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De verwevenheid van onder- en bovenwereld werkt criminele activiteiten in 
de hand en ondermijnt het vertrouwen in een veilige en integere samenleving. 
Traditioneel richt de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit zich vooral 
op de onderwereld en de gronddelicten. Hierdoor ontsnapt de faciliterende 
bovenwereld vaak aan de aandacht terwijl zij de succesfactor zijn voor georgani-
seerde criminaliteit. Het RIEC Zuid-West Nederland en Oost-Brabant willen 
daarom de kennis en het bewustzijn van gemeenten rondom verwevenheid  
met georganiseerde criminaliteit vergroten. Zo kunt u deze praktijken ook in  
uw gemeente sneller en beter signaleren, detecteren en bestrijden.

In dit factsheet leest u wat verwevenheid is, hoe u er zicht op kunt krijgen en welke rol het RIEC kan spelen in de 
aanpak van deze vorm van georganiseerde criminaliteit.

Faciliteerders
Faciliteerders zijn de verschillende private en publieke actoren uit de bovenwereld die al dan niet bewust, 
gedwongen of verwijtbaar betrokken zijn bij criminele activiteiten binnen de georganiseerde misdaad. Denk aan 
een makelaar die panden verhuurt, aan mensen die zich met hennepteelt of mensenhandel bezighouden, een 
aannemer die voorzieningen aanlegt voor een hennepkwekerij of een horecaondernemer die zijn onderneming 
leent om geld wit te wassen. Ook de overheid kan in het geval van gebrekkige regelgeving, controle en handhaving, 
criminaliteit onbedoeld de ruimte geven zich stevig in de lokale samenleving te verankeren.

Focus op faciliteerders
In de aanpak van georganiseerde criminaliteit verdient de faciliteerder als onmisbare schakel in het bijzonder  
de aandacht. Faciliteerders zijn schaars, minder gemakkelijk vervangbaar en leveren hun diensten daardoor vaak  

aan meerdere criminele samenwerkingsverbanden. Met het blootleggen en aanpakken van deze onmisbare  
schakels kunnen de activiteiten van meerdere criminele samenwerkingsverbanden in één keer en direct  
worden gefrustreerd.

Motieven en gelegenheden 
De oorzaak voor verwevenheid van onder- en bovenwereld bestaat uit een combinatie van gelegenheden en 
motieven. Iemand moet de criminele activiteiten kunnen, maar ook – in het geval van bewuste facilitering – willen 
faciliteren. Economische motieven zijn vaak de primaire drijfveer voor de crimineel en de faciliteerder, maar ook 
immateriële motieven zoals sociale druk, angst en solidariteit kunnen een rol spelen.

Barrièremodel als instrument 
Het barrièremodel is een hulpmiddel om zicht te krijgen op verwevenheid. In dit model staan de stappen en/of  
de barrières die criminelen nemen bij het plegen van een criminaliteitsvorm. Door per processtap of barrière na  
te gaan welke actoren of infrastructuren uit de bovenwereld betrokken kunnen zijn en welke gelegenheids-
structuren zij mogelijk gebruiken, kunnen handhavers verwevenheid signaleren en detecteren. Met dit model  
heeft het RIEC in de overzichtsstudie ‘Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit’  
de criminaliteitsvormen misbruik van vastgoed, witwassen, hennepteelt en mensenhandel nader onderzocht. 

Barrièremodellen online
U vindt de barrièremodellen ook online. Kijk hiervoor op riec.nl/zuidwestnederland/instrumenten of  
riec.nl/oostbrabant/instrumenten.
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Verder lezen
Het RIEC Zuid-West Nederland bracht een complete overzichtsstudie uit over de aard en oorzaken van 
verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit. Deze vindt u op riec.nl/
zuidwestnederland/documenten en riec.nl/oostbrabant/documenten. Hier vindt u ook (links naar) andere 
relevante documentatie.

In de praktijk: opereren vanuit de vertrouwde omgeving
Criminelen maken voor hun activiteiten vaak gebruik van de lokale infrastructuur. Ze zijn ingebed in een specifieke 
buurt, stad of streek, gaan naar de plaatselijke kroeg en zijn lid bij een sportclub. De mate van inbedding varieert, 
maar de meeste daders opereren vanuit de vertrouwde omgeving en het eigen netwerk.

In de praktijk: verwevenheid in uw gemeente 
Verwevenheid van onder- en bovenwereld vindt overal plaats en is geen fenomeen dat alleen in grote steden  
of spraakmakende zaken voorkomt. Zo kwamen in het verleden een plaatselijke manege, voetbalvereniging, 
camping, champignonkwekerij of autoverhuurder in het nieuws vanwege betrokkenheid bij witwassen, 
hennepteelt of mensenhandel.
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Het RIEC helpt!
We ondersteunen u graag bij het bestrijden van de vermenging van boven- en 
onderwereld. We bevorderen informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de 
verschillende toezichts- en handhavingspartners, zoals provincies, gemeenten, politie,  
OM, de Belastingdienst, FIOD, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en eventuele 
andere overheden. Samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten en onderliggende 
structuren worden blootgelegd en we doen voorstellen voor een effectieve (integrale) 
aanpak. Hierdoor beschikt u over de meest volledige informatie om activiteiten en lokale 
verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit te herkennen en integraal aan  
te pakken. Ook helpen we u met het toepassen en ontwikkelen van barrièremodellen, 
toegespitst op uw gemeente. Andere vormen van hulp die we u kunnen bieden, zijn  
het versterken van uw informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid.

Contact
Wilt u meer weten over wat het RIEC Zuid-West Nederland en Oost-Brabant  
voor en met u kunnen doen? Neem dan contact met ons op via  
rieczwn.secretariaat@mw-brabant.politie.nl of telefoon: (0162) 32 80 80.


