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Over de integrale aanpak van ondermijning
De aanpak van ondermijning staat in de schijnwerpers. De RIEC's en het LIEC hebben, als
spil in de integrale aanpak, niet stilgezeten. Wij ontwikkelden een landelijke producten- en
dienstencatalogus met bijbehorende etalage, organiseerden de conferentie Spotlight op
Ondermijning en maakten de wegwijzer 'Wet Bibob en Vastgoed'. Lees ook over onze
nieuwe voorzitter van de stuurgroep RIEC, over onze kersverse programmacoördinator
voor de versterkingsgelden, over het programma Vitale Vakantieparken en meer.

Nieuws uit uw regio
Marcouch voorzitter stuurgroep RIEC

“Grote stadsproblematiek in de natuur.” Zo
omschrijft programmamanager Rob van den
Hazel de situatie die hij aantrof toen hij vijf jaar
geleden startte met het programma Vitale
Vakantieparken. Elf Noord-Veluwse gemeenten,
met samen zo’n 500 parken, en de provincie
Gelderland richten zich met behulp van het

programma op vier domeinen: innovatie,
ruimtelijke inrichting, veiligheid en de sociale
opgave omtrent de vaste bewoners.

Burgemeester Marcouch van Arnhem is vanaf 4
juli de nieuwe voorzitter van de stuurgroep RIEC.
Marcouch neemt het stokje over van
burgemeester Meijer van Zwolle, die op 1
september afscheid neemt als burgemeester.
De heer Ahmed Marcouch (PvdA) is sinds 2017
burgemeester van Arnhem. Marcouch was van
2006 tot 2010 stadsdeelvoorzitter in de
Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Van 2010
tot maart 2017 was hij lid van de Tweede Kamer.
Voor hij politiek actief werd, werkte hij tien jaar bij
de politie. In die tijd volgde hij tevens de
lerarenopleiding maatschappijleer en gaf hij les
aan een ROC in Amsterdam. Hij was van 2003
tot 2006 beleidscoördinator jeugd en veiligheid bij
de stadsdelen Zeeburg en Oost in Amsterdam.

Het programma Vitale Vakantieparken helpt
gemeenten om zoveel mogelijk goede
vakantieparken te behouden, die aantrekkelijk
zijn voor recreanten. Van den Hazel: “De
problemen die je aantreft lijken op die in
probleemwijken in de grote steden. Maar deze
gemeenten zijn veel kleiner en niet toegerust op
deze complexe problematiek. Wij delen kennis en
ervaring, ontwikkelen instrumenten en versterken
de uitvoeringskracht van gemeenten.” Inmiddels
is in Overijssel een soortgelijke aanpak
opgestart.
Meer lezen? In Code Geel vertelt burgemeester
Hans van der Hoeve van Epe over de aanpak
van een verpauperd vakantiepark en belicht
Wouter van Reeve, parkmanger van camping
RCN De Jagerstee zijn eigen ervaringen met het
programma Vitale Vakantieparken.

Burgemeester Ahmed Marcouch: “De
georganiseerde misdaad ondermijnt onze
samenleving steeds meer en vormt een gevaar
voor de openbare orde en veiligheid. De urgentie
is hoog om als overheid goed geïnformeerd en
georganiseerd deze misdaad te bestrijden en
tegen te gaan."

Weet met wie je zaken doet in vastgoed
De toepassing van de Wet Bibob bij vastgoed is complex. Daarom heeft het RIEC Oost-Nederland in
samenwerking met Damsté Advocaten de wegwijzer ‘De Wet Bibob en Vastgoed’ ontwikkeld. Deze
wegwijzer geeft inzicht in de mogelijkheden van het toetsen van de integriteit van vastgoedpartijen.
De wegwijzer is bedoeld voor overheids-organisaties die zeker willen weten dat ze zaken doen met
integere partijen. In de wegwijzer is een compleet stappenplan opgenomen voor het invoeren én het
uitvoeren van het Bibob-beleid, waarbij ook integriteit wordt meegenomen. Ook bevat het handige
hulpmiddelen, zoals een voorbeeldbeleid, een intentieovereenkomst, een integriteitsclausule en een
Bibob-vragenformulier.
Om de wegwijzer te lanceren hield het RIEC Oost-Nederland op 16 mei het seminar Vastgoed, integriteit
en de Wet Bibob. Gemeenten in Oost-Nederland die willen starten met een Bibob-beleid voor vastgoed

kunnen de wegwijzer en de bijlagen opvragen bij hun Bibob-contactpersoon. De wegwijzer wordt
verspreid onder alle RIEC’s, zodat ook andere regio’s ermee aan de slag kunnen.

