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Plan versterkingsgelden aanpak ondermijning regio Brabant-Zeeland

De regio Brabant-Zeeland als ‘scene’ voor de illegale drugsindustrie… De netwerkpartners van Taskforce-RIEC zetten al 
jarenlang stevig in op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Mede door de incidentele verster-
kingsgelden is deze aanpak in de periode 2019 – 2022 verder uitgebreid met een stevige impuls in de preventieve sfeer. 
Met de toekenning van structurele middelen zet het kabinet in op een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. 
De regionale aanpak is een belangrijk onderdeel van deze brede maatschappelijke opgave. 
 
Centraal uitgangspunt is de aanpak van de illegale drugsindustrie en het criminele verdienmodel. Inclusief de daarmee 
gepaard gaande ondermijnende effecten op de samenleving. In dit versterkingsplan geven de netwerkpartners vanuit 
een gedeelde ambitie invulling aan een verdere regionale versterking die binnen Brabant-Zeeland, vanuit onze Taskforce- 
RIEC samenwerking, tot tastbare resultaten en effecten moeten leiden.

Bij een veelkoppig monster, zoals de 
ondermijningsproblematiek, is het zaak 
om het zwaard te richten waar het 
naar verwachting het meest pijn doet. 
Ondermijning van de samenleving en de 
rechtsstaat blijkt in belangrijke mate ge-
relateerd te zijn aan de verdienmodellen 
die met drugs samenhangen. Daarom 
hebben de partners van Taskforce-RIEC 
enkele jaren geleden vijf specifieke 

Focus binnen geprioriteerde thema’s

geprioriteerde thema’s

 

THEMA
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TISCHE  
DRUGS

THEMA
COCAÏNE

THEMA
HENNEP

THEMA
MENSEN-
HANDEL

THEMA
WITWASSEN

thema’s benoemd waar de integrale 
samenwerking van het netwerk zich op 
richt. De actuele ondermijningsbeelden 
bevestigen dat drugsgerelateerde onder-
mijnende criminaliteit in onze regio nog 
steeds de hoogste prioriteit verdient. 
De grootste impact wordt gerealiseerd 
in acties waarbij de repressieve acties 
gekoppeld zijn aan preventieve inzet. 
Dweilen terwijl de kraan ook dichtge-

draaid wordt, als het ware. Verbonden 
aan deze thema’s en gerelateerd aan de 
genoemde verdienmodellen is dus winst 
te behalen door inzet op de preventie-
kant: continuering en in werking brengen 
in de praktijk. We kunnen echter niet 
alles tegelijk, dus moeten we focus aan-
brengen. Uiteraard met de bereidheid 
tot het aanpassen van het strijdplan als 
dat gewenst blijkt.

SAMENVATTING

focus-thema’s
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Regionaal doorpakken

De tijdelijke Versterkingsprogramma’s hebben veelal in het teken gestaan van de innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten en het ‘bewust bekwaam’ worden van het netwerk. Nu pakken we door op het verder realiseren 
van impactvolle inzet vanuit de netwerkpartners. We vergroten de slagkracht en uitvoeringskracht van onze netwerk- 
samenwerking, brengen het ontwikkelde instrumentarium in de praktijk tot uitvoering en zetten daarmee de volgende 
stap naar ‘onbewust bekwaam’. Het Taskforce-RIEC-bureau faciliteert en helpt daarbij met op-maatgerichte kennis en 
expertise en ‘mee-doeners’. Zo geven we gezamenlijk invulling aan ons motto ‘Wij zijn Taskforce-RIEC’.

randvoorwaarden

Uit de totale inventarisatie onder de netwerkpartners blijkt dat de beschikbare middelen voor de regionale versterking  
onvoldoende zijn om alle ambities te honoreren. Dat betekent dat er door onze netwerksamenwerking nog prioriteiten 
gesteld en keuzes gemaakt moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat voorstellen, die gericht zijn op de versterking van de 
basistaak van een netwerkpartner, in principe niet in aanmerking komen. Ditzelfde gaat op voor voorstellen die meer  
passend door een andere financieringsbron kunnen worden gedekt. Om samen de schouders onder de aanpak van  
ondermijning te kunnen blijven zetten is het nodig dat:
● Netwerkpartners de basis op orde hebben 
● Lokaal/regionale informatiepositie structureel wordt versterkt 
● Kennis en expertise rondom informatiedeling op peil is en wordt gesteund
● Voorkomen wordt dat iedere netwerkpartner zelf het spreekwoordelijke wiel probeert uit te vinden

LOGISTIEK 
& TRANSPORT

CRIMINELE  
GELD- 
STROMEN

WEERBARE 
SAMENLEVING  

WEERBARE 
OVERHEID
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VOORWOORD

De regio Brabant-Zeeland speelt een prominente rol ‘in’ de illegale drugsindustrie. Daarom zetten onze 
netwerkpartners al jarenlang stevig in op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.  
In het begin kende deze aanpak vooral een strafrechtelijke insteek. Deze is doorontwikkeld tot een 
breed gedragen integrale aanpak waarin alle overheden - landelijk, regionaal en lokaal - steeds meer 
hun verantwoordelijkheid nemen. 
 
Mede door de incidentele versterkingsgelden, die het kabinet heeft ingezet in de periode 2019 – 2022, 
is deze aanpak verder uitgebreid met een stevige impuls in de preventieve sfeer. Er is geïnvesteerd in 
het versterken van zowel de maatschappelijke weerbaarheid als een weerbare overheid. Daarbij is een 
veelvoud aan publiek-private coalities en samenwerkingen gestart. Burgers worden actief geïnformeerd 
en betrokken via onder andere (social)mediacampagnes. Dit leidt tot een grotere bewustwording en 
meldingsbereidheid. Met deze doorontwikkeling staat de basis voor de brede integrale aanpak van  
ondermijning in Brabant-Zeeland, die loopt van repressie tot en met preventie. 
 
Dit alles heeft de afgelopen jaren in Brabant-Zeeland tot  mooie successen geleid. Om een duurzaam  
resultaat te behalen vraagt de brede integrale aanpak van ondermijning echter een lange adem. Alle 
partijen in onze regio erkennen dit en zetten binnen de juridische mogelijkheden in op onze samen-
werking. Waarbij de verbinding tussen de repressieve aanpak en preventieve inzet meer en meer moet 
leiden tot het voorkomen en verstoren van het criminele verdienmodel. Wij verwachten dat zo uiteindelijk 
een vermindering van de ondermijnende effecten op onze samenleving wordt bereikt. 
 
Samenwerking vraagt om de positie van iedere partner te kennen en te respecteren. Maar vraagt ook 
om duidelijke afspraken over de taken en rollen van deze partners. Prof. dr. Hans Boutellier vergelijkt de 
aanpak van ondermijning daarbij met een voetbalteam. De rol, functie en competenties van een keeper 
en verdedigers zijn aantoonbaar anders dan die van spelers op het middenveld of in de spits. Toch kan 
een team pas winnen als deze spelers het belang van elkaars rol en functie erkennen, elkaar steunen, 
rugdekking geven en de bal gunnen aan diegene met de beste kans om te scoren. Om vervolgens 
samen het doelpunt te vieren dat door een goed samenspel is gescoord. In onze regio hebben wij de 
laatste jaren geïnvesteerd om de spelers en hun rol en positie beter te leren kennen. De komende jaren 
willen we komen tot een verdergaande samenwerking die een spreekwoordelijk voetbalteam oplevert.  
 
Met de toekenning van structurele middelen zet het kabinet in op een breed offensief tegen ondermij-
nende criminaliteit. De regionale aanpak is een belangrijk onderdeel van deze brede maatschappelijke 
opgave. Centraal uitgangspunt is de aanpak van de illegale drugsindustrie en het criminele verdien- 
model. Inclusief de daarmee gepaard gaande ondermijnende effecten op de samenleving. In dit verster-
kingsplan geven de netwerkpartners vanuit een gedeelde ambitie invulling aan een verdere regionale 
versterking die binnen Brabant-Zeeland, vanuit onze Taskforce-RIEC samenwerking, tot tastbare resul- 
taten en effecten moeten leiden. 

Theo Weterings     Jack Mikkers
Regioburgemeester Zeeland en West-Brabant Waarnemend regioburgemeester Oost-Brabant
 
15 september 2022

VERDERGAANDE 

SAMENWERKING ALS  

ZIJNDE EEN VOETBALTEAM
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1 NIEUWE STRUCTURELE VERSTERKING 
 NAAR REGIONALE KRACHT!

Decennia lang kenmerkt onze regio 
zich door incidenten rondom zware 
(drugsgerelateerde) criminaliteit die hun 
doorwerking hebben tot in de reguliere 
bovenwereld van burgers, bedrijven en 
overheden. Het resultaat daarvan is een 
aantasting van de legale en beoogde 
werking van ons samenlevingssysteem 
die we samenvatten onder de noemer 
‘ondermijning’. De afgelopen jaren  
is gebleken dat het bestrijden daarvan 
niet alleen vraagt om een integrale aan-
pak maar ook om een lange adem. Dit is 
onderkend in ‘Een Pact voor de Rechts-
staat’ en onder andere bevestigd in een 
recent onderzoek van EenVandaag in 
samenwerking met het Nederlands  
Genootschap van Burgemeesters.

