


 

 

 

 

Beste Lezer,  

Voor je ligt het congresverslag van alweer het 5e Congres Ondermijning & Georganiseerde 

Criminaliteit. Het congres werd op 16 september 2020 georganiseerd in Breepark Breda. 

Medewerkers van verschillende organisaties zoals de Politie, Gemeente, Omgevingsdienst, 

Taskforce-Riec, Veiligheidsregio en andere veiligheidsactoren vanuit zowel België als Nederland 

hebben deelgenomen aan dit congres. Getracht is om in dit verslag een praktische terugblik te 

bezorgen van het Congres.  

Dit congres was in zijn geheel een bijzondere beleving ten tijde van de Covid-19 crisis. Tijdens het 

evenement zijn er dan ook adequate maatregelen getroffen. Een bijzondere maar ook zeker een 

buitengewone situatie.  

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Auteurs: 

Daan Hermans en Stef van der Weijden studenten Avans Hogeschool. 
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Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit  
De dagvoorzitter Xander Beenhakkers, Interim sectorhoofd van de Nationale Politie trapte de 

bijeenkomst af met een aantal interactieve openingsvragen over het onderwerp Ondermijning en 

georganiseerde criminaliteit. In een bijzondere setting werd er daarnaast gesproken over het effect 

van de Corona- crisis op ondermijnende criminaliteit.  

What’s happening in Sweden? 
Amir Rostami, doctoraat sociologie aan de universiteit van Stockholm en zittend lid van het ICAP 

Homeland Security Committee gaf in een online presentatie duidelijk aan dat de situatie omtrent 

gangs en het bijkomende geweld structureel toeneemt in Zweden. Amir Rostami gaf aan dat er in de 

afgelopen 30 jaar in Zweden momenteel steeds meer gangs actief zijn, wat meer geweld met zich 

meebrengt. Dit geweld uit zich in meer moorden en schietpartijen. Maar wat nog opvallender is, is 

dat het gebruik van explosieven ook toeneemt. In de vorm van handgranaten, maar ook zwaardere 

explosieven worden gebruikt. Momenteel staat Zweden ook bovenaan wat betreft geweld met 

wapens in Europa. Met daarbij als afsluiter gaf Amir Rostami ook aan dat Zweden samen met België 

en Oostenrijk bovenaan staan in Europa wat betreft gewelddadig extremisme. 

 

 



 

 

 

Grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak  
Tijdens een digitaal interview met Bart de Wever, Burgemeester Antwerpen en Paul van Miert, 

Burgemeester Turnhout is er gesproken over welke bestuurlijke instrumenten er zijn en hoe de inzet 

hiervan de samenwerking tussen Nederland en België kan bevorderen. 

In eerste instantie vertelt Burgemeester Bart de Wever dat het toenemende geweld in België is toe 

te schrijven aan de handel in Cocaïne. De situatie in de Antwerpse Haven is vergelijkbaar met de 

situatie enkele jaren geleden in de haven van Rotterdam. In Nederland wordt er al enkele jaren 

structureel meer geld besteed aan de bestrijding van ondermijning dan in België. De Burgemeester 

van Turnhout geeft aan dat de situatie in Antwerpen totaal niet te vergelijken is met wat er binnen 

zijn gemeente speelt. Als er al over drugscriminaliteit wordt gesproken dan gaat het over 

Hennepteelt.  

De samenwerking tussen Nederland en België is door de verschillende wetgeving in beide landen 

contraproductief. Dit betekent kort gezegd, dat de grens een barrière is voor de verschillende 

veiligheidsactoren, voor criminelen gelden deze barrières niet. Een mogelijke verbetering in de 

aanpak is een gezamenlijk Joint Intelligence Lab. Tot slot is er gesproken over het zogeheten 

Waterbedeffect. Doordat Nederland structureel meer geld besteed aan de bestrijding van 

ondermijnende criminaliteit, neemt de criminaliteit in bijvoorbeeld de haven van Antwerpen toe. 