Harry uit het Broek
programmacoördinator
Harry uit het Broek is op 1 juni gestart bij RIEC
Oost-Nederland als programmacoördinator
ondermijning. Harry gaat alle activiteiten die uit
de versterkingsgelden voortkomen coördineren
en verantwoorden naar de partners en naar het
ministerie van J en V. Harry werkte bijna veertig
jaar bij de politie, waarvan de laatste vijf als
teamchef van de districtsrecherche van Twente.
Ook was hij docent voor politieleiderschap aan
de Politieacademie. Harry: “Er ligt hier een mooie
uitdaging om met ons allen de aanpak van
ondermijning echt te versterken. Samenwerken
en vertrouwen zijn voor mij cruciaal in dit proces.
Ik wil hieraan graag mijn bijdrage leveren.”
Inmiddels is een goede start gemaakt met de
versterking van de aanpak van ondermijning in
Oost-Nederland. Naast de nieuwe
programmacoördinator is er voor elk district een
werkvoorbereider aangetrokken. Bovendien
werden stappen gezet met een aantal projecten,
waaronder de reeds gestarte aanpak van
vakantieparken in Gelderland en Overijssel. Ook
starten we binnenkort met de evaluatie van de
informatiepleinen en wordt de capaciteit bij
politie, Openbaar Ministerie en gemeenten
versterkt.

Overheid tegen motorbendes

Wat is een outlaw motorcycle gang (OMG) en
wat kunnen we er bestuurlijk tegen doen? Tijdens
de Ondermijningsconferentie van de Gelderland
Academie op 18 mei nam RIEC Oost-Nederland,
samen met de politie, raads- en statenleden mee
in de wereld van de outlaw motorcycle gangs. Zij
staan bekend om verstoringen van de openbare
orde, waarbij geweld en bedreigingen niet
geschuwd worden.
Er zijn veel verschillende soorten OMG’s en
Outlaw Gangs zonder motoren (OG’s). Met
behulp van filmpjes en voorbeelden kregen de
deelnemers inzicht in de cultuur van dit soort
bendes. Het broederschap staat altijd centraal. In
promotiemateriaal profileren zij zich duidelijk als
onaantastbaar. Met het civiel verbieden van
motorbendes, zoals Satudarah, Hells Angels,
Catervarius en Bandidos, wil het Openbaar
Ministerie ze de pas afsnijden.
Maar er is meer nodig: een integrale en
daadkrachtige aanpak door één georganiseerde
overheid. Onder leiding van het RIEC gingen
raads- en statenleden in gesprek over de
belangrijke rol die de gemeenten en
burgemeesters kunnen spelen in deze aanpak.
Hoe zorg je voor een weerbare gemeente, die
goed is voorbereid op de aanwezigheid of komst
van een motorbende? Zijn er bijvoorbeeld
afspraken met horeca gemaakt over het weren
van OMG-leden in cafe’s en op terrassen?
Gemeenten die stappen willen zetten met de
bestuurlijke aanpak van (motor)bendes, kunnen
contact opnemen met hun accountmanager van

het RIEC.

Internationaal infoplein

Afstemming bestuurlijke aanpak

Criminelen trekken graag de grens met Duitsland
over, omdat het daar veel lastiger is om hun
vermogen in te schatten. Dit betekent dat de
Nederlandse overheid niet kan plukken van een
Nederlandse crimineel die in Duitsland woont,
hoeveel geld deze daar ook verdient. Ook starten
Nederlanders met een strafblad graag een bedrijf
in Duitsland. Daar zijn ze immers ‘schoon’ en
kunnen ze hun criminele geld ongestoord
witwassen. De Nederlands-Duitse driehoek van
Enschede en Gronau wil iets doen tegen de
‘vlucht over de grens’. De twee gemeenten en de
Duitse en Nederlandse politie delen bij wijze van
proef informatie waar mogelijk, op een
internationaal informatieplein. Het RIEC OostNederland faciliteert het infoplein. Inmiddels
hebben ook andere gemeenten in OostNederland belangstelling getoond.

Op 13 juni hield het RIEC Oost-Nederland een
bijeenkomst voor gemeenten in Noord- en OostGelderland om de bestuurlijke mogelijkheden uit
te diepen, voorbeelden te delen en de aanpak af
te stemmen. Burgemeester Van der Hoeve
opende als portefeuillehouder ondermijning de
bijeenkomst met een oproep aan de aanwezige
ambtenaren om vooral de bestuurlijke
mogelijkheden die er zijn zoveel mogelijk te
benutten en hierover het gesprek aan te gaan
met hun leidinggevenden en bestuur. Het RIEC
hield een presentatie over de laatste
ontwikkelingen omtrent de Wet Bibob en de
mogelijkheden die deze wet geeft in de
vastgoedbranche. De politie was te gast om de
informatieverstrekking van de politie met
betrekking tot de Wet Bibob toe te lichten. De
gemeenten Apeldoorn, Montferland, Voorst,
Harderwijk en Ermelo deelden
praktijkvoorbeelden van de bestuurlijke aanpak,
onder andere van de aanpak van
drugscriminaliteit. Het uitwisselen van ervaringen
en het afstemmen van de bestuurlijke aanpak
werd door de aanwezige gemeenteambtenaren
als heel nuttig ervaren. Op hun verzoek
organiseert het RIEC dit najaar daarom een
tweede bijeenkomst.