Het kabinet zet fors in op de aanpak  
van georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit. Met een focus op de illegale 
drugsindustrie, de effecten op de samen-
leving en het criminele verdienmodel.  
De regionale aanpak is een belangrijk 
onderdeel van deze brede maatschap-
pelijke opgave. Voor de komende jaren 
zijn er structurele versterkingsgelden 
beschikbaar voor de regio Brabant- 
Zeeland. In totaal gaat het daarbij om  
5,9 miljoen euro’1 voor beide regio’s  
gezamenlijk, in ieder geval tot en met 
2024. Het spreekt voor zich dat wij – als 
regio – dit geld goed willen besteden. 

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland staat 
– zoals ook aangehaald in het Midterm 
Review –bekend als voorloper: Er wordt 
in onze regio al lange tijd intensief aan 
de aanpak van ondermijnende crimina-
liteit gewerkt. Nu is het zaak om samen 
de stap vooruit te maken van ‘bewust 
bekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’.  

Dat doen we met inzet van de structurele 
gelden en door onze gereedschapskist 
vol kennis en interventies te koppelen 
aan doe-kracht. Net als in voornoemd 
Pact is ons motto daarbij “versterkt door-
gaan op de ingezette weg”. Uitgaande 
van de nu geprioriteerde problematieken 
willen we (nog) beter worden in samen-
werking, kennisdeling en de uitvoering 
van onze ondermijningsaanpak en onze 
slagkracht vergroten. Dit met als doel 
een structurele en continue vuist te 
maken tegen de ondermijnende crimi-
naliteit in de breedste zin van het woord; 
dus van preventie tot repressie. Daarbij 
zien wij ‘ondermijning’ als de verstorende 
effecten van de georganiseerde misdaad 
op de samenleving. 
 
In dit versterkingsplan zetten we onze 
ideeën en voorstellen daarover op een 
rij. Uiteraard gebaseerd op een brede 
consultatieronde onder alle netwerkpart-
ners in de regio.

1 Per regio (Zeeland West-Brabant c.q. Oost-Brabant) bedraagt de structurele versterking € 2.967.160. Verder is per regio beschikbaar: versterking RIEC  
 € 700.000 en Platform Veilig Ondernemen € 820.000. 
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2 TAAIE PROBLEMATIEK: ENKELE HIGHLIGHTS

meer dan 50% heeft zijn ‘roots’ in brabant en zeeland
● Brabant koploper aantal opgerolde drugslabs 
● Veel ‘Brabantse drugscriminelen’ in labs andere regio’s
● Vanaf 2019 stijgend aantal drugslabs in Zeeland
 

brabant en zeeland voeren boventoon
● Aantrekkingskracht import cocaïne en gerelateerde activiteiten  
 door centrale ligging tussen havens Rotterdam en Antwerpen 

opslaglocaties  
chemicaliËn en  
drugsproductie

kwetsbaarheid branches door goede infrastructuur
● Agrarische sector, transportsector, overslagsector (onbewust) betrokken
● Uitbuiting door criminele organisaties: 2018-2021 signalen mensenhandel  
 300% toegenomen
● Zeeland en Brabant worden veel gebruikt voor de doorvoer van drugs  
 naar het buitenland
 

logistieke  
knooppunten  
en transport 

hennepproductie  
startpunt  

carrièrestart: hennep
● Familiestructuren / criminele families hebben prominente rol
● (Financiële) omvang productie overtreft begroting overheden
● Ernstige geweldsdelicten met dodelijke slachtoffers
● Sterke vertegenwoordiging subjecten hennepindustrie in Brabant-Zeeland 
 

verleiding  
criminele  
circuit

jonge aanwas: snelle geld lokt
● Verleiding criminele circuit door ‘snelle geld’ en status
● Steeds meer tieners in zware criminaliteit, soms vanuit ‘het niets’
● Voedingsbodem in de samenleving is vaak bepalend
● Growshop-activiteiten/ faciliteiten in reguliere branches: materialen en  
 grondstoffen verkrijgbaar in bouwmarkten en tuincentra 
 

criminele 
geldstromen

witwaspraktijken als weg naar bovenwereld
● 2018-2021: aantal geregistreerde incidenten 200% toegenomen
● Snelle opkomst gebruik crypto-valuta en NFT als betaalmiddel
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criminele  
kopstukken  
drugsindustrie



3 DE GEPRIORITEERDE THEMA’S
 
 
 
Bij een veelkoppig monster, zoals de ondermijningsproblematiek is het zaak om het zwaard te richten waar het naar 
verwachting het meest pijn doet. Aan de andere kant kan het juist slim zijn om vanuit de preventiekant inzet te plegen 
waardoor voorkomen wordt dat het spreekwoordelijke zwaard getrokken moet worden. Vanuit onze gezamenlijke ambitie 
zet het netwerk TF-RIEC daarom in op zowel preventie als repressie. We kunnen echter niet alles tegelijk, dus moeten we 
focus aanbrengen. Uiteraard met de bereidheid tot het aanpassen van het strijdplan als dat gewenst blijkt. 

THEMA
SYNTHE- 
TISCHE  
DRUGS

THEMA
COCAÏNE

THEMA
HENNEP

THEMA
MENSEN-
HANDEL

THEMA
WITWASSEN

Ondermijning van de samenleving en 
de rechtsstaat blijkt in belangrijke mate 
gerelateerd te zijn aan de verdien- 
modellen die met drugs samenhangen. 
De samenwerkende partners hebben 
om die reden enkele jaren geleden al 
vijf specifieke thema’s benoemd waar de 
integrale samenwerking van het netwerk 
zich op richt. Namelijk de ondermijnings-
vraagstukken gekoppeld aan:

De actuele ondermijningsbeelden 
bevestigen dat drugsgerelateerde 
ondermijnende criminaliteit in de regio 
Brabant-Zeeland nog steeds de hoogste  
rioriteit verdient. De repressieve  
(actiegerichte)aanpak van deze thema’s 
is primair de verantwoordelijkheid van de 
netwerkpartners binnen het strafrech- 
telijk domein; zoals politie, OM, FIOD. 
Waar nodig of wenselijk kan de bestuurs-
rechtelijke aanpak vanuit de Belasting-
dienst of gemeenten hierop aanvullen. 
De ervaring leert eveneens dat de groot-
ste impact gerealiseerd wordt in acties 
waarbij de repressieve acties gekoppeld 
zijn aan preventieve inzet. Dweilen terwijl 
de kraan ook dichtgedraaid wordt, als 
het ware. Verbonden aan deze thema’s  
en gerelateerd aan de genoemde verdien- 
modellen is dus winst te behalen door 
inzet op de preventiekant: continuering en 
in werking brengen in de praktijk.  

Het gaat hier dan bijvoorbeeld om 
inzet rondom zaken als publiek/private 
samenwerking met brancheorganisa-
ties en ondernemers, maar ook inzet op 
communicatietrajecten. Op dit terrein 
ligt een voortrekkende, aanjagende en 
ondersteunende rol voor het Taskforce-  
RIEC bureau. Daarbij denken we in 
Brabant-Zeeland het meeste effect te 
realiseren als we onze gezamenlijke 
preventieve en repressieve inzet richten op 

vier focus-thema’s.
Daarmee wordt de beperkt beschikbare 
capaciteit gericht op die ondermijnende 
aspecten die op dit moment de meeste 
impact op onze regio en samenleving 
hebben. Ons uitgangspunt daarbij is, dat 
wanneer wij erin slagen om de criminele 
industrie op die punten te belemmeren 
en/of te voorkomen, onze regio een stuk 
veiliger wordt. 

DE SYNTHETISCHE  
DRUGSINDUSTRIE

DE COCAÏNE- 
HANDEL- EN  
SMOKKEL

DE ILLEGALE  
HENNEPTEELT-  
EN HANDEL

HET WITWASSEN  
VAN CRIMINELE  
GELDENMENSENHANDEL

vier focus-thema’s
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4 EEN KORTE HISTORIE VAN HET NETWERK
Onze gezamenlijke mijlpalen in vogelvlucht  

impuls ondermijning

In de loop van 2008 werd door de toenmalige  
minister van Justitie het besluit genomen de aanpak 
van ondermijning en zware criminaliteit vanuit 
specifieke overheidspartners een impuls te geven. 
Om een effectieve schakelfunctie naar de gemeenten 
en regionale partners te maken werd besloten 
om tien Regionale Informatie en Expertise Centra 
(RIEC) op te richten. Een convenant, ondertekend 
door de betrokken ketenpartners maakte het 
daardoor mogelijk om onderling gegevens te 
delen bij de aanpak van specifieke casuïstiek of ter 
verbetering van fenomeenanalyses. 

2008 2011 2016

onderzoek ondermijning  
Eind 2016 werd door het Verweij- 
Jonker instituut een onderzoek 
gedaan naar de aanpak van onder-
mijning in Brabant en Zeeland. Dit 
onderzoek vormde de basis om 
de twee RIEC’s in de regio samen 
te voegen onder een eenhoofdige 
leiding. Om de uitvoeringskracht 
verder te versterken werd ook 
besloten om twee Actiecentra op te 
richten. Binnen deze actiecentra kon 
de daadwerkelijke uitvoering van  
integrale acties door de netwerk-
partners verder worden vormgegeven.

