverlast
· Opvallende aanwezigheid van (buitenlandse) vrouwen (vaak Bulgaars /
Roemeens) soms met opvallende kleding
Middelen: Een functionaris die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente,
bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen
mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers mensenhandel
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Ook bij witwassen zijn er verschillende manieren waarop medewerkers van een
gemeente een crimineel kunnen aanpakken.
Signalen: Bestuursorganen kunnen een beroep doen op de expertise van het RIEC
en advies vragen over één of meerdere aspecten van de toepassing van de Wet
Bibob. Omdat er in dit proces geen persoonsgegevens worden uitgewisseld wordt
de beschrijving van dit proces in deze procesbeschrijving buiten beschouwing
gelaten.
Middelen: Door middel van wet bibob kan de gemeente nagaan of de persoon die
een nieuwe onderneming op wil starten geen crimineel is (of familie van een
crimineel is) om crimineel verkregen geld wit te wassen. Zij kunnen hierdoor een
vergunningsaanvraag weigeren.
RIECs en het LIEC: De toepassing van de wet Bibob is een taak van
bestuursorganen. De RIEC’s ondersteunen bestuursorganen door:
• Beleidsadvisering: het bestuursorgaan te laten delen in de expertise van het RIEC
en deze desgevraagd van advies te dienen, bijvoorbeeld over het formuleren van
het Bibob beleid of de toepassing van de wet Bibob.
Bij beleidsadvisering worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.
• Informatieuitvraag: het bestuursorgaan desgevraagd te assisteren bij het
uitvragen c.q. opvragen van informatie bij andere convenantpartners die het
bestuursorgaan nodig heeft in zijn Bibobonderzoek;
• Ondersteuning Bibobproces: het RIEC biedt desgevraagd ondersteuning bij de
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In de tweede kamer begint het belang van de aanpak van ondermijning steeds
meer door te dringen. Het heeft dan ook een prominente plek gekregen in het
regeerakkoord. Er komt een speciale “Ondermijningswet” om juridische
knelpunten aan te pakken en er wordt een ondermijningsfonds opgezet. In dat
fonds wordt eenmalig 100 miljoen euro geïnvesteerd om de aanpak van
ondermijning te intensiveren.
De volgende stap voor de aanpak van ondermijning ligt bij de gemeenteraad.
Zorg dat ondermijning een belangrijk speerpunt op de agenda wordt, dat het
verankerd wordt in het coalitie akkoord en in de gemeentelijke organisatie.
Maar de aanpak van ondermijning werkt niet zonder een integere gemeenteraad.
Integer handelen is alle belangen betrekken en afwegen, waarbij het doel is om het
eigen belang achterwege te laten. Het is belangrijk dat de raad het debat rondom
het integriteitsvraagstuk blijft voeren en dat raadsleden elkaar aanspreken
wanneer de schijn wordt gewekt bij niet-integer handelen door een raadslid.
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of neem contact op met jouw accountmanager van het desbetreffende RIEC.
Pas contactinformatie aan!
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