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- Wat is het RIEC en wat doen we?

- Wat is ondermijning?

- Het gebeurt ook hier…

Inhoud





• Regionaal Informatie en Expertise Centrum

• Samenwerkingsverband (convenant)

• Vele overheidspartners aangesloten

Wat is het RIEC?





Wat doet het RIEC?
 Vergroten kennis van en inzicht in ondermijning 

 Ondersteuning openbaar bestuur bij het versterken van de  
bestuurlijke weerbaarheid 

 Verbindende rol in de integrale aanpak georganiseerde 
criminaliteit 

Door:

• Signaalaanpak

• Handhavingsknelpunten
 Fenomeenaanpak

 Geografische aanpak

• Thema’s 

• Ondermijningsbeelden 



“Ondermijning is het verzwakken
of misbruiken van de structuur
van onze maatschappij, 

leidend tot een aantasting van 
haar fundamenten en van de 
legitimiteit van het stelsel dat
haar beschermt.”

- Definitie Politie 2009

Wat is ondermijning?

https://youtu.be/W3ixoVDdD_0
https://youtu.be/W3ixoVDdD_0


“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. [om b.v. 

crimineel verdiend geld wit te wassen]”

“Voor het verkrijgen en exploiteren van vastgoed maken ze 
onder andere gebruik van financiële dienstverleners, makelaars, 

notarissen en de overheid als vergunningverlener.”

Wat is ondermijnende criminaliteit?

“Ondermijning is 
georganiseerde criminaliteit 

dichtbij…”



Criminele beïnvloeding



RIEC Thema’s

Thema’s

• Mensenhandel en – smokkel;

• Georganiseerde hennepteelt;

• Fraude en misbruik binnen de vastgoedsector;

• Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van 
financieel- economische criminaliteit;

• Toepassing van de Wet Bibob

• Prioriteiten uit het Nationale Dreigingsbeeld



Het gebeurt ook hier…

Thema’s

• Mensenhandel en – smokkel;

• Georganiseerde hennepteelt;

• Fraude en misbruik binnen de vastgoedsector;

• Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van 
financieel- economische criminaliteit;

• Toepassing van de Wet Bibob

• Prioriteiten uit het Nationale Dreigingsbeeld

RIEC Thema’s



“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 

Tot slot…



Aanpak gemeente Bergen

Integraal Veiligheidsbeleid

• Ondermijning benoemd als geprioriteerd thema

• Aanpak signalen met partners

• Voorlichting medewerkers 

• Aanwijzen sleutelfunctionarissen

• Meldpunt: nietpluis@debuch.nl

• Trainingen voor vakafdelingen

mailto:nietpluis@debuch.nl