2017

2 Aanslag gemeentehuis Waalre, liquidaties in Helmond/Eindhoven regio, ontstaan van vrijplaatsen in gemeenten etc.
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problematiek in brabant  
Vanwege de grote problematiek in Brabant 
werd rond 2011 door de burgemeesters 
van de B-5 gemeenten en de Commissaris  
van de Koningin van de provincie Brabant  
besloten om een extra impuls te geven 
aan de aanpak van ondermijning.2 Door 
financiële middelen toe te kennen werd 
het mogelijk om de Taskforce op te richten. 
Deze taskforce had als doel om de innovatie 
rondom de aanpak van ondermijning vorm 
te geven, maar fungeerde ook als aanjager 
van de integrale aanpak.

de achterkant van nederland 
In 2017 verschijnt het boek ‘De achterkant van Neder-
land: hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken’ 
van hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist 
Jan Tromp. Dit boek beschrijft op heel duidelijke wijze 
hoe de overheid zijn grip op de criminele wereld – en 
daarmee ook een deel van onze samenleving - heeft 
verloren. Beelden van bedreigde burgemeesters, 
geïnfiltreerde gemeenteraden, schatrijke criminelen die 
sportclubs financieren en volkswijken waar drugsbazen 
de nieuwe welzijnswerkers zijn, geven een hard oordeel 
dat er iets moet veranderen. Het toneel van dit alles 
zijn in veel gevallen de gemeenten binnen ons werk- 
gebied Brabant en Zeeland. Dit leidt onder andere tot 
een stevige lobby richting Den Haag. 



2017

versterking aanpak  
In de loop van 2018 wordt door de bestuurders van de B5 de opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau Berenschot om 
een onderzoek te doen naar de verdere stappen die gezet kunnen worden om de aanpak van ondermijning in Brabant-Zeeland 
te optimaliseren. Tevens maakt de minister van JenV bekend € 100 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen voor regionale 
plannen die de aanpak van ondermijning versterken. Begin 2019 wordt op basis van advies van Berenschot besloten om de 
onderdelen RIEC, Taskforce en Actiecentra samen te brengen tot een sterke ondersteuningsorganisatie ten behoeve van de 
netwerkpartners in de aanpak van ondermijning in Brabant-Zeeland. Het netwerk Taskforce-RIEC was geboren, evenals het 
ondersteuningsbureau Tasforce-RIEC dat het netwerk moet ondersteunen. Tevens ontving de regio Brabant-Zeeland, op basis 
van een onderbouwd plan, een bedrag van bijna € 25 miljoen uit de incidentele versterkingsgelden die de minister beschikbaar 
had gesteld. Ter verdere professionalisering werd besloten om een beheerstichting op te richten ten behoeve van het netwerk 
Taskforce-RIEC. Hierdoor werd het onder andere mogelijk om personeel een dienstverband aan te bieden of contracten af te 
sluiten. Door deze structuur kon ook op transparante wijze verantwoording worden afgelegd over de inzet van financiële  
middelen afgezet naar de beoogde doelstellingen en resultaten. Een integraal jaarplan vormt daarbij de basis van de inhoudelijke 
koers en keuzes voor het netwerk en het ondersteuningsbureau. 

Het bestuur van de Taskforce-RIEC organisatie wordt gevormd door eindverantwoordelijke directeuren en bestuurders van de 
aangesloten ketenpartners, zie bijlage 2.

hecht bondgenootschap

In de loop van 2020 is, in aanvulling op het 
RIEC convenant, in de regio Brabant-Zeeland 
het convenant Hecht Bondgenootschap afge-
sloten. Tot dan toe stelden de B5-gemeenten 
en provincie Brabant additionele financiering 
beschikbaar voor het onderdeel Taskforce. 
Sinds 2021 hebben alle gemeenten in Brabant 
en Zeeland alsmede de provincie Zeeland, zich 
bereid verklaard om de innovatieve aanpak van 
ondermijning – gericht op de versterking van de 
weerbaarheid in brede zin - langjarig vorm te 
geven door middel van een additionele jaarlijkse 
financiële bijdrage aan Taskforce-RIEC. 

2018 2020 2022
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huidige kabinet

Zowel het vorige als het huidige kabinet 
erkennen dat de aanpak van ondermijning 
een kwestie van een lange adem zal zijn. 
Waar de incidentele financiering eind 2022 
zal aflopen, heeft het huidige kabinet begin 
2022 – mede op basis van het rapport ‘Pact 
voor de Rechtstaat’ – besloten om de aan-
pak van ondermijning te borgen en te ver-
stevigen met een structurele financiering. 
Met versterkingsplannen per regio wordt 
de beoogde uitwerking daarvan verder 
concreet gemaakt. Dat is ook de functie van 
dit - nu voorliggende – Versterkingsplan. 
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Onze netwerksamenwerking heeft een gezamenlijke drijfveer om de criminele 
industrie in Brabant en Zeeland te frustreren of onmogelijk te maken. In hoofd-
stuk zes schetsen we hoe we onze gezamenlijke aanpak willen versterken en wat 
we daarbij vanuit de tijdelijke programma’s willen behouden en borgen. Daaraan 
voorafgaand beschrijven we hier waar we nu staan.

5 WAAR STAAN WE NU

intel en analyse kracht 
Wat ooit begon met het opstellen van 
ondermijningsbeelden is doorontwikkeld 
naar brede data-analyse van gegevens 
van de ketenpartners voor de RIEC- 
casuïstiek. De afgelopen periode is  
dat versterkt naar een volwaardig intel- 
model, waardoor er steeds beter vooruit 
gekeken kan worden. In combinatie met 
de fenomeenbeelden en de crimescripts 
levert dat relevante informatie op voor 
het maken van de juiste bestuurlijke 
keuzes op districtelijk en basisteam-
niveau. Doordat we zicht hebben op 
de meest kwetsbare momenten in het 
criminele proces kan de samenwerking 
Taskforce-RIEC barrières opwerpen om 
de ondermijning te verstoren. 

1 smart overheid

Om acties zorgvuldiger en effectiever 
voor te bereiden werd de werkwijze 
1SO ontwikkeld. Daarin worden zeven 
stappen doorlopen met een duidelijke 
scheiding tussen intelligence, besluit-
vorming en actie. De werkwijze wordt 
sinds januari 2022 in onze gehele regio 
toegepast.
Tevens is gebouwd aan een Samen-
werkingsplatform voor een integrale 
ondermijningsaanpak, het RIEC-SPO. In 
dit systeem wordt, op basis van de eisen 
van het RIEC convenant, door netwerk-
partners specifieke informatie ingebracht 
rondom een goedgekeurd handhavings- 
knelpunt. Daardoor is een brede integrale 
analyse vanuit de expertise van alle  
ketenpartners mogelijk. Momenteel 
wordt de haalbaarheid van realisatie 
getoetst. Belangrijke element daarbij is 
de mogelijkheid en bereidheid om de 
samenwerking rondom 1SO/ RIEC-SPO 
landelijk gestalte te geven. De landelijke  
partners zullen immers uiteindelijk 
kiezen voor slechts één werkwijze en sys-
teem. De landelijke schaal is ook nodig 
om de benodigde beheer- en ontwikkel-
organisatie betaalbaar te maken.

meer inzet op het vinden van geld

Via Smartcell Find the Money hebben we 
manieren onderzocht om zicht te krijgen 
op crimineel vermogen en waarde-stromen,  
zowel regulier als digitaal (crypto).  
Diverse technieken zijn getest op praktische  
toepasselijkheid. Met name op het 
gebied van crypto zijn belangrijke nieuwe 
inzichten verworven en omgezet naar 
een aanpak. De Smartcell stopt einde 
2022, met de inzichten gaan we verder.
Daarnaast is een samenwerking met het 
Centrum voor Ondermijningsstudies 
(JADS) tot stand gebracht: door met 
data-onderzoek beter zicht op onder-
mijning te krijgen kunnen we het daarna 
effectiever aanpakken.

5.1 Opbrengst tijdelijke versterkingsprogramma’s

enkele voorbeelden  
● Extra controles op de invoer van  
 grondstoffen,  
● aanpakken van ketelbouwers,  
● sluiten van drugspanden die  
 voor productie of handel gebruikt  
 werden,  
● aanpakken van dubieuze  
 uitzendbureaus die goedkope  
 arbeidskrachten leveren voor de  
 drugsproductie,  
● aanjagen van het verbod  
 van motorclubs die drugslijnen  
 aansturen en geweld toepassen, 
● zoeken en afpakken van  
 crimineel vermogen.

voorbeelden
● Systeeminformatie vergelijken met  
 open bronnen (van het totaal  
 aantal jachthavens is slechts 2/3  
 vergund),  
● onderzoeksjournalistiek om de  
 drugsmarkt in kaart te brengen,  
 op jurisprudentie gekoppeld aan  
 media-uitingen,  
● zoekslagen in open bronnen  
 plotten op de regiokaart.
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de weerbaarheidsbeweging 
 
Waar de aanpak van ondermijning 
traditioneel vooral strafrechtelijk 
van aard was, hebben we als regio 
de laatste jaren stevig ingezet op 
preventieve elementen om de 
bovenwereld te ‘empoweren’. Deze 
innovaties zijn van onderop samen 
met de netwerkpartners ontwikkeld. 
Die beweging heeft de bestuurlijke- 
en ambtelijke weerbaarheid en het 
betrekken van private partijen  
en burgers (maatschappelijke weer-
baarheid) een forse impuls gegeven. 
Belangrijk wapenfeit is de tot-
standkoming van de Brabantse en 
Zeeuwse norm weerbare overheid, 
die ertoe moet leiden dat straks 
‘de dijken overal even hoog zijn’. 
Vanuit publiek-private samenwer-
king zijn diverse allianties gesmeed, 
zoals met de transportsector, de 
Koninklijke Notariële Beroepsorga-
nisatie, woningcorporaties en de 
KNVB. Verder beschikt het netwerk 
inmiddels over een goed gevulde 
gereedschapskist met producten, 
diensten en trainingen waar de 
netwerkpartners (soms gekoppeld 
aan een actieweek) gebruik van 
kunnen maken, gefaciliteerd door 
de experts van het ondersteunings-
bureau. De regionale aanpak kan 
ook met raad en daad worden  
ondersteund op de thema’s kwets-
bare jeugd/ voorkomen jonge aan-
was en kwetsbare gebieden, zoals in 
wijken en het buitengebied.

