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Wat is ondermijning?



Kenmerken van 
ondermijning
Georganiseerde vorm van criminaliteit met een 
schadelijk lokaal maatschappelijk effect en heeft 
de volgende kenmerken:

• Onder de radar blijft

• Financieel gewin

• Beïnvloeding van bovenwereld

• Het is lokaal ingebed

• Het gaat vaak gepaard met intimidatie, 
bedreiging en geweld



Vormen van 
ondermijning

Prostitutie Outlaw motorcycle gangs Synthetische drugs Milieucriminaliteit

Fraude en misbruik 
vastgoedsector

Ongebruikelijk 
bezit/vermogen

Cybercrime 
incl darkweb

PGB-/Zorgfraude

Georganiseerde 
hennepteelt/cannabisketen

Witwassen en financieel 
economische criminaliteit

Recreatiecentra
Woonwagenparken

Mensenhandel/
-smokkel



Effecten van ondermijning
• Gevaar voor de gezondheid voor 

omwonenden, bijvoorbeeld brandgevaar 

• Schadelijk voor het milieu

• Oneerlijke concurrentie

• Veiligheid

• Het kost de maatschappij geld



‘Ondermijning? 
Nee joh, alleen 
bij de buren…!



‘of toch niet..?’



Wat is het RIEC

• RIEC staat voor Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum

• 10 RIEC’s in Nederland

• Hardinxveld-Giessendam valt onder het RIEC Rotterdam

• RIEC-bureau 

• RIEC-partners 



RIEC partners

• 25 gemeenten

• Openbaar Ministerie

• Politie eenheid Rotterdam

• Koninklijke Marechaussee

• Belastingdienst

• Douane

• FIOD

• Immigratie- en Naturalisatiedienst

• Nederlandse Arbeidsinspectie

• UWV

• NVWA



Rol van het RIEC
“Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde 
criminaliteit”

• Stimuleren van de integrale aanpak

• Advisering en ondersteuning gemeenten op beleid 

• Advisering en ondersteuning gemeenten operationeel

• Linking pin tussen de gemeentes

• Signaal → RIEC-casus



Meer weten over ondermijning? 

• Kijk  eens op Kennisplatform Ondermijning

• Kennisbank mbt verschillende onderwerpen als: 

• Zorgfraude

• Vastgoed criminaliteit

• Weerbaarheid bestuur 

• Digitale criminaliteit

• Witwassen

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 
Netwerk Weerbaar Bestuur (weerbaar-bestuur.nl)

https://www.kennisplatformondermijning.nl/
https://www.weerbaar-bestuur.nl/partners/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties


Rol gemeenteraad in de aanpak 
van ondermijning

• Faciliteren (middelen) 

• Vaststellen beleid
• Integraal Veiligheidsplan

• BIBOB-beleid

• Vaststellen APV 



Kwetsbaarheid

• Gunstige geografische ligging 
• Rijksweg A15 

• Beneden Merwede

• Waterbedeffect omliggende gemeenten/regio’s

• Beperkt toezicht 



Vragen? 


