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Programma

• Wat is het Ondermijning? Wat zien we in Brabant?

• Waarom is de aanpak ondermijning van ons allemaal?

• Waar raak het u als ondernemer?

• In gesprek: een voorbeeld uitgelicht



Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit

■ Regionaal

■ Informatie

■ Expertise

■ Centrum

Wat is het RIEC ?



RIEC-LIEC

■ 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's)

■ 1 Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

■ Zeeland West-Brabant 
■ Oost-Brabant

■      78 gemeenten, 2 provincies, 
         2 parketten, 2 politie-
         eenheden, Belastingdienst en 
         FIOD regio’s







Wat is ondermijning?



Welke 
verschijningsvormen ?

82% STRAFBLAD, 
WAARVAN 23% OPIUMWET


1/3 GEEN KENTEKEN OP 

NAAM


25% UITKERING


25% INKOMEN ONBEKEND



Welke 
verschijningsvormen ?



Welke 
verschijningsvormen ?



Welke 
verschijningsvormen ?



 Waarom is de aanpak van 
ondermijning van ons allemaal ?



Georganiseerde criminaliteit

• Een parasiterende, ondermijnende en 
florerende industrie
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Faciliteerders 

• Taxateur
• Accountancy
• Administratiekantoor
• Gemeente
• Provincie(s)
• Verfhandel
• Stratenmakersbedrijf 
• Boeren
• Makelaars
• Kunsthandel
• Bank (directeur)



Transportbedrijven
Fruitbedrijven
Kapperszaken/zonnestudio’s
Garageboxen
enzovoort…

Andere kwetsbare branches



Georganiseerde criminaliteit

• Een parasiterende, ondermijnende en 
florerende industrie

• Heeft ons nodig en investeert in ons





















Georganiseerde criminaliteit

• Een parasiterende, ondermijnende en 
florerende industrie

• Heeft ons nodig en investeert in ons
• Rekruteert onder kwetsbare groepen



Kwetsbare groepen in alle lagen

Informaticastudenten 
gerekruteerd door 
zware criminelen

Kwetsbaarheid van de zorgsector voor georganiseerde fraude

Agrarische sector 
onder druk: gedwongen  
om hennep / synthetische  
drugs te telen 





Waar raakt het de ondernemer?

Voorbeelden:

•  Chemisch bedrijf levert grondstoffen: chantage en bedreiging
  van bedrijf en werknemers

•  Verhuurders van locaties (woningen/bedrijfshallen/schuren)
  afhankelijk van “criminele” inkomsten; chantabel na 1 enkele
  misstap

• Oneerlijke concurrentie 



Daarom ook voor u van belang

■ Ondermijnende criminaliteit wortelt en investeert in onze wijken, 
industriegebieden, winkelcentra, buitengebieden, recreatieparken..… 

■ Uw belang:
- Maatschappelijke weerbaarheid; leer het herkennen
- Oog- en oor functie; Meldt het! (kan ook anoniem)
- Voorkom het worden van een faciliteerder 
- Werk samen met publiek- en privaatrechtelijke partners;   

  bv.  Stichting Verhuur Veilig (woonfraude, screening huurders, 
verzekering..)







Wat kun je doen?

• Geen contante huurbetalingen
• Huurcontract inclusief periodieke controle pand (let op: vrijwilligheid)
• Verklaring omtrent gedrag huurder (of van goed gedrag?)
• Als het te mooi voelt om waar te zijn…….

                                           ….en verder?



Team Veiligheid 
van je gemeente

Hier kun je met signalen terecht:

De Wijkagent 

0900-8844 