De weerbaarheidsaanpak is een zinvolle 
aanvulling gebleken op het repressieve 
repertoire, die echter nog niet optimaal 
wordt uitgevoerd. De toolboxen zijn 
veelal in proefgemeenten en pilots 
toegepast; in een enkel geval is er 
regiobreed uitvoering aan gegeven. De 
komende tijd wordt nadrukkelijk de 
stap gemaakt van ontwikkelen naar 
(breed) werkend krijgen in de praktijk. 
Door de (lokale) behoeften van de 
netwerkpartners leidend te maken 
wordt het instrumentarium effectiever 
ingezet aansluitend bij de beschikbare 
capaciteit. Zo realiseren we onder-
steuning op maat en dragen we bij aan 
het zelforganiserend worden van het 
netwerk. Daarnaast wordt de impact 
van kleinschalig gestarte initiatieven 
groter als meer organisaties er gebruik 
van (kunnen of willen) maken.
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weerbare samenleving (voorheen 
maatschappelijke weerbaarheid)
Toepassing toolkit ZICHT (bewust-
wording jeugd), handelingskader 
jonge aanwas, handelingskader 
criminele families, awareness 
training, meldingsbereidheid, De 
Bijtende Bende, AR-game ‘Eenheid 
75’, toolbox vastgoed, toolbox 
bedrijventerreinen, toolbox winkel-
straten, model huurovereenkomst, 
handreiking weerbaar buitengebied, 
thermometer recreatieve jachtha-
vens, veiligheids-/leefbaarheidsscan 
recreatieparken, TFOC (Transport 
Faciltated Organised Crime)/ serious 
game ‘operatie Zelos’.

weerbare overheid (voorheen 
bestuurlijke weerbaarheid)
Toolbox bewustwording, toolbox 
raadsverkiezingen, toolbox integriteit, 
toolbox Veilige Publieke Taak.



5.2 Monitoring

5.3 Actie en reactie

Om meer zicht te krijgen op hetgeen 
we als netwerksamenwerking tot stand 
brengen en door welke partners daar 
gebruik van wordt gemaakt, heeft de 
ondersteuningsorganisatie een dash-
board ontwikkeld. Op basis van manage-
mentdata uit RIECIS en gegevens over 
producten, diensten en activiteiten is nu 
informatie beschikbaar over wat er op 
het niveau van gebied, thema en  
programma is ingezet door het netwerk. 
Om te bepalen of we daarmee ook de 

Het spreekt voor zich dat rondom deze 
cijfers een veelvoud aan daders, onder-
aannemers, bedrijven (zowel crimineel 
als legaal), katvangers en meelopers  
betrokken en (deels) opgepakt zijn. 
Hierbij gaat het bij de aanpak van onder-
mijning niet primair om de drugs zelf, 
maar vooral om de grote sommen geld 
die in de drugscriminaliteit omgaan. Juist 
hier kan vanuit de fiscale aanpak worden 
opgetreden, omdat misdaad niet mag 
lonen. Die geldsommen oefenen immers 
een aantrekkingskracht uit op tal van 
personen en groepen. Waarvan enkelen 
volgens prof. dr. Pieter Tops behoren tot 
de harde kern van drugscriminaliteit, 
maar de meesten vooral toch niet. Dit 
zijn meelopers, gelukzoekers, naïevelingen, 
of ook wel ‘jonge aanwas’ of potentiële 
doorgroeiers. 

goede dingen doen, is ook gestart met 
een ketenpartnertevredenheidsonder-
zoek (KTO), dat periodiek wordt herhaald.
De oorspronkelijk in 2021 geplande  
evaluatie van ons Hecht Bondgenoot-
schap (Brabant-Zeeland breed conve-
nant van gemeenten en provincies) is 
vanwege de vertraagde uitrol uitgesteld 
naar 2023. Maar vanzelfsprekend wordt 
met periodieke evaluaties de vinger aan 
de regionale pols gehouden.

Er zijn de afgelopen jaren al vele rake klappen uitgedeeld.  
Enkele indicatieve cijfers: 

• 55 Opgerolde drugslabs 2020-2021 (48 Brabant – 7 Zeeland)
• 46 Aangetroffen opslaglocaties (40 Brabant – 6 Zeeland – Landelijk totaal 117)
• 145 RIEC cases Hennep uitgevoerd (periode 2018 – heden)
• 194 RIEC cases witwassen afgesloten (periode 2018 – heden)
• Rapport Landelijke Rekenkamer geeft aan dat de regio Brabant qua afpakken  
 crimineel vermogen het t.o.v. landelijke doelstelling als beste regio heeft  
 gedaan (3 x opbrengst t.o.v. kosten).
• 48 cases mensenhandel (2018 – heden)

Wie hard slaat kan ook klappen terug 
verwachten. Doortastend overheidsop-
treden op strafrechtelijk- en bestuurs-
rechtelijk terrein staat ‘als vanzelf’ op 
gespannen voet met de belangen van de 
criminele industrie. Criminelen vinden 
strakke handhavingskaders en regels 
‘niet leuk’. Het leidde de afgelopen jaren 
tot diverse gevallen van intimidatie en 
bedreigingen in onze regio gericht tegen 
bestuurders en medewerkers in dienst 
van de overheid. Ook dat is een grote 
zorg, en maakt deel van onze onder-
mijningsaanpak. In die aanpak is de 
bescherming van het veilig kunnen uitoe-
fenen van de publieke taak essentieel.  
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6 Nu regionaal doorpakken
 
 
 
Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat de regio Brabant-Zeeland in het achterliggend decennium vooruitstrevend 
is geweest in de aanpak en het maken van een stevige integrale vuist. Het is en blijft de ambitie van alle netwerkpartners – 
mede gelet op de hardnekkigheid en de ernst van de problematiek in onze regio - deze vooruitgang in de strijd tegen  
ondermijnende criminaliteit weten vast te houden. Ook de schaalgrootte (dubbele regio) heeft onze regio extra mogelijkheden 
gegeven. De omvang (20% van de landelijke RIEC’s), de slagkracht, de vernieuwingen en de bereikte resultaten met maat-
schappelijke coalities maakten onze regio tot een serieuze gesprekspartner in het Haagse. We worden gevraagd mee te denken 
met beleidsontwikkelingen en wetswijzigingen, waardoor we steun kregen voor inhoudelijke behoeften van onze regio. 

De tijdelijke versterkingsprogramma’s 
hebben veelal in het teken gestaan 
van de innovatie en ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten vanuit het 
samenwerkingsverband Taskforce-RIEC  
en het ‘bewust bekwaam’ worden van 
het netwerk. Nu pakken we door op het 
verder realiseren van impactvolle inzet 
vanuit de netwerkpartners. Ontwikkeling 
en innovaties zijn nodig, maar wanneer 
we er onvoldoende in slagen deze in de 
praktijk werkend te krijgen missen ze 
hun bedoelde uitwerking. Het is ons uit-
gangspunt de slagkracht en uitvoerings-
kracht van onze netwerksamenwerking 
te vergroten, het ontwikkelde instrumen-
tarium in de praktijk tot uitvoering te 
brengen en te ontwikkelen van bewust 
bekwaam naar onbewust bekwaam.

verscherpte focus

Omdat onze regionale aanpak van 
ondermijning in een volgende, meer 
structurele, fase komt, ligt het voor de 
hand dat keuzes worden gemaakt over 
de prioriteiten en de wijze waarop de 
samenwerking wordt ingericht. Op basis 
van de ervaringen in onze samenwerking 
zijn de volgende uitgangspunten voor de 
volgende fase geformuleerd en bestuur-
lijk vastgesteld:

• Voortzetting van de beweging  
 zoals die vanuit eerdere verster- 
 kingsgelden in gang is gezet. 
• Regionale brede versterking van  
 de strijd tégen ondermijning en  
 vóór weerbaarheid.
• Preventie én het aanjagen van  
 acties als onlosmakelijk verbonden  
 aanpak.
• Behouden van innovatiekracht. 
• Uitvoeringskracht netwerkpartners  
 op orde.
• Met expertise toegerust zijn op de  
 ondersteuningsvraag.

Nederland speelt al lange tijd een 
belangrijke rol in de hennepteelt en de 
productie van synthetische drugs. Voor 
synthetische drugs zijn in onze regio in 
2021 landelijk gezien de meeste opslag-
locaties aangetroffen. Daarnaast zien we 
dat de import van cocaïne via de (zee) 
havens en logistieke hubs toeneemt, 
waarbij corruptie een groot risico 
vormt. Het excessieve geweld rond de 
drugsmarkten is gebied overstijgend, de 
uitwassen daarvan bereiken ook het zuiden 
met onder andere de aangetroffen  
‘martelcontainer’ als sprekend voorbeeld. 
Dit excessieve geweld zet onze rechts-
staat en de veiligheid van de mensen die 
daar werkzaam in zijn onder druk.
 