Mocht België structureel meer geld besteden aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit dan 

kan dit ervoor zorgen dat de criminaliteit zich verplaatst naar Frankrijk, of terug golft richting 

Nederland.  

Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen. 
Onderzoeker, criminoloog en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Robby Roks 

begon zijn presentatie met een artikel waarin wordt verteld dat er in 2018 drie keer zo veel cocaïne 

is onderschept in de Rotterdamse haven. 19.000 kilo om precies te zijn. In 2020 is dit aantal 

gestegen naar 33.000 kilo. In zijn eigen onderzoek naar drugssmokkel in de haven van Rotterdam 

heeft Robby Roks gekeken naar de zwakke plekken van de haven. 

Allereerst kijk hij naar de kwetsbare locaties. De stadshaven is bijvoorbeeld ouder dan de 

Maasvlakte, wat meer risico’s met zich meebrengt. De Maasvlakte is beter beveiligd, waardoor het 

voor criminelen moeilijker is om toegang te verkrijgen. Kennis over logistieke informatie en 

systemen die bijvoorbeeld medewerkers hebben binnen een haven vormen een kwetsbaarheid. 

Deze medewerkers hebben kostbare informatie voor criminelen, want zonder deze informatie is het 

erg lastig om de juiste containers te kunnen vinden met de illegale inhoud. Hierdoor is het voor 

criminelen belangrijk om een persoon van binnenuit te benaderen. Dit gaat vaak gepaard met 

bedreigingen en mishandelingen. 

“Georganiseerde criminaliteit kan alleen met succes worden bestreden door een 

georganiseerde overheid, die effectief en succesvol samenwerkt met private partijen” 

-Ahmed Aboutaleb- burgemeester Rotterdam 

 



 

 

 

 

Daarnaast heeft hij de kwetsbare sectoren onderzocht. Hiermee gaf hij aan dat de haven van 

Rotterdam, handel als prioriteit ziet en niet beslist het tegengaan van smokkel. Hier zit namelijk veel 

tijd in, waardoor schepen zullen uitwijken naar de omliggende havens. Een andere kwetsbaarheid zit 

hem in het personeelsbeleid. Uitzendkrachten kunnen bijvoorbeeld een zwakke plek zijn. Deze 

personen zijn eerder vatbaar voor bedreigen van criminelen. Daarnaast kan de awareness en sociale 

controle binnen het personeelbestand ook verbeterd worden door bijvoorbeeld voorlichtingen en 

structureel beleid. Tot slot moet de Internationale samenwerking verder gestimuleerd worden. Als 

de illegale handel in Zuid-Amerika beter aangepakt wordt, zal de druk op de haven in Rotterdam 

afnemen. 

Als laatste punt werd de samenwerking in de aanpak onderzocht. Binnen de haven zijn verschillende 

partijen aan het werk. Deze hebben allemaal andere doelstellingen en capaciteiten. Dit kan de 

samenwerking belemmeren. Daarnaast is het delen van informatie door middel van de AVG-

wetgeving niet makkelijker geworden. 

Tenslotte zijn er zes aanknopingspunten voor de aanpak benoemd. 

1. Zet in op locaties en kwetsbare sectoren. 

2. Investeer in de techniek en de mens. 

3. Faciliteer als overheid nog meer bewustzijnsverandering bij bedrijven en door bedrijven. 

4. Zet in op systematische en duurzame inzet van reeds ingevoerde maatregelen en 

handhaving van deze maatregelen. 

5. Investeer in het duurzaam gebruik van informatie en het verkrijgen van betere inzicht in het 

mondiale karakter van de criminele netwerken. 

