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Agenda

1. Wat is ondermijnende criminaliteit?

2. Wat doen we er aan: wat mag u verwachten van het RIEC? 

3. Ondermijning in Bergen?

4. Intensivering van de aanpak 



Het RIEC Noord-Holland: wie zijn wij?



Wat doet het RIEC Noord-Holland? 

 Vergroten kennis van en inzicht in ondermijning 

 Ondersteuning openbaar bestuur bij het verbeteren van de  
bestuurlijke weerbaarheid 

 Verbindende rol in geïntegreerde aanpak georganiseerde 
criminaliteit 

door:

 Signaalaanpak 

 Handhavingsknelpunten

 Fenomeenaanpak

 Geografische aanpak

 Thema’s 

 Ondermijningsbeelden 



‘Ondermijning is een sluipend gif dat de fundamenten van de 
open samenleving aantast.

Het ondermijnende karakter van georganiseerde criminaliteit 
schuilt in de verwevenheid die tussen boven- en onderwereld 
ontstaat, doordat de onderwereld gebruik maakt van legale 
voorzieningen zoals vastgoed, vergunningen, etc.’

‘Voor het verkrijgen en exploiteren van vastgoed maken ze 
onder andere gebruik van financiële dienstverleners, makelaars, 
notarissen en de overheid als vergunningverlener.’

‘Het probleem is dat schatrijke bendes systematisch de 
democratische rechtsorde proberen te ondermijnen. En dat de 
samenleving daardoor verloedert.’

Wat is ondermijnende criminaliteit?





Criminele beïnvloeding
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- Georganiseerde hennepteelt

- Mensenhandel

- Witwassen

- Woon- en adresfraude

Vormen van ondermijnende criminaliteit
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Waar maakt de ondermijnende criminaliteit 
gebruik van?



Wat levert de aanpak op?

Rem op feesten bij Bloomingdale in 

Bloemendaal na schietincident

Clubhuis Satudarah

Beverwijk voor 1 
jaar gesloten





‘

10 jaar samen strijden tegen GOC

1. Deze criminaliteit is groter, 
machtiger complexer en 
meer vergroeid dan we 
vermoedden.

2. Verbreden en intensiveren 
van de  aanpak vraagt een 
groot transitievermogen 
van mensen, werkwijzen 
en organisaties.



“Ondermijning is een rechtstreekse bedreiging voor 
de rechtsstaat. Mensen moeten zien dat de overheid 
er keihard tegenin gaat. Het is onze taak om mensen 
het gevoel te geven dat ze veilig zijn. Dat doen we 
door gezamenlijk op te trekken als één overheid en 

samen met burgers en bedrijven.” 

- Ferdinand Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid 



Georganiseerde tegenkracht: uitdagingen

 Verbreden maatschappelijk 
draagvlak

 Wegnemen van gelegenheid in 
criminele markten

 Wegnemen van de 
maatschappelijke voedingsbodem 
waarin criminaliteit kan floreren

 Vergroten van de slagkracht van de 
overheid door een integrale aanpak

 Nog beter benutten van de 
mogelijkheden van technologie en 
mondialisering



- Intensiveren en verbreden samenwerking

- Versterken intelligence en analyse

- Vergroten bestuurlijke weerbaarheid

- Vergroten van kennis en expertise

- Inzet flexibele uitvoeringskracht

Georganiseerde tegenkracht in Noord-Holland 



Georganiseerde tegenkracht: de rol gemeenten

Weerbaarheid & barrières opwerpen

 Bewustwording & meer zicht op 

ondermijning

 Samenwerking binnen gemeenten

 Samenwerking tussen gemeenten

 Informatie delen

 Verhogen meldingsbereidheid

 Samenwerking met publiek-private 

partijen

 Samenwerking met burgers



 Prioriteren van het aanpakken van signalen van 
ondermijnende criminaliteit in het opgeleverde 
ondermijningsbeeld

 Instellen van een meldpunt zowel intern als extern

 Organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten 

 Houden van een intern signaleringsoverleg

De lokale aanpak van ondermijning in Bergen
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