Daarnaast zien we dat de digitalisering 
van de samenleving zich ook vertaalt 
binnen het thema ondermijning. Het  
gebruik van cryptocurrency en versleu-
telde communicatie is niet nieuw, maar 
wel steeds nadrukkelijker aanwezig.
Ook valt op dat minderjarigen relatief 
vaker betrokken zijn bij chantage/afpersing 
en wapenbezit. We zien een kleine groep 
jongeren die uit beeld raakt in de wijk, 
zich bedient van geweld, doorgroeit 
richting zwaardere criminaliteit en als 
negatief rolmodel fungeert voor de  
jongeren in de wijken.

De komende tijd bouwen we nadrukkelijk 
voort op de bestaande aanpak. Deze 
bestaat enerzijds uit de aanpak van de 
georganiseerde ondermijnende drugs-
criminaliteit op het gebied van cocaïne, 
synthetische drugs en hennep, en daar-
naast witwassen en mensenhandel. De 
crime-scripts systematiek is de onderleg-
ger waarlangs we werken. Anderzijds is 
de huidige aanpak preventief en gericht 
op het vergroten van de weerbaarheid 
van de overheid en maatschappelijke en 
sociale weerbaarheid.

Om het effect van onze gezamenlijke 
aanpak te vergroten en te verduurzamen 
is een verscherpte focus nodig. Onder-
mijning is immers te veelvormig om alles 
tegelijk aan te kunnen pakken en om alle 
ontwikkelingen die met de tijdelijke  
versterkingsprogramma’s in gang zijn  
gezet te continueren. Tegelijkertijd 
blijven we alert op nieuwe vormen van 
ondermijning, die om prioriteit vragen.

focusthema’s
Uit het Nationaal Intelligencebeeld 
Drugsmarkten dat de politie in 2021 
samen met de Fiscale Inlichtingen- en 
OpsporingsDienst (FIOD) en de Koninklijke 
Marechaussee (KMar) heeft opgesteld, 
blijkt dat drie ondermijnende pijlers 
prominent aanwezig zijn in Nederland: 
witwassen, corruptie en excessief  
geweld. Drugscriminaliteit loopt als rode 
draad door deze pijlers heen, met de 
nadruk op cocaïne, synthetische drugs 
en hennep.
Het landelijke intelligencebeeld is door 
de politie vertaald naar onze regio. De 
genoemde drugsmarkten zijn alle drie 
prominent aanwezig, mede vanwege 
de geografische ligging en logistieke 
knooppunten. Witwassen, corruptie en 
excessief geweld zijn ook hier onlosma-
kelijk mee verbonden. Het zuiden van  



6.1 Logistiek en transport
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De beschikbare informatiebeelden geven 
inzicht in de gezamenlijke opgave voor 
de samenwerkingspartners bij de aanpak 
van ondermijning. Op basis hiervan zijn 
de volgende focusthema’s geselecteerd 
voor de regionale versterking in Brabant 
en Zeeland: 

De samenwerkingspartners hebben de 
ambitie om op deze vier focusthema’s 
zowel preventief als repressief op te  
treden, waardoor actiegerichtheid feite-
lijk gekoppeld wordt aan het voorkomen 
van ondermijnende criminaliteit.

In de landelijke aanpak van ondermijning komen drugsmarkten, met name de cocaïne-markt, en de daaraan gelieerde logis-
tieke dienstverlening prominent naar voren. Ook de uitstekende infrastructuur van Brabant en Zeeland wordt misbruikt voor 
de import en distributie van drugs. Brabant en Zeeland worden eveneens gekenmerkt door de productie van hennep en 
synthetische drugs. Het is bekend dat deze in grote mate worden doorgesluisd naar het buitenland. 

WEERBARE 
SAMENLEVING  

CRIMINELE  
GELD- 
STROMEN

LOGISTIEKE  
KNOOPPUNTEN  
EN TRANSPORT

WEERBARE 
OVERHEID

In de volgende paragrafen worden de 
focus-thema’s één voor één besproken. 
Naast een inhoudelijke toelichting volgt 
op hoofdlijnen een uitwerking van de 
activiteiten die het netwerk TF-RIEC  
hiervoor kan uitvoeren. 

mainportaanpak

In Zeeland en Moerdijk is de problema-
tiek van drugstoevoer via de havens in 
de afgelopen jaren fors toegenomen. 
Dit gebied ligt ingeklemd tussen de 
havens van Rotterdam en Antwerpen en 
is gevoelig voor het waterbedeffect dat 
ontstaat door intensievere handhaving in 
die wereldhavens. Uit onder andere de 
onderschepte versleutelde communica-
tie en recente cocaïnevangsten blijkt de 
ernst van de ondermijnende criminaliteit 
in de havens en de betrokkenheid van 
medewerkers en inwoners hierbij. Het 
Rijk heeft dat erkend en stelt zogenaamde 
mainport-gelden beschikbaar voor de 
beveiliging van de logistieke knooppunten 
en mainports. De zeehavens in Zeeland 
en West-Brabant krijgen voor hun geza-

menlijke plannen € 2,5 miljoen dit jaar en 
vanaf 2024 € 3 miljoen structureel.
Dit bedrag is echter onvoldoende om het 
probleem in volle breedte het hoofd te 
kunnen bieden.

In onze regio is het probleem breder dan 
alleen de havens. We zien ook kwetsbare 
plekken op en rondom de luchthavens 
zoals Eindhoven Airport en op zoge-
naamde op- en overslaglocaties. Acties 
in de hele regio hebben aangetoond dat 
daar wapens, drugs en geld te vinden 
zijn en we zien dat jongeren worden 
ingezet als uithalers.
 
infrastructuur 
Bovendien kent onze regio een gewel-
dige infrastructuur over de weg, via 

het water, over het spoor (zelfs recht-
streeks naar China) en door de lucht. In 
het verlengde van de mainportaanpak 
worden zodoende logistiek en transport 
geprioriteerd als kwetsbare en belangrijke 
faciliterende branches. Dit is voor de 
gehele regio van belang. In de afgelopen 
jaren is reeds gestart met het vergroten 
van bewustzijn bij expediteurs en mede-
werkers in de transportwereld op risico’s 
van ondermijnende praktijken, zoals het 
herkennen en melden als ze benaderd 
worden door criminelen. Het herkennen 
van verdachte containers gebeurt al in 
publiek-private samenwerking. Met meer 
toezicht, handhaving en opsporing wordt 
de pakkans vergroot.
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hoe gaan we intensiveren?

Belastingdienst
 
 
Douane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenten
 
 
 
OM
 
Politie
 
 
 

 
TF-RIEC

interventievoorstel

 
Versterking inzet fiscale operationele 
kracht
 
• Tegenhouden aan de voorkant in de  
 logistieke goederenketen door o.a.  
 informatie-uitwisseling, eigen liaisons  
 in bron- en doorvoerlanden, nauwere  
 samenwerking met exportlanden voor  
 synthetische drugs
• Samen met netwerkpartners barrières  
 opwerpen aan de EU-buitengrens  
 tegen crimineel handelen: samen,  
 slimmer & sneller toezicht uitoefenen  
 en (fysieke) interventies in het  
 goederenverkeer uitvoeren
• Beschermen van de integriteit en  
 veiligheid van medewerkers in de gehele  
 logistiek keten, inclusief Douane en  
 bedrijfsleven, o.a. door vergroten  
 bewustwording, versterken (fysieke)  
 toegangsbeveiliging, trainen op weer 
 baarheid, inzetten van integriteits- 
 instrumenten

Versterking inzet/capaciteit op toezicht-
houden en handhaven, juridische kennis 
en expertise 
 
Toewijzen van capaciteit met prioriteit

• Uitvoeringscapaciteit toezicht, handhaving  
 en opsporing (haventeam)
• Ontwikkelen informatiecoördinatie  
 d.m.v. inzet menskracht en innovatieve  
 (opsporings-) middelen

Het aanjagen van de koppeling van  
repressieve acties aan interventies  
gericht op weerbaarheid en preventie

beoogd doel

 
Vergroten actiegerichtheid
 
 
Verdovende middelen en grondstoffen 
voor synthetische drugs bereiken niet 
de EU-buitengrens.

Verdovende middelen en grondstoffen 
voor synthetische drugs worden  
tegengehouden op de EU-buiten-
grens.

Verminderen kwetsbaarheid van 
havenmedewerkers en douanemede-
werkers.
 
 
 
 
 
 
• Vergroten nalevingsbereidheid
• Opbouwen informatiepositie
• Werken aan vroegsignalering

 
 
Actiegericht handelen

 
 
 
 
(Partners helpen bij) duurzaam  
verstoren en voorkomen



Plan versterkingsgelden 202220

6.2 Criminele geldstromen 

Financieel gewin is hèt onderliggende motief van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Potentiële criminelen worden 
aangetrokken door de kans om op illegale wijze snel veel geld te verdienen. Het crimineel verdienmodel is een essentieel 
aanknopingspunt voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Er moet daarom aandacht uitgaan naar het doorbreken 
van het criminele verdienmodel en het terugdringen van criminele geldstromen. Want geld vormt, naast de aantrekkings-
kracht, ook het machtsmiddel van criminelen. Met geld worden nieuwe drugs, wapens en handlangers gekocht. En de winsten 
worden ingezet voor consumptie of (oneerlijke) investeringen in onze samenleving. Door criminele geldstromen te verstoren 
en terug te dringen, nemen de ondermijnende effecten van dat geld, namelijk macht en invloed in de samenleving, af.

