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1. Inleiding 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Den Haag 

Gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst  hebben in de regio Den Haag binnen het kader van de RIEC-

samenwerking afgesproken de aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren. Hierbij is het gezamenlijke 

doel ondermijnende criminaliteit in de regio te voorkomen en aan te pakken. Bij ondermijnende criminaliteit gaat 

het specifiek om georganiseerde, zware criminaliteit waarbij de onder- en bovenwereld vermengd raken. Dit 

fenomeen is internationaal vertakt, maar lokaal verankerd. Overheidsoptreden en ondermijnende criminaliteit 

hangen omgekeerd evenredig met elkaar samen: daar waar de overheid naïef, afwezig of niet daadkrachtig is, 

ontstaat ruimte voor crimineel handelen.  

Zowel het geschakelde regionale ondermijningsbeeld als de inmiddels door het RIEC opgestelde gemeentelijke 

ondermijningsbeelden laten zien dat ondermijnende criminaliteit ook binnen de regio De Haag een stevige voet aan 

de grond heeft gekregen. Georganiseerde drugscriminaliteit (denk aan hennep, XTC, cocaïne en de opkomst van de 

nieuwe drugs: Crystal Meth), arbeidsuitbuiting en mensenhandel, malafide bedrijvigheid en vastgoed komen hier als 

speerpunten naar boven. Om deze reden worden dit in 2020 de belangrijkste prioriteiten voor het RIEC-bureau en de 

RIEC samenwerking. Daarnaast wil het RIEC een samenwerking met de twee veiligheidshuizen in de regio opzetten. 

Het RIEC gaat onderzoeken of het RIEC-samenwerkingsverband een meerwaarde heeft bij de preventieve aanpak 

van ondermijning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij de zware 

georganiseerde criminaliteit. Zo zijn we niet alleen bezig met de aanpak aan de achterkant, maar gaan we ook actie 

ondernemen aan de voorkant. 

Samen sterk tegen ondermijning 

In de regio Den Haag is ervoor gekozen de aanpak zo 

lokaal mogelijk vorm te geven. De uitgangspunten 

van ‘samen sterk tegen ondermijning in onze 

regio’ (vastgesteld in 2018) zijn onverminderd van 

kracht. De lokale gezagsdriehoek+/het 

districtscollege+ voert de regie en elke partner draagt 

bij aan de aanpak. Aan de districtelijke 

ondermijningstafels bespreken gemeenten, de 

Belastingdienst, OM, politie en het RIEC signalen en 

concrete casuïstiek. Daarnaast is er een regionale 

tafel ingericht waar naast de regionale partners ook 

de landelijke partners aanschuiven, zoals KMar, IND, 

Douane, UWV, FIOD en Inspectie SZW. Zowel aan de 

ondermijningstafels als in de lokale overleggen wordt 

informatie gedeeld onder de mantel van het RIEC-

convenant. 

Het RIEC faciliteert alle partners bij de integrale 

aanpak en richt zich daarnaast specifiek op de  

versterking van de bestuurlijke aanpak door 

gemeenten. De partners faciliteren het RIEC door 

menskracht en financiële middelen. Samen werken 

we als 1 overheid tegen ondermijnende criminaliteit. 

Dit vergt inspanning van het RIEC, maar ook van de 

individuele partners. De aanpak is immers zo sterk als 

de zwakste schakel. In dit jaarplan wordt aangegeven 

hoe het RIEC-bureau zijn rol in 2020 vormgeeft. 

Daarnaast zal elke partner in zijn eigen planning en 

control cyclus aangeven hoe zij hun eigen rol invullen. 