Meer over internationale samenwerking in Code
Geel.

Landelijk nieuws

Spotlight op Ondermijning

RIEC-LIEC Dienstencatalogus

Woensdag 22 mei stond de Koepelgevangenis in
Breda in het teken van de gezamenlijke strijd
tegen ondermijnende criminaliteit. Het congres
‘Spotlight op Ondermijning’ is georganiseerd door
het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en het
Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC).

De integrale aanpak van ondermijning wordt de
komende jaren geïntensiveerd. Maar alleen
samen, als één overheid, kunnen wij
ondermijning effectief bestrijden. Om de partners
optimaal te ondersteunen, hebben de RIEC’s en
het LIEC de beschikbare regionale en landelijke
producten en diensten gebundeld. Alle producten
en diensten zijn ondergebracht in vijf pijlers:
objectieve kennis & expertise, integrale
intelligence & analyse, slimme (bestuurlijke)
weerbaarheid, duurzame samenwerking en
flexibele uitvoeringskracht. Een handig
hulpmiddel voor de versterking van de aanpak
van ondermijning. Alle burgemeesters in OostNederland ontvangen onze 'etalage', een kort
overzicht van onze producten en diensten.

Dit was de tweede jaarlijkse conferentie over de
voortgang op de aanpak van ondermijning. Lees
hier het verslag.
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Arbeidsuitbuiting en criminele
uitbuiting vaak onbestraft
Vacatures
Wil jij meehelpen in de strijd tegen ondermijning?
Solliciteer dan nu op een van de vacatures bij het
LIEC of een van de RIEC's. Houd onze website
en ons Twitter-account @RIEC_LIEC in de gaten
voor alle vacatures!

Kijktip: Netflix-serie Undercover

Er worden jaarlijks maar zo’n 23 zaken van
arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting voor de
rechter gebracht. In slechts de helft van die zaken
wordt ook echt iemand veroordeeld. Hiermee blijft de
aanpak van deze vormen van mensenhandel ernstig
achter op die van seksuele uitbuiting. Dat staat in de
Dadermonitor mensenhandel 2013-2017 van de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen, die onlangs verscheen.
Lees hier het volledige rapport.

Denk aan een camping met vaste huisjes in
pittoresk Limburg, waar tussen spelende
kinderen en barbecueënde mensen, de grootste
xtc-producent van de wereld rondloopt. Dat is de
setting van de Vlaams-Nederlandse serie
Undercover.
De Netflix-serie schetst een beeld van de
schimmige wereld van de xtc in het grensgebied
van Noord-Brabant en Belgisch Limburg.
Undercover-agenten Bob (Tom Waes) en Kim
(Anna Drijver) nemen hun intrek in de caravan
naast drugscrimineel Ferry (Frank Lammers).
Hun opdracht is om te infiltreren en daarna zijn
netwerk op heterdaad op te rollen. De serie is
fictie, maar de personages en verhaallijnen zijn
op waargebeurde feiten gebaseerd. Zo vertoont

het karakter van drugsbaas Ferry veel
gelijkenissen met Eindhovenaar Janus van W.,
die jarenlang vastzat voor drugshandel.

AGENDA
18, 24 en 25 juni
Leerkringmodule 'georganiseerde
criminaliteit en ondermijning' (CCV),
verschillende locaties
25 juni
ASIS Security Management congres over
Cybercrime (Vakmedianet), Veenendaal
26 juni
Kenmerken en aanpak van
georganiseerde misdaad (EUR),
Rotterdam
27 juni
Congres Het CCV houd(t) je veilig, Utrecht
18 en 19 september
Congres Ondermijning & Georganiseerde
criminaliteit (SBO), Tilburg

3 oktober
Dag van de Ondermijning Limburg (RIEC
Limburg), Sittard
7 t/m 13 oktober
Week van de Veiligheid, hele land
18 oktober
Europese Dag tegen Mensenhandel

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door het LIEC en de RIEC’s. Bijdragen van partners zijn van harte
welkom via info@riec-on.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar info@riec-on.nl.
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