Het doorbreken van het criminele 
verdienmodel vereist een langdurige 
inzet en samenwerking van publieke en 
private partners, met een combinatie van 
repressieve én preventieve maatregelen 
op lokaal, regionaal, landelijk en ook en 
bovenal op internationaal niveau. Daarbij 
kan gebruik gemaakt worden van zowel 
bestuurlijke als strafrechtelijke instru-
menten. De integrale probleemgerichte 
en informatie gestuurde aanpak volgen 

• Voorkomen dat criminelen zoveel  
 geld kunnen verdienen
• Voorkomen dat illegaal verdiend  
 geld in het legale circuit komt
• Opsporen van criminelen en  
 afpakken crimineel vermogen

Uiteraard wordt er al financieel  
gerechercheerd, onverklaarbaar vermogen 
gemeld en ingevorderd. Ook is de afgelopen 
jaren ingezet op de bewustwording van 
financiële dienstverleners, notarissen en 
de vastgoedbranche.

hoe gaan we intensiveren

 
Belastingdienst
 
Douane
 
 
 
 
Gemeenten
 
 
 
OM
 
 
Politie
 
 
 
Provincie
 
 
 
TF-RIEC

interventievoorstel

 
Versterking inzet fiscale operationele kracht
 
Participatie in NSOC om interventie- 
methodes tegen Traded Based Money 
Laundering te ontwikkelen en daarna 
gericht in te zetten.
 
Creëren van bewustwording
 
 
 
• Uitbreiden capaciteit gericht op afpakken
• Aansluiten bij programma PPS
 
• Aansluiten bij programma PPS
• Fieldlab Criminele geldstromen
• Binnenhalen financiële deskundigheid
 
Creëren van bewustwording
 
 
 
• Tot stand brengen integraal  
 expertteam uit en voor het netwerk
• Inzet van wetenschappelijke kennis
• Integraal toepassen good practices
• Ontwikkelen nieuwe systematieken
• Aanbieden van trainingen inzake  
 bestuurlijk afpakken
• Continueren banden met betrokken  
 beroepsgroepen ten behoeve van regio

beoogd doel 
 
Vergroten actiegericht
 
Import en export van goederen wordt 
niet misbruikt voor het witwassen van 
crimineel vermogen.
 
 
• Beschermen c.q. verhogen eigen  
 financiële weerbaarheid
• Preventieve werking
 
Meer afpakken en/of maatschappelijk 
herbestemmen
 
Meer inzicht in financiële malversaties 
ter bevordering van actiegerichtheid
 
 
• Beschermen c.q. verhogen eigen  
 financiële weerbaarheid
• Preventieve werking
 
• Verhogen van kennis ten behoeve  
 van effectieve interventie
• Opbouwen, bundelen en delen van  
 kennis ter verhoging van het gebruik  
 van het interventierepertoire
• Vergroten weerbaarheid

de fasen van het criminele verdienmodel 
(‘follow the money’):
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6.3 Weerbare samenleving
 
6.3.1 Kwetsbare groepen: criminele families, jeugd
Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van intergenerationele overdracht van crimineel gedrag. De familiestructuur 
biedt een goede gelegenheid criminele activiteiten te ontplooien. Het structureel doorbreken van een cyclus van intergene-
rationeel opeenvolgend crimineel en ander probleemgedrag blijkt buitengewoon moeilijk. Familieleden zijn bedreven in het 
afschermen van hun illegale activiteiten en er vindt te weinig coördinatie plaats tussen betrokken instanties om een succes 
te boeken.

Bij minderjarigen zien we dat zij relatief 
vaak betrokken zijn bij drugsmisdrijven 
(uithalersproblematiek), chantage/afper-
sing en wapenbezit. Vaak gaat het om 
een kleine groep jongeren die uit beeld 
raakt in de wijk, zich bedient van geweld, 
doorgroeit naar zwaardere criminaliteit 
en als negatief rolmodel fungeert voor 
andere jongeren. Onderzoekers wijzen 
op het risico dat zogenoemde ‘rising 
stars’ buiten beeld blijven. Dit zijn jonge-
ren die qua criminele activiteit te groot 
zijn voor de wijk en nog te klein voor de 
recherche. Zij vormen het schakelpunt 
tussen de voortdurende nieuwe aan-
was van loopjongens en –meisjes en 
de harde kern van de georganiseerde 
criminaliteit. 
 
digitale criminaliteit

Ook de digitale criminaliteit is in trek 
bij de jeugd. Het geeft hen de kans om 
met weinig risico snel geld te verdienen, 
waarna ze vervolgens makkelijker de 
doorstap naar de georganiseerde crimi-
naliteit maken. Criminele online activitei-
ten onttrekken zich gemakkelijker dan 
traditionele criminaliteit aan het zicht van 
ouders, school en politie. 

In een aantal gebieden in Nederlandse 
steden staat de leefbaarheid steeds 
meer onder druk. Deze trend is al enige 

jaren aan de gang. Een aantal van de 
meest kwetsbare wijken raakt steeds 
verder achterop. Dit heeft te maken 
met een concentratie en stapeling van 
problemen op het gebied van onderwijs, 
werkloosheid, armoede (inkomen en 
schulden), gezondheid, de kwaliteit van 
de woon- en leefomgeving, veiligheid 
en georganiseerde en ondermijnende 
criminaliteit. 
 
kwetsbare gebieden 
Jongeren die in deze kwetsbare gebieden 
opgroeien hebben een grotere kans op 
een lager schoolniveau, op voortijdig 
schoolverlaten, een lager betaalde baan 
en het vertonen van normoverschrijdend  
gedrag. Dit gaat samen met een afbrok-
kelend vertrouwen in de overheid, mede 
uit teleurstelling over overheidsbeleid 
dat voor hun situatie onvoldoende is 
gebleken. Burgers keren zich af van 
de instituties. Hierdoor ontstaat een 
voedingsbodem voor een criminaliteit. 
Voorkomen moet worden dat kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen in een 
kwetsbare positie de (georganiseerde 
en ondermijnende) criminaliteit in gaan, 
daar steeds verder in verstrikt raken 
en zich doorontwikkelen tot geharde 
criminelen.

leefbaarheid 
Uit onderzoeken zijn 19 gemeenten met 
20 stedelijke focusgebieden naar voren 
gekomen waar grote zorgen zijn over de 
leefbaarheid. In de regio Brabant- 
Zeeland gaat het om Breda Noord,  
Eindhoven Woensel-Zuid, Tilburg Noord-
West en Roosendaal-stad. Deze gebieden 
zijn opgenomen in het Nationaal  
Programma Leefbaarheid en Veiligheid. 
De centrale doelstelling van dit programma 
is de leefbaarheid en veiligheid van deze 
gebieden in 15-20 jaar tijd op orde te 
brengen en het perspectief van bewo-
ners te verbeteren.

De inzet van het programma ‘Preventie 
met Gezag’, waarbij justitiële maatregelen 
verbonden worden met het bieden van 
kansen, valt hieronder. Door:
• het versterken van de jeugdstrafrecht 
 keten;
• het geven van een publieke  
 bestemming aan afgepakt geld in  
 wijken die het meest lijden onder  
 criminaliteit (wat ook terugkomt in  
 het focusthema criminele geldstromen);
• het inzichtelijk maken van de 
 risicofactoren voor ondermijnende  
 criminaliteit met het dashboard  
 “Zicht op ondermijning” wordt  
 gewerkt aan de preventie van   
 jeugdcriminaliteit en het versterken  
 van de weerbaarheid.
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hoe gaan we intensiveren?

Belastingdienst
 
Douane
 
 
 
 
Gemeenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM
 
 
Politie
 
TF-RIEC

interventievoorstel

 
 
Onderzoek risico’s waaraan havenbe-
drijven en haar medewerkers worden 
blootgesteld en ontwikkeling passende 
mitigerende maatregelen 
 
• Het koppelen van zorg- en  
 veiligheidsdomein
• Investeren in vroegsignalering
• Programma Preventie met gezag  
 inzetten, versterken en/of meer wijken  
 aanwijzen waar dit programma wordt  
 uitgevoerd
• Delen van kennis uit Preventie met  
 gezag met andere gemeenten

 
 
Uitbreiding capaciteit bij toename wijken 
onder programma Preventie met Gezag
 
Analyse van jonge doorgroeiers

• Sociologische kennis inbrengen
• Aanbieden kennis en interventiemoge- 
 lijkheden niet geselecteerde gebieden
• Bevorderen uitwisseling/ ontsluiten  
 kennis door preventie met gezag- 
 gemeenten

beoogd doel

 
 
Verminderen kwetsbaarheid van  
havenmedewerkers.
 
 
 
• Werken vanuit een integrale benadering  
 waarin preventie en repressie aan  
 elkaar gekoppeld worden en de  
 weerbaarheid van de omgeving  
 wordt meegenomen
• Voorkomen dat (minderjarige) jongeren  
 in andere achterstandswijken geor- 
 ganiseerde en ondermijnende crimi- 
 naliteit worden ingezogen
• (Voortzetting) aanpak in probleemwijken  
 zonder rijkssteun 
 
Uitvoeringskracht vergroten
 
 
Informatieproducten 
 
• Inzicht in oorzaken van en kansen op  
 succesvolle preventieve aanpak jonge  
 aanwas
• Expertisebevordering van netwerk- 
 partners 
• Effectiviteit van interventies vergroten
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6.3.2 Kwetsbare gebieden
In kwetsbare gebieden als het buitengebied, wijken in de stad en recreatieparken kunnen gelegenheden ontstaan, die 
criminaliteit in de hand werken. In het grote buitengebied van onze regio en op bedrijventerreinen bestaat door gebrek 
aan toezicht gelegenheid voor drugsproductie, drugshandel en drugsgebruik. Agrarische opstallen in het buitengebied, de 
recreatieparken of units in bedrijfsverzamelgebouwen kunnen gebruikt worden door de criminele industrie. De eigenaren 
zijn zich niet eens altijd bewust van hun rol. Soms is hun medewerking uit nood geboren. Bijvoorbeeld door hoge kosten of 
het wegvallen van inkomsten.

hoe gaan we intensiveren?

Belastingdienst
 
Douane
 
 
 
Gemeenten
 
 
 
 
OM
 
Politie
 
Provincie

TF-RIEC

interventievoorstel

 
Inkomsten vorderen
 
Plaatsen van camera’s waarmee camera- 
beelden van netwerkpartners worden 
verzameld en verdeeld.
 
• Toezicht organiseren en handhavend  
 optreden 
• Verhogen bewustwording en meldings- 
 bereidheid onder inwoners vergroten
 
Strafrechtelijk optreden
 
Strafrechtelijk optreden

• Nader onderzoek naar ruimtelijke  
 mogelijkheden
• Transitie buitengebied
 
• Delen good practices
• Bouwen van weerbaarheidscoalities
• Slim koppelen andere netwerken

beoogd doel

 
 
Intensief cameratoezicht als aanvulling 
op fysiek toezicht door netwerkpartners
 
 
• Aanpakken vrijplaatsen
• Weerbaarheid samenleving vergroten
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6.3.3 Kwetsbare branches
In de toelichting bij het focusthema criminele geldstromen is al gesproken over de faciliterende branches en beroepsgroepen 
binnen de financiële dienstverlening, het notariaat en aanverwante diensten. Op deze doelgroepen zal de nadruk liggen. 

Criminelen zoeken ook in de private sec-
tor naar bepaalde expertise. Zij vinden 
dat op vrijwillige basis – tegen goede be-
taling – en ook via intimidatie en dwang. 
Daarnaast zijn er nog tal van beroepen 
die een bijdrage leveren aan de criminele 
drugsprocessen en  

mensenhandel. Op basis van de  
crimescripts wordt een groep facilitators 
gekozen om aan te pakken (preventief en 
repressief). Uiteraard proberen we die 
groep te treffen waarmee we de proces-
sen het meest of het meest duurzaam 
verstoren. 

Tot slot kan het argument van maat-
schappelijk ontwrichting ook een rol 
spelen in de keuze van een branche die 
wordt aangepakt. Een sportvereniging 
kan kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld de 
gunsten van een weldoener. Die weldoe-
ner kan een erg ontwrichtend karakter in 
een gemeenschap hebben.

hoe gaan we intensiveren?

Belastingdienst
 
 
 
Douane
 
 
 
Gemeenten
 
 
 
OM
 
Politie
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TF-RIEC

interventievoorstel

 
Inzet op preventie doelgroepen  
financiële sector
 
 
Intensiveren toezicht op voorwaarden 
van douanevergunningen bij haven- 
bedrijven 
 
• Verkennen of op basis van APV vergun- 
 ningplicht kan worden ingesteld
• Onderzoek naar toepassen branchering 
 
Input geven aan bestuurlijke rapportage
 
• Investeren in awareness met betrekking  
 tot het herkennen (en tijdig delen van)  
 signalen die wijzen op vormen van  
 ondermijnend gedrag die verband houden  
 met facilitators in de bovenwereld
• Op basis van integrale casuïstiek en  
 fenomeenonderzoek worden facilitators  
 aangepakt die een cruciale rol binnen  
 een crimescript vervullen
• Opmaken bestuurlijke rapportage

• Continueren en verbreden weerbaar- 
 heidsaanpak conform ervaring ketel- 
 bouwers
• Delen van kennis en expertise

beoogd doel

 
Verhogen bewustwording
Voorkomen van betrokkenheid bij 
criminele activiteiten
 
Havenbedrijven voldoen aan de vinge-
rende vergunningsvoorwaarden
 
 
Malafide en bonafide bedrijven  
scheiden

 
 
 
Vroegtijdige signalering en aanpak van 
ondermijnend gedrag dat is gericht 
op facilitators in de bovenwereld

 
 
 
 
 
 
 
Vergroten van bewustzijn onder 
relevantie schakels in een keten zoals 
onderwijs, beroepsvereniging en 
brancheorganisaties
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6.4 Weerbare overheid

Overheden zijn interessante organisaties voor criminelen. Zo heeft de overheid het monopolie op het uitgeven van bijvoor-
beeld vergunningen, identiteitspapieren, toeslagen, uitkeringen en andere zaken waarmee inkomen of een positie mee 
verkregen wordt. Dat maakt de processen, informatiesystemen en de mensen die bij de overheid werken, kwetsbaar voor 
corruptie en geweld.  
 
Om de provincies en de gemeenten Brabant en Zeeland weerbaar te maken is in beide provincies de norm Weerbare Overheid 
opgesteld, met de intentie om die ondergrens eind 2024 overal in de regio te hebben gerealiseerd. De norm richt zich op:

De weerbaarheidsaanpak is een zinvolle 
aanvulling gebleken op het repressieve 
repertoire. De toolboxen zijn veelal in 
proefgemeenten en pilots toegepast 
en in een enkel geval is er regiobreed 
uitvoering aan gegeven. De komende 
tijd wordt nadrukkelijk de stap gemaakt 
van het ontwikkelen naar het (breed) 
werkend krijgen van de norm in de  
praktijk. Door de (lokale) behoeften van 
de netwerkpartners leidend te maken 
wordt het instrumentarium effectiever 

• Bewustwording:  
 zijn het bestuur, de raadsleden en de medewerkers van de gemeente zich  
 bewust van ondermijning en kunnen zij signalen voldoende herkennen? 
• Organisatie inrichting en informatiepositie:  
 is de organisatie zodanig ingericht dat signalen van ondermijning worden  
 herkend, gemeld en verzameld om ze in samenwerking met elkaar en partners  
 (geïntegreerd) op te pakken?
• Beleid en handhaving:  
 Hierbij gaat het om de mate waarin het bestuur in staat en bereid is om het ter  
 beschikking staande bestuurlijke instrumentarium in te zetten tegen ondermijning  
 en een regierol te nemen in de geïntegreerde aanpak.
• Integriteit:  
 zijn in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie voldoende waarborgen  
 ingebouwd om de integriteit zeker te stellen van bestuurders, ambtenaren en  
 raadsleden, ook om te voorkomen dat zij vatbaar zijn voor chantage of 
 omkoping, en om te voorkomen dat criminelen er in slagen in de organisatie  
 te infiltreren?
• Bescherming/veiligheid:  
 is de gemeente in staat maatregelen te (laten) nemen indien bijvoorbeeld  
 bedreigingen worden geuit en/of medewerkers zich niet (langer) veilig voelen  
 in hun werkveld?

ingezet aansluitend bij de beschikbare 
capaciteit. Ondersteuning wordt op 
maat geboden en het zelforganiserend 
worden van het netwerk wordt benut. De 
impact van kleinschalig gestarte initiatieven 
wordt groter als meer organisaties er 
gebruik van (kunnen of willen) maken. Op 
deze manier proberen we alle gemeenten 
en provincies in Brabant en Zeeland eind 
2024 de ondergrens uit de norm Weer-
bare Overheid te laten bereiken.
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hoe gaan we intensiveren?

Belastingdienst
 
Douane
 
 
Gemeenten
 
 
 
 
 

 
Politie
 
 
Provincie
 
 
 
 
 
 
 
TF-RIEC

interventievoorstel 

Zie onder randvoorwaarden
 
• Oprichting bureau Integriteit & Veiligheid
• Opstart verbeterprogramma

• Implementeren norm Weerbare Overheid:
 - Toepassen bestuurlijk instrumentarium
 - VPT proces invoeren
 - Voeren van stopgesprekken
 - Versterken eigen informatiepositie
• Uitvoeringskracht versterken c.q. borgen 

 
• Uitvoering geven aan norm
• VPT afspraken maken
 
• Implementeren norm Weerbare Overheid:
 - Toepassen bestuurlijk instrumentarium
 - VPT proces invoeren
 - Voeren van stopgesprekken
 - Versterken eigen informatiepositie
• Uitvoeringskracht versterken c.q. borgen
 
 
• Ondersteunen van gemeenten en  
 provincies bij opstellen bestuurlijke  
 opdracht
• Aanbieden concrete activiteiten en  
 begeleiding van toepassing
• Bijdragen aan ontwikkeling en  
 toepassing juridisch model voor  
 binnengemeentelijke informatiedelen
• Hanteren werkwijze 1SO
• Ondersteunen van gemeenten bij  
 versterken informatiepositie
• Ontwikkelen en invoeren regionaal  
 weerbaarheidsprogramma met nadruk  
 op integriteit en VPT
• Vergroten doekracht, expertise en  
 kennis bij gemeenten over toepassen  
 bestuurlijk instrumentarium

beoogd doel

 
 
Minimaliseren van ambtelijke corruptie
 
 
• Vergroten van bewustwording
• Versterken van gehele organisatie
• Met inzet bestuurlijk instrumen- 
 tarium georganiseerde criminaliteit  
 tegenwerken/tegenhouden
• Preventieve werking van een  
 weerbare overheid

 
 
• Vergroten van bewustwording
• Versterken van gehele organisatie
• Preventie werking van een  
 weerbare overheid
• Met inzet van bestuurlijk instrumen- 
 tarium georganiseerde criminaliteit 
• Tegenwerken/tegenhouden
 
• Vergemakkelijken toepassen norm  
 Weerbare Overheid
 
• Handelingsverlegenheid oplossen  
 en informatie/data deling mogelijk  
 maken
• Uniformiteit in werkwijze
 
 
 
 
 
 
 
• Bijdragen aan gemeenten om  
 slagkracht te vergroten
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6.5 Randvoorwaarden 

Om de verdere versteviging van een slagvaardige en innovatieve integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit mogelijk 
te maken hechten de netwerkpartners er belang aan om vanuit de versterkingsgelden ook de randvoorwaarden die daartoe 
leiden verder te ontwikkelen dan wel te verstevigen. Het gaat dan om de volgende initiatieven:
• Versterking informatiepositie en informatiedeling
• Versterking digitalisering
• Organiseren van informatieopslag

wat hebben we daarvoor nodig?

Belastingdienst
 
 
 
Douane
 
 
Gemeenten
 
 
 
 
 
OM
 
 
 
 
 
Politie
 
 
 

TF-RIEC

interventievoorstel

 
Inzet juridisch kennis op gebied van  
privacyvraagstukken/informatiedeling 
 
 
Inzet juridische kennis op gebied van 
informatiedeling
 
• Versterken van de uitvoeringskracht  
 van gemeenten
• Investeren in software/deskundigheid/ 
 privacy protocollen
 
 
• Ontwikkelen zelfstandig intell-cluster
• Versterking informatieorganisatie
• Opzetten weerbaarheids- en preventie- 
 projecten met en voor ondernemers  
 ism PVO
 
Versterking crypto analyse teams (CAT)

 
 
 
• Aanvullen tot integrale intelligencebeelden
• Binnenhalen wetenschappelijke inzichten  
 ten behoeve van crimescripts
• Ondersteunen uitvoeringskracht ten  
 behoeve van gemeenten

beoogd doel

 
Oplossingen bieden voor vraagstukken 
en belemmeringen wegnemen ten  
behoeve van het netwerk
 
Uitwisselen van informatie met net-
werkpartners
 
• Voldoende uitvoeringskracht om mee  
 te kunnen komen/slag te kunnen slaan
• Verbetering informatiepositie
• Sneller en adequater informatie delen  
 en verrijken
 
Diepere analyse systeeminformatie 
politie en OM

 
 
• Diepere analyse systeeminformatie  
 politie
• Meetbaar extra aantal informatie- 
 producten

• Evenwichtig en doelmatig palet aan  
 interventies afstemmen wat bijdraagt  
 aan de actiegerichtheid
• Vergroten slagkracht
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7 FINANCIËN

In de afgelopen jaren hebben we met alle netwerkpartners samen én ieder afzonderlijk, een goede basis neergezet in de 
aanpak van ondermijning. In dit plan hebben we toegelicht welke inzet het samenwerkingsverband Taskforce-RIEC  
Brabant-Zeeland noodzakelijk acht om een stap vooruit te zetten in de gezamenlijke strijd tegen de ondermijnende drugs-
gerelateerde criminaliteit. Dit hebben we gedaan door vanuit de huidige focus nadere prioriteiten te stellen (zie voorgaande 
hoofdstuk). De focusthema’s sluiten aan bij de thema’s uit de landelijke Veiligheidsagenda, zien we terug bij de onderwerpen 
die in de lokale Integrale Veiligheidsplannen genoemd worden en passen bij de twee regionale beleidsplannen.

Er is een uitsplitsting gemaakt over de vier focus-thema’s

De nu beschikbare € 5,9 miljoen (waar-
van € 3,92 miljoen structureel) voor het 
regionale versterkingsplan vormt een 
goede basis, maar is onvoldoende. We 
zien dat de noodzaak om blijvend te 
investeren in de aanpak van ondermij-
nende criminaliteit hoog is. De ambities 
zijn groot en we hebben te maken met 
schaarste in capaciteit en in middelen. 
Dat dwingt ons tot het maken van keu-
zes.

Met de € 5,9 miljoen die beschikbaar 
wordt gesteld aan de regio Brabant- 
Zeeland kunnen we vanuit de focusthema’s 
de structuur voortzetten en versterken  
wat reeds in gang is gezet. Deze  
beweging staat niet langer op zichzelf. 
Inmiddels zijn vele initiatieven in de 
regio in gang gezet, gefinancierd vanuit 
diverse geldbronnen. Uiteraard maken 
we slimme verbindingen met die andere 
programma’s. Het betreft voor de regio 
Brabant en Zeeland de mainport aanpak 
(€ 3,5 miljoen), preventie met gezag € 3 
miljoen), Platform Veilig Ondernemen (€ 
1,6 miljoen) en versterking RIEC (€ 1,4 
miljoen). Daarnaast geeft het ministerie 

van BZK elke provincie een eenmalige 
bijdrage (€ 400.000 per provincie). Deze 
wordt in onze regio’s ingezet voor weer-
bare overheid voor kleine en middelgro-
te gemeenten. 

partners 
Partners kijken daarnaast wat ze zelf  
(op mankracht) bij kunnen dragen. Daar-
bij betrekken wij tevens de middelen die 
onze gemeenten en provincies bijdragen 
(cofinanciering) aan innovatiekracht en 
de actiegerichtheid (€ 1,8 miljoen). Dit 
gebeurt uit hoofde van het convenant 
Hecht Bondgenootschap. Ook bijdragen 
vanuit maatschappelijke coalities en 

Publiek Private Samenwerkingsverban-
den maken hier ook onderdeel van uit. 
Bovendien laten we in de keten onderde-
len in elkaar haken. Dit resulteert in een 
meer gerichte en efficiëntere inzet van 
menskracht. 

structurele versterking 
De door ons beoogde structurele  
versterking telt uiteindelijk op tot een 
ambitie ter waarde bijna € 13  
miljoen.

nadere besteding 
De nadere uitwerking van de besteding 
van de middelen binnen het netwerk 
volgt in het jaarplan 2023 en het meer-
jarenperspectief. Wij stellen vast dat 
hiermee nog niet alle ambities, die wij 
noodzakelijk achten, kunnen worden 
gerealiseerd en gaan hierover graag met 
u in gesprek.

Van de gelden voor 2022 zal een deel 
worden besteed in opeenvolgende jaren 
(2023, 2024) middels een kasschuif.

Randvoorwaarden 
€ 3.131.000
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focus-thema’s 
 
Logistiek & Transport  € 3.400.000 
Criminele geldstromen   € 944.000
Weerbare samenleving  € 2.132.000 
Weerbare overheid  € 3.237.000
Randvoorwaarden  € 3.131.000

totaalvolume ambities brabant-zeeland € 12.844.000

Weerbare  
overheid 
€ 3.237.000

Weerbare  
samenleving 
€ 2.132.000

Criminele  
geldstromen 
€ 944.000

Logistiek &  
Transport 
€ 3.400.000



BIJLAGE: BESTUUR TASKFORCE-RIEC
 
 
bestuur taskforce-riec brabant-zeeland (ab) -stuurgroep riec-
• Theo Weterings, voorzitter / burgemeester gemeente Tilburg
• Jeroen Dijsselbloem, burgemeester gemeente Eindhoven
• Paul Depla, burgemeester gemeente Breda
• Elly Blanksma, burgemeester gemeente Helmond (portefeuillehouder financiën)
• Jack Mikkers, burgemeester gemeente ’s-Hertogenbosch
• Harald Bergmann, burgemeester gemeente Middelburg
• Marjolein van der Meer Mohr, burgemeester gemeente Rucphen
• Anton Ederveen, vice-voorzitter VBG/ burgemeester gemeente Valkenswaard
• Ina Adema, Commissaris van de Koning Noord-Brabant
• Han Polman, Commissaris van de Koning Zeeland
• Erik de Kruijf, plv. directeur Belastingdienst MKB Zeeland West-Brabant
• Wilbert Paulissen, politiechef Oost-Brabant
• Gerda van Leeuwen, politiechef Zeeland West-Brabant
• Heleen Rutgers, Hoofdofficier van Justitie Oost-Brabant
• Margreet Fröberg, Hoofdofficier van Justitie Zeeland West-Brabant
• Chris Mels, plv. regiodirecteur Douane Breda
• Ad van Mierlo, Directeur stichting Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

voorbereidend overleg taskforce-riec brabant-zeeland (db)
• Theo Weterings, voorzitter / burgemeester gemeente Tilburg
• Jeroen Dijsselbloem, burgemeester gemeente Eindhoven
• Paul Depla, burgemeester gemeente Breda
• Elly Blanksma, burgemeester gemeente Helmond (portefeuillehouder financiën)
• Jack Mikkers, burgemeester gemeente ’s-Hertogenbosch
• Erik de Kruijf, plv. directeur Belastingdienst MKB Zeeland West-Brabant
• Wilbert Paulissen, politiechef Oost-Brabant
• Margreet Fröberg, Hoofdofficier van Justitie Zeeland West-Brabant
• Ad van Mierlo, directeur stichting Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

bestuur stichting beheer en uitvoering taskforce-riec brabant-zeeland

• Theo Weterings, voorzitter / burgemeester gemeente Tilburg

Plan versterkingsgelden 202230





SAMEN STERK  
TEGEN ONDERMIJNING
 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als 
partner, die expertise, intelligence, innovatie en actie 
met elkaar verbindt. We bundelen krachten door 
samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, 
ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om 
samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te 
voorkomen.
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MEER INFORMATIE?
 
Neem contact op via info@taskforce-riec.nl. 
https://www.kennisplatformondermijning.nl/ 