RIEC-bureau: basis op orde 

Het RIEC-bureau is de afgelopen jaren gegroeid van 

15 naar 29 medewerkers. Deels zijn dit medewerkers 

in dienst bij het RIEC en deels zijn dit mensen 

geleverd door de samenwerkende partners. Naast de 

reguliere financiële bijdragen heeft het Rijk extra 

financiën toegekend aan diverse onderwerpen. Elk 

onderwerp is gekenmerkt door eigen  
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subsidievoorwaarden, wat grip op de financiën 

complex maakt. In 2020 zal de bedrijfsvoering van het 

RIEC op orde worden gebracht. 

In het RBO van 4 juli 2019 is afgesproken dat 

gemeenten 10,5 cent per inwoner bijdragen aan het 

RIEC bureau. Hiermee wordt de bijdrage die 

voorheen alleen door de gemeente Den Haag werd 

gedragen verdeeld over alle gemeenten in de regio. 

Dit leidt dus niet tot uitbreiding van de 

dienstverlening. Op basis van de financiële bijdrage 

van het Rijk en van de gemeenten is een sluitende  

begroting voor het jaar 2020 opgesteld. Er is in 2020 

ruimte voor 15,8 betaalde medewerkers. Daarnaast 

worden er door de politie, de Belastingdienst en OM 

medewerkers ‘om niet’ geleverd en zijn er nog een 

aantal tijdelijke medewerkers in dienst voor de 

lopende tijdelijke projecten. Het RIEC kan hiermee 

voorzien in een basisdienstverlening die in dit 

jaarplan is opgenomen. In het RBO is afgesproken dat 

het hoofd RIEC in 2020 met een concreet voorstel 

komt voor verdere versterking van het RIEC en een 

daarbij horende verhoging van de bijdrage per 

inwoner.  

„Wij willen uitstralen dat hier niets te  

halen valt” - Arie van Erk, burgemeester 

van Hillegom. 

Bron: Leidsch Dagblad, 11 oktober 2019, p. 4) 
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2. Ondermijning in de regio Den Haag in vogelvlucht  

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Den Haag 

In de afgelopen periode is door het RIEC en de partners geïnvesteerd in het in beeld brengen van de omvang van 

ondermijning in de regio Den Haag. Zowel het geschakelde regionale ondermijningsbeeld als de inmiddels door het 

RIEC opgestelde gemeentelijke ondermijningsbeelden laten zien dat ook in de regio Den Haag ondermijnende 

criminaliteit is geïnfiltreerd in de samenleving. Georganiseerde drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting en 

mensenhandel, malafide bedrijvigheid en vastgoed (vaak in combinatie met horeca) zijn de meest voorkomende 

fenomenen.  

Drugscriminaliteit  

De productie en handel in hennep, cocaïne en 

synthetische drugs zijn de drie voornaamste markten 

van de drugsindustrie in de regio Den Haag. Dit speelt 

zowel in de grote als in de kleine gemeenten in onze 

regio, zo blijkt uit de regionale en lokale 

ondermijningsbeelden en uit TCI-informatie. 

Bij hennep lijkt vooral sprake van lokale productie en 

afzet, gelet op de omvang van de aangetroffen 

productielocaties. Betrokken personen hebben vaak 

al antecedenten op naam voor vervaardigen van 

softdrugs of komen uit een (crimineel) 

familienetwerk. Hennepplantages worden vaak in 

‘gewone’ woonpanden aangetroffen. Dit suggereert 

een lokale inbedding van deze categorie aan 

drugshandel.  

Bij harddrugs (cocaïne en heroïne) zijn juist 

internationale netwerken betrokken, waarbij 

Nederland en de regio Den Haag in beeld komen als 

in- en/of doorvoerlocatie. Criminelen maken misbruik 

van onder andere de logistieke processen 

(bijvoorbeeld de veilingen) in de regio. Verder 

bestaan er vermoedens dat importbedrijven van 

exotische middelen betrokken zijn bij het transport 

van harddrugs in deze regio. Hierbij spelen criminele 

motorbendes ook een rol vaak vanwege de 

internationale structuur van de clubs. 

Het afgelopen jaar is met name synthetische drugs 

prominent naar voren gekomen. Regionaal is er  

sprake van een toename van productie van 

synthetische drugs. Het aantal dumpingen van 

afvalstoffen van de productie van synthetische drugs 

is in 2018 fors toegenomen. Uit politie-informatie 

blijkt dat diverse internationaal georganiseerde 

criminele netwerken actief zijn in de regio, waarbij de 

lokale productie internationaal verhandeld wordt.  

Ten slotte is opmerkelijk dat de afgelopen periode in 

de regio Den Haag meerdere drugslabs voor Crystal 

Meth zijn aangetroffen. Zo is begin 2019 in een 

bedrijfspand in Wateringen naar schatting 

vierhonderd kilo methamfetamine (ook wel Crystal 

Meth genoemd) aangetroffen. De straatwaarde van 

de drugs lag op ongeveer 80 miljoen euro. Over deze 

nieuwe drugs is nog relatief weinig bekend. 

In relatie tot de drugshandel zien we een toename 

van geweldsincidenten. Hierbij zijn verbanden 

zichtbaar tussen Haagse subjecten en landelijk 

opererende drugsnetwerken. 

Malafide bedrijvigheid, vastgoed en 

horeca  

Uit meerdere door het RIEC uitgevoerde 

criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA’s) komt naar 

voren dat diverse sleutellocaties fungeren als 

ontmoetingsplek voor drugshandel. Dit wordt door 

verschillende respondenten bevestigd tijdens 

interviews voor de ondermijningsbeelden. Het gaat  
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bij deze sleutellocaties veelal om horecabedrijven, 

maar ook garagebedrijven worden in dit verband 

genoemd. Hier worden bijvoorbeeld verborgen 

ruimtes in voertuigen ingebouwd, zodat de handel in 

verdovende middelen minder opvalt bij controles.  

Door het witwassen van crimineel vermogen krijgt 

het geld een legale status. Het doel van 

witwashandelingen is vaak gelijk: de opbrengsten in 

de boven- of onderwereld kunnen gebruiken, zónder 

in beeld te komen van de overheid. Uit meerdere 

regionale onderzoeken en ondermijningsbeelden 

komt naar voren dat dit in de Haagse regio onder 

andere gebeurt via de horecabranche en door te 

investeren in vastgoedobjecten. Er worden zowel in B

-CBA’s als in lokale ondermijningsbeelden signalen 

opgehaald van verdachte vastgoedtransacties. Hierbij 

wisselen objecten snel van eigenaar met (hoge) 

prijsverschillen (ook wel a-b-c- transacties genoemd), 

of is de financiering van aankopen onduidelijk of 

onbekend. Ook branches zoals kapperszaken zijn 

benoemd als aandachtspunt waar mogelijk malafide 

bedrijvigheid plaatsvindt.  

Arbeidsuitbuiting en mensenhandel 

Door de stedelijke kernen, agrarische buitengebieden 

en vele bedrijvigheid biedt de eenheid Den Haag veel 

werkgelegenheid voor arbeidsmigranten. De 

onderzoeken: ‘Verkenning arbeidsuitbuiting 

Westland’, ‘Meer inzicht in arbeidsuitbuiting, een 

inventarisatie in Den Haag’, en verschillende lokale 

ondermijningsbeelden wijzen allemaal op deze 

gelegenheidsstructuur voor ondermijning. Uit het 

fenomeenonderzoek arbeidsuitbuiting en uit 

regionale casuïstiek blijkt bovendien dat malafide 

uitzendbureaus die zich richten op de land- en 

tuinbouwsector uitbuiting op de werkvloer (inclusief 

huisvesting) faciliteren.  

Niet alleen de land- en tuinbouwsector blijkt gevoelig  

voor uitbuiting, ook wijst het fenomeenonderzoek 

arbeidsuitbuiting op gelegenheidsstructuren binnen 

de horeca, huishoudelijk personeel, de bouw en de 

Haagse markt (bijvoorbeeld bij de opbouw van 

marktkramen). Verder wordt in het 

fenomeenonderzoek arbeidsuitbuiting geconstateerd 

dat economische belangen soms zwaarder wegen 

dan belangen die de veiligheid dienen. Anderzijds 

faciliteert de bestaande wet- en regelgeving, of juist 

het gebrek daaraan, soms onbedoeld dat werkgevers 

personeel kunnen uitbuiten. 

Blinde vlekken 

Natuurlijk is er nog veel wat het RIEC en de partners 

niet weten. Op de onderwerpen waar verdiepend 

onderzoek naar is gedaan, is de kennis gegroeid. 

Echter blijkt uit de ondermijningsbeelden dat er ook 

nog steeds veel ‘blinde vlekken’ zijn. Het blijft van 

belang te investeren in het vergroten van het zicht, 

zowel binnen de hierboven genoemde thema’s als op 

de thema’s waar nog geen verdiepend onderzoek 

naar is gedaan. 
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3. Zicht vergroten  

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

Het RIEC-bureau verstevigt in 2020 zijn analysetak door het aantal analisten uit te breiden, te investeren in de 

kwaliteit van de analisten door opleidingen en door meer aansluiting te zoeken bij analisten binnen 

partnerorganisaties. Het doel van het RIEC is hierbij om in samenwerking met de partners het zicht op casuïstiek en 

fenomenen te vergroten.  

Integrale analyses casuïstiek 

Belangrijk onderdeel van het werk van het RIEC is het 

bij elkaar brengen van informatie van verschillende 

partners rondom de vastgestelde thema’s en 

handhavingsknelpunten en vervolgens daarmee te 

komen tot een integraal zicht. Het uitvoeren van 

integrale casusanalyse blijft ook in 2020 een 

speerpunt voor het RIEC, met als uiteindelijk doel om 

partners zelf effectieve (integrale) interventies in te 

laten zetten. 

Het RIEC streeft in 2020 naar een breder aanbod van 

analyseproducten. Zo wordt er gewerkt aan analyses 

met een kortere doorlooptijd en worden open 

bronnen beter benut. Om zowel kleinere als grotere 

gemeenten te kunnen bedienen, wordt meer ruimte 

gemaakt om naast de complexere zaken ook relatief 

simpelere integrale analyses te doen. 

barrièremodellen (hennep, cocaïne en 

synthetische drugs) in samenwerking met de 

Dienst Regionale Informatie Organisatie van de 

Eenheid Den Haag. 

 Verdiepend onderzoek naar Crystal Meth. Het 

RIEC wil meer weten over de aard, omvang en 

het crimineel proces in de Regio Den Haag. 

 Verdiepend onderzoek naar arbeidsuitbuiting. 

In de tweede helft van 2020 wordt bezien wat 

op dit punt nodig is, mede gezien het 

verdiepende onderzoek dat momenteel loopt 

in gemeente Westland. Ook lopende casuïstiek 

bij het RIEC zal naar verwachting leiden tot 

meer zicht en handelingsperspectieven die 

voor alle partners in de regio relevant zijn.  

 De instap van jongeren uit kwetsbare wijken in 

de georganiseerde criminaliteit. De 

samenwerkingsmogelijkheden met 

Veiligheidshuizen in de aanpak worden hierbij 

onderzocht.  

 Aard en omvang van criminele motorbendes en 

supportclubs in regio Den Haag den de  trends 

en ontwikkelingen binnen dit thema. 

Op de prioriteit ‘vastgoed’ lopen momenteel binnen 

de regio enkele trajecten. Zo neemt de gemeente 

Den Haag deel aan het landelijke programma ‘City 

Deal: Zicht op Ondermijning’, waarin de gemeente 

zich richt op het vastgoed in de stad. Ook loopt er in 

2020 een Crime Field Lab ‘graag geziene gast’, met 

een focus op de relatie tussen witwassen, vastgoed 

en horeca. Verder loopt het project ‘Geldstromen in 

de Leidse Vastgoedwereld’ in het kader van het  

Verdiepend onderzoek 2020 

Gezien de beperkte capaciteit binnen het RIEC Den 

Haag wordt vooralsnog ervoor gekozen om in 2020 

vooral te investeren in het vergoten van het zicht op 

de prioritaire thema’s: drugs, arbeidsuitbuiting en 

mensenhandel, vastgoed, malafide bedrijvigheid en 

niet op nieuwe thema’s zoals zorgfraude.  

In 2020 wil het RIEC samen met de partners de 

volgende verdiepende (fenomeen) onderzoeken 

(laten) uitvoeren: 

 Een uitwerking van politiële crimescripts op de 

drie drugsmarkten naar integrale  



 7 

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Den Haag 

ondermijningsfonds. Het RIEC Den Haag haakt bij 

deze drie trajecten aan om de partners te 

ondersteunen en/of de opgeleverde lessen voor het 

verbeteren van de aanpak van vastgoedmisbruik en -

fraude te verspreiden in de regio. Op basis daarvan 

kan bezien worden of nader onderzoek nodig is. 

ondermijningsbeeld opgeleverd. In de districtelijke 

beelden worden naast kwalitatieve gegevens ook 

zoveel mogelijk systeeminformatie, informatie van 

landelijke partners en open bronnen meegenomen. 

Hiermee wordt het beeld een stap scherper dan het 

lokale ondermijningsbeeld. Het districtelijke 

ondermijningsbeeld geeft gericht input voor de 

sturing door de districtcolleges op de aanpak van 

ondermijning.  

Omdat het van belang is om per gemeente zicht te 

houden op de ontwikkeling van ondermijning wordt 

door het RIEC bekeken hoe we kunnen komen tot een 

continu zicht op ondermijning. Dit wordt onder 

andere gedaan door:  

 Het actueel houden van de rapporten en 

uitbreiding met kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie. 

 Het prioriteren en monitoren van signalen van 

ondermijning. 

 Het ontwikkelen van een dynamisch 

ondermijningsbeeld. Van foto naar film.  

Ondermijningsbeelden 

In 2020 worden de laatste gemeentelijke 

ondermijningsbeelden opgeleverd. De lokale 

ondermijningsbeelden geven een eerste beeld van de 

ondermijnende criminaliteit in een gemeente. Op 

basis van dit eerste zicht kan lokaal worden bepaald 

welke concrete signalen verder uitgediept worden. 

Ook kan de gemeente het ondermijningsbeeld 

gebruiken als basis voor het maken van gemeentelijk 

ondermijningsbeleid.  

Het RIEC investeert in de doorontwikkeling van de 

ondermijningsbeelden. Nadat elke gemeente is 

voorzien van een lokaal ondermijningsbeeld, wordt 

daarom per district een districtelijke  
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4.  Weerbaarheid 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

Een weerbare overheid herkent de signalen van ondermijning en is er op gericht ondermijnende criminaliteit te 

voorkomen en daar waar nodig aan te pakken. Gemeenten hebben verschillende bestuurlijke instrumenten tot hun 

beschikking om dit doel te bereiken. Een goede informatiepositie is een voorwaarde om deze instrumenten gericht 

in te kunnen zetten. Dit bepaalt hoe weerbaar een gemeente is tegen ondermijning.  

Het RIEC ondersteunt de partners bij het vergroten van de weerbaarheid. De accountmanagers zijn voor de 

gemeenten het eerste aanspreekpunt binnen het RIEC voor vragen over de aanpak van ondermijning. Zij richten zich 

daarnaast op het verbeteren van de onderlinge relaties tussen de partners en op het versterken van de positie van 

gemeenten. Om de advisering en ondersteuning van de accountmanagers aan gemeenten te verbeteren, is het 

belangrijk om meer zicht te krijgen in het feitelijk gebruik van het bestuurlijke instrumentarium. Het RIEC Den Haag 

start daarom in 2020 met periodiek uitvragen naar hoe vaak gemeenten hun bestuurlijke instrumenten inzetten. In 

2020 worden in elk geval de volgende bestuurlijke instrumenten door het RIEC geleverd:  

Quickscan weerbaarheid 

Om de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente in 

kaart te brengen, voert het RIEC voor elke gemeente 

een bestuurlijke quickscan uit. Dit traject is in 2019 

gestart en loopt door tot 2021. De quickscan geeft 

aanbevelingen over de mogelijkheden tot verbetering 

van de informatiepositie van de gemeente en over de 

inzet van bestuurlijke middelen in onder andere 

beleid en handhaving gericht op voorkomen van 

ondermijnende criminaliteit.  

Trainingen 

Het RIEC verzorgt trainingen voor medewerkers van 

de verschillende partners uit de RIEC-samenwerking, 

gemeenteraadsleden en colleges van B&W. De 

trainingen worden op verzoek uitgevoerd en zijn 

gericht op het creëren van awareness, 

kennisuitwisseling en bieden daarnaast 

handelingsperspectieven bij de aanpak van 

ondermijning. Het doel is partnerorganisaties bewust 

te maken van verschijningsvormen van ondermijning 

en de mogelijkheden van de aanpak hiervan. 

Aangezien er grenzen zijn aan de capaciteit bij het 

RIEC, wordt afhankelijk van de vraag naar deze 

trainingen steeds bezien in welke mate van de 

behoefte kan worden voorzien.  

Bibob 

Bestuursorganen hebben op grond van de Wet Bibob 

de mogelijkheid om integriteitsbeoordelingen uit te 

voeren voorafgaand aan vergunningverstrekking. Het 

RIEC ondersteunt gemeenten met de uitvoering van 

de Wet Bibob. Namens het bestuursorgaan kan het 

RIEC informatie opvragen bij partners zoals de politie, 

de Belastingdienst of het OM en helpt het RIEC met 

de interpretatie van de verkregen informatie in het 

gemeentelijk Bibob onderzoek. Aanvullend kan het 

RIEC de gemeente voorzien van een advies. De 

behoefte aan Bibob ondersteuning is voor elke 

gemeente verschillend. In 2020 gaat het RIEC zich 

meer richten op advisering en ondersteuning op 

maat. Door middel van trainingen en gerichte analyse 

van het gemeentelijk Bibob onderzoek, wil het RIEC 

de Bibob kennis binnen gemeenten vergroten.  

Advies over informatiedeling 

De partners kunnen bij het RIEC terecht voor advies 

over informatiedeling in relatie tot privacy.  
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5.  Aanpakken  
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De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat bij het RIEC centraal. Steeds vaker moet gezocht worden naar 

nieuwe innovatieve methoden om ondermijning aan te pakken. Criminelen worden steeds slimmer en inventiever; 

de overheid kan hier niet achterblijven en moet blijven leren om  criminelen uiteindelijk een stap voor te zijn. Goed 

samenwerken en integraal aanpakken is hierbij essentieel. Het RIEC kan worden gezien als de olie voor de 

samenwerking op gebied van de aanpak van ondermijning.  

Het RIEC ondersteunt ook in 2020 alle partners bij het 

inbrengen van signalen op het gebied van 

ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Op de - 

door het RIEC georganiseerde -ondermijningstafels 

wordt gesproken over signalen, integrale casuïstiek, 

fenomenen en actuele ontwikkelingen ten aanzien 

van ondermijning. Het RIEC organiseert en faciliteert 

daarnaast de casus-overleggen waar in 

gezamenlijkheid met de partners gezocht wordt naar 

de juiste (integrale) interventiemogelijkheid. 

Met het toegenomen zicht en de aandacht voor de 

aanpak van ondermijning in de regio is de 

verwachting dat de integrale casuïstiek in 2020 zal 

toenemen. Dit betekent dat steeds vaker op de 

ondermijningstafels keuzes moeten worden gemaakt 

over de inzet van de capaciteit zowel van het RIEC als 

van de partners. Casuïstiek op gebied van drugs, 

arbeidsmigratie, vastgoed en malafide bedrijvigheid 

hebben daarbij in de regio Den Haag prioriteit. Ook is 

het van belang voldoende ruimte te hebben om 

(minder complexe) casuïstiek op te pakken, zodat het 

RIEC zowel kleine als grotere gemeenten kan 

bedienen. Zo laat de overheid aan de maatschappij 

zien dat ondermijnende criminaliteit niet wordt 

geaccepteerd en het in elke gemeente wordt 

aangepakt. Per districtelijke ondermijningstafel kan 

het districtscollege besluiten of aanvullende 

prioriteiten nodig zijn. 

Op basis van deze prioritering worden aan de 

districtelijke ondermijningstafels afwegingen  

gemaakt over de inzet van de capaciteit. Daar waar 

een ondermijningstafel vast loopt, wordt de keuze 

voorgelegd aan het districtscollege.  

Casuïstiek 

Doorontwikkeling ondermijningstafels  

De regio Den Haag werkt met 5 districtelijke en 1 

regionale ondermijningstafel (RISO). Naar aanleiding 

van de notitie ‘samen sterk tegen ondermijning in 

onze regio’ is in het RBO een aantal afspraken 

gemaakt over de randvoorwaarden voor de 

ondermijningstafels. Na anderhalf jaar werken met 

de ondermijningstafels worden deze geëvalueerd. De 

opbrengst van de besprekingen aan de 

ondermijningstafels worden in 2020 door het RIEC 

omgezet in concrete voorstellen voor versteviging 

van de ondermijningstafel en verbetering van de 

governance. Vanuit het RIEC wordt bekeken of er 

(naast het benodigde maatwerk) algemene kaders 

kunnen worden afgesproken met name ook voor wat 

betreft de governance om zo tot een meer gelijke 

werkwijze te komen.  Een voorstel op maat wordt 

besproken aan de ondermijningtafel en aan het 

betreffende districtscollege voorgelegd. De generieke 

kaders worden in 2020 voorgelegd aan de Stuurgroep 

RIEC.  

Integrale projectleiders  

Binnen de regio is afgesproken dat het wenselijk is te 

komen tot meer uitvoeringskracht (aanpakken van 

casuïstiek). De partners hebben afgesproken dat bij  



 10 

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Den Haag 

   
elke RIEC-casus een projectleider wordt aangesteld die 

stuurt op de voortgang van de aanpak door de 

partners. De integraal projectleiders jagen aan, 

ondersteunen en monitoren de uitvoering van de 

integrale casuïstiek, maar nemen geen taken over. Zij 

signaleren knelpunten in de uitvoering, maken 

capaciteitsproblemen inzichtelijk en koppelen zaken 

terug naar de leden van de ondermijningstafel, zodat 

op het juiste niveau (bij)gestuurd kan worden. 

Vooralsnog is door de Stuurgroep RIEC besloten de 

financiering van het RIEC niet uit te breiden ten 

behoeve van het aanstellen van zogenaamde 

ontkleurde integraal projectleiders bij het RIEC. Dit 

betekent dat in 2020 de partners zelf integraal 

projectleiders moeten leveren. Per ondermijningstafel 

wordt hierover in geval van concrete casuïstiek 

afspraken gemaakt. De gemeente Den Haag heeft een 

extra bijdrage aan het RIEC toegekend om een 

integraal projectleider (0,5) aan te stellen voor 

specifiek Haagse casuïstiek (ondermijningstafel district 

ABC). Op dit moment ontwikkelt het RIEC een 

opleiding voor integraal projectleiders. In 2020 start 

deze opleiding voor een tiental medewerkers van de 

partners gefinancierd door de politie.  

van werken met FIU data en het herkennen van 

financiële stromen van ondermijning waar 

afpakpotentieel aanwezig is. Daarnaast zal 2020 in het 

teken staan van de doorontwikkeling van het integrale 

Afpakteam IMPACT. Deze pilot is in september 2019 

gestart in samenwerking met het OM, de 

Belastingdienst kantoor Hoofddorp, Financiële 

Opsporing, RIEC Den Haag en in afstemming met politie 

en gemeenten in district Leiden-Bollenstreek. In 2020 

worden de resultaten geëvalueerd en wordt besloten 

of geografische uitbreiding met meer districten 

wenselijk en haalbaar is. Daarnaast wordt gedurende 

de looptijd van de pilot met meer RIEC-partners, zoals 

gemeenten en FIOD, aansluiting gezocht.  

Afpakproject  

Samenwerking overig 

In 2020 zal het RIEC: 

 samen met het HEIT bezien hoe we de 

samenwerking tussen het HEIT en het RIEC 

verder vorm kunnen geven om zo de 

uitvoeringskracht verder te verstevigen. Waarbij 

in ieder geval periodiek wordt afgestemd tussen 

het HEIT en het RIEC over signalen en casuïstiek. 

 nauw samenwerken met andere RIEC’s, het 

LIEC, het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) 

en het Aanjaagteam ondermijning (ATO). 

Hierdoor willen we leren van best practices van 

anderen en die vervolgens ook voor onze regio 

beschikbaar maken. 

 de regie voeren over het publiek-privaat 

samenwerkingsproject met Post-NL. De 

samenwerking wordt gefinancierd via het ATO 

en heeft een doorlooptijd van vooralsnog 2 jaar. 

Het project heeft als doel achterliggende 

structuren in beeld te brengen en 

postgerelateerde criminaliteitsvormen te 

doorgronden en aan te pakken. Dit gaat het 

samenwerkingsproject doen door structurele 

barrières op te werpen en misbruik van het 

logistieke proces in de toekomst te voorkomen.  

 

Het afpakproject van het RIEC ondersteunt de regio bij 

het werken met data van de Financial Intelligence Unit 

(FIU). De medewerkers van het afpakproject fungeren 

als aanspreekpunt voor de partners richting de FIU (en 

omgekeerd) als het gaat om ongebruikelijke en 

verdachte transacties. Daarnaast vormen zij een 

essentiële schakel richting de afdeling Financiële 

Opsporing (FINO) van de politie eenheid Den Haag 

waar verdachte transacties nader worden onderzocht. 

Er is sprake van een tijdelijke financiering voor dit 

project door het ministerie van Justitie en Veiligheid, 

tot april 2022.  

In 2020 ligt de prioriteit op het borgen van de 

opgedane kennis en werkwijze binnen de RIEC-

samenwerking. Hierbij gaat het om de mogelijkheden  
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Het RIEC ondersteunt de momenteel in de regio lopende ondermijningsprojecten (gefinancierd uit het 

ondermijningsfonds) op verschillende vlakken. Het overkoepelende programmamanagement voor de projecten is 

ondergebracht bij het RIEC. Daarnaast zijn accountmanagers nauw betrokken bij de projecten en wordt vanuit het 

RIEC steeds gekeken naar de mogelijkheden om kennis en ervaringen binnen de projecten te vertalen naar de regio.  

Overzicht projecten: 

Project Scheveningen Haven – gemeente Den Haag  

De doelstelling van het project Scheveningen Haven is 

tweeledig. Enerzijds wordt getracht om het toezicht 

in de haven op vaarbewegingen en andere verdachte 

omstandigheden te verbeteren. Zo wordt een 

barrière opgeworpen om gebruik van