6. Verken de mogelijkheden van afdwongen versus steun stimuleren. 

 



 

 

 

 

Criminele motorbendes op een efficiënte en effectieve manier aanpakken:  

no surrender? 
Cedric Stuyck van het 1ste Substituut-procureur des Konings parket Limburg neemt ons mee in het 

verhaal over de efficiënte en effectieve aanpak van criminele motorbendes. De Outlaw Motorcycle 

Gangs (OMG) vormen al langer een probleem binnen de Nederlandse en Belgische samenleving. De 

toename in het aantal leden is dan ook zorgwekkend. Maar wat betekent de aantrekkingskracht van 

deze criminele motorbendes. Zoals Cedric het benoemd zijn het vooral personen die uit een precaire 

economische en sociale situatie komen. Het gaat vrijwel altijd om personen die zich afzetten tegen 

de gevestigde orde met een delinquente achtergrond. 

De strengere aanpak van criminele motorbendes in Nederland heeft er volgens Cedric Stuyck voor 

gezorgd dat de verdreven criminele motorbendes de grens over trekken naar België en daar hun 

criminele activiteiten voortzetten. Nederlands beleid zorgt voor een waterbedeffect, echter heeft 

het geen invloed op de criminaliteit: de standplaats verschuift maar de afzetmarkt voor drugs blijft 

hetzelfde.  

Een oplossing voor dit probleem kan eventueel zijn grenzeloos aanpakken, want voor criminelen zijn 

grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière. Volgens het rapport “Benelux 

Tackling Crime Together” dient er informatiedeling plaats te vinden over de grenzen heen. Dit staat 

dan ook beschreven in het Benelux politieverdrag van 23 juli 2018 maar is nog niet of te weinig 

operationeel.  

Hier kan uit geconcludeerd worden dat er grote gelijkenissen zijn in 

beide landen als het gaat over de aanpak van criminele 

motorbendes. Toch zijn er enkele verschillen:  

 Bibob wet voorafgaande integriteitstoets voor 

vergunningsaanvragen in welbepaalde risicosectoren.  

 Verschil in samenwerking met de fiscale overheden, in 

Nederland maken ze integraal deel uit van de ketenaanpak.  

 In Nederland is het civielrechtelijk verbod een sluitstuk. 

Het is dus belangrijk om een gestructureerd operationeel overleg aangaande motorbendes te 

organiseren ten behoeve van de bestrijding van deze criminele motorbendes. De Nederlandse en 

Belgische grensregio’s dienen hun maatregelen zowel bestuurlijk, politioneel en gerechtelijk op 

elkaar af te stemmen.  

Keep on working together! 

 



 

 

 

De verboden vrucht. 
Martijn Mol, Operationeel Specialist A, Politie-Eenheid Zeeland- West-Brabant, verteld in deze 

praktijksessie over het onderzoek naar bruikbare indicatoren voor de betrokkenheid van malafide 

fruitbedrijven bij de import van cocaïne in Zeeland/ West-Brabant. Wat is de rol van fruitbedrijven in 

de cocaïne import? In Project Piggyback werken Belastingdienst, douane, Politie, gemeentes, Kamer 

van Koophandel, Politie van België en de vier grootste Nederlandse banken samen om een dertigtal 

fruitbedrijven die een hoog risico vormen te controleren. 

De reden dat de focus op fruitbedrijven ligt, is dat 85% van de onderschepte cocaïnevangst verstopt 

zat tussen bananen en andere exotische fruiten die geïmporteerd worden vanuit Zuid-Amerika door 

Nederlandse fruitbedrijven, en dan vooral bedrijven uit West- Brabant.  

Ook wordt het proces in kaart gebracht. Hieronder ziet u een voorbeeld van het proces om cocaïne 

te smokkelen. Hierin komen de zwakke plekken voor criminelen naar voren. Dit zijn de momenten 

om als overheid op te treden. 

 

Niet alle fruitbedrijven doen mee aan deze malafide praktijken. Daarom zijn er een aantal 

indicatoren opgesteld die de louche bedrijven in het daglicht moeten brengen. Een mooi voorbeeld 

is een fruitbedrijf wat ingeschreven stond op een camping. De politie, in samenwerking met het 

RIEC, zijn tot de volgende indicatoren gekomen: 

· Locatie 

· Onprofessioneel e-mailadres 

· Uiteenlopende bedrijfsactiviteiten 

· Afwijkend statutair doel 

· Antecedenten 

· Geen kennis betreffende branche 

· Economisch verklaarbaar 

· Betrokken bij pincodefraude 



 

 

 

Samenwerking bij de aanpak van criminaliteit. Kans(loos)?  
Annemarie van Kessel Adviseur LBB en Gerrinke Koetsier Roos Adviseur TRACK, Screeningsautoriteit 

Justis presenteerde de praktijksessie “Samenwerking van de aanpak van criminaliteit. Kans(loos).” 

Op de eerste plek is er gesproken over welke tools het landelijk bureau Bibob en TRACK bieden in de 

gezamenlijke aanpak van criminaliteit. Vanaf 1 augustus 2020 treedt gewijzigde de Wet Bibob 

(Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in Werking. Met deze wet 

kunnen overheden, zoals ministeries, gemeente en provincies, de integriteit (laten) controleren van 

bedrijven en personen en met wie zij zakendoen. De wetswijziging is belangrijk omdat de gewijzigde 

Wet Bibob meer mogelijkheden biedt voor overheden om te voorkomen dat beschikkingen en 

andere overheidsbeslissingen kunnen misbruikt worden voor criminele doeleinden.  

Het landelijke Bureau Bibob (LBB) krijgt bij het uitvoeren van onderzoek de mogelijk om aanvullende 

vragen te stellen aan betrokken die zien op een (mogelijk) zakelijk samenwerkingsverband. Ook zijn 

er een aantal nieuwe verplichte informatieleveranciers: gemeenten en provincies. 

Sinds 2011 is TRACK bezig met het in kaart brengen van een groot netwerk aan (horeca) bedrijven. 

Het doel volgens de Wet Controle op Rechtspersonen: voorkomen en bestrijden van misbruik 

rechtspersonen.  

Het onderzoek van TRACK & afgifte risicomelding hanteert een aantal indicatoren van 

horecabedrijven die er dubieuze activiteiten op nahouden. Hier kan gedacht worden aan de 

volgende onderdelen: 

- Risico op faillissement fraude en fiscale fraude. 

- Indicatoren voor mensenhandel en arbeidsuitbuiting. 

- Overtredingen en onregelmatigheden.  

Mocht een bedrijf hoog scoren op een aantal van deze punten dan kan er vervolgens een 

risicomelding aanvraag worden gedaan. Vervolgens kan er een netwerktekening worden opgesteld 

waardoor de contacten en partners van bedrijven in beeld worden gebracht. Onderstaand is 

weergegeven hoe dit precies in zijn werking gaat. 

 



 

 

 

Vitale (centrum)gebieden. 
Hoe bevordert u de vitaliteit en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in een 
(centrum)gebied? John Bardoel, Senior-adviseur bij Seinpost verteld hierover in deze workshop. 
John Bardoel gaf aan dat het winkellandschap in Nederland snel verandert. Meer leegstand geeft 
voor de buitenwereld aan dat het slecht gaat in een bepaald gebied. Waardoor er minder bezoekers 
komen, wat weer slecht is voor de nog bestaande winkels. Bij Seinpost gebruiken ze het 
vitaliteitsmodel om een bepaald gebied te scannen en in beeld te brengen welke panden veel of 
weinig perspectief bieden, en welke geen of een hoge kwaliteit hebben in dit bepaald gebied. 
 

Hiermee wordt een selectie gemaakt van 

ondernemers die de juiste bedoelingen hebben in 

een bepaald gebied, en welke beter elders hun 

bedrijvigheid kunnen uitvoeren. Om een bepaald 

gebied vitaal, leefbaar en veilig te maken wordt 

gekeken naar de leefbaarheid, aanbod, marketing 

en promotie, sfeer en beleving, samenwerking en 

toegankelijkheid. Vervolgens wordt een gebied 

bekeken aan de hand van een aantal indicatoren.  

· Economisch kwetsbaar 

· Goede bereikbaarheid 

· Ligging aan/ nabij ontsluitingsroute 

· Positionering/ uitstraling bedrijven 

· Wisseling ondernemers 

· Afwijkende openingstijden 

· Bliksembezoeken 

· Potentiële sleutelplaatsen 

· Onduidelijk economisch bestaansrecht 

· Beperkt overheidstoezicht/ lage toetredingsdrempel 

· ‘Ongrijpbare’ diensten 

· Mogelijkheid tot transacties zonder registratie met mogelijk om te sjoemelen, btw-tarief 

· Nevenactiviteiten als money transfer en gokautomaten 

· Louche pandeigenaren 

· Notoire straten. Over gebiedsgerichte en integrale aanpak van ondermijning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notoire straten. Over gebiedsgerichte en integrale aanpak van ondermijning.  
Afsluitend verteld Shanna Mehlbaum, Criminoloog en zelfstandig onderzoeker, ons iets over notoire 

straten. Een notoire straat is een straat waar vermoedens van (georganiseerde) criminaliteit zich 

manifesteert. Met vage of schimmige ondernemingen waar achter de gevel foute praktijken 

plaatsvinden 

Volgens Shanna Mehlbaum is het belangrijk om op je onderbuikgevoel af te gaan. Vaak merk je aan 

het uiterlijk van bepaalde panden en de sfeer in een straat dat er mogelijk criminele activiteiten 

plaatsvinden. Uiteraard vindt dit niet alleen plaats in winkelgebieden, maar ook bedrijventerreinen, 

havengebieden en wijken. Belangrijk is dus een gebiedsgerichte focus. Uit die gebiedsgerichte focus 

zijn verschillende vormen van ondermijning aangetroffen. Hier kan gedacht worden aan prostitutie, 

de in en verkoop van hard en softdrugs, wapens, witwassen, illegaal gokken en geweld. 

Wat kun je doen om deze gebieden aan te pakken?  

1. Zorg voor regie. 

Om goede resultaten te behalen is het belangrijk om te zorgen voor strategische rugdekking. Zowel 

op niveau driehoek, als in RIEC-verband en binnen de organisatie. 

2. Begin met een probleemanalyse. 

De problematiek is vaak niet direct zichtbaar. Burgers en professionals kunnen indicatoren zien en zij 

zijn sleutelpersonen voor een goed resultaat. Belangrijk is een integraal informatiebeeld van 

bestaande informatie en een proactieve informatie-inwinning.  

 



 

 

 

 

Als belangrijkste methode gaf Shanna Mehlbaum aan dat het letterlijk over de drempel stappen om 

een gesprek aan te gaan met de werknemers goed werkt. “Spreek een medewerker aan met de 

vraag: ‘’werkt u hier?’’. De meest variërende antwoorden komen naar voren. Bijvoorbeeld: ‘’grappig 

dat u het vraagt. Ik sta hier en krijg er €300 voor betaald’’. Waarna je kunt doorvragen van wie hij/zij 

dat geld dan krijgt.  

3. Teamgeest en vertrouwen 

Zorg voor een klein team met gemotiveerde professionals. Stel het gezamenlijk doel voorop en gun 

elkaar successen. En stel interventies samen op basis van gedeelde probleemanalyse.  

4. Focus op langdurige verandering.  

Gebruik de criminele factoren als richtlijn en werp structurele barrières op. Een 

langetermijnstrategie geeft successen op de korte termijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Op zoek naar meer verdieping? 

Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je o.a.:  

 Hoe je een strategie bepaalt voor de beste aanpak  

 Hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten  

 Welke bestuurlijke instrumenten beschikbaar zijn  

 Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen 

8 dagen – Start 5 januari 2021 – Meer informatie >> 

 

Na afloop van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning: 

 Pak je ondermijning integraal aan 
 Voer je casus- en procesregie effectief uit 
 Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm 
 Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning 
 Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau 
 Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders 
 Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid 

12 modules – Start 9 februari 2021 – Meer informatie >>  

https://www.sbo.nl/veiligheid/cursus-aanpak-ondermijning/
https://www.sbo.nl/veiligheid/jaaropleiding-integrale-aanpak-ondermijning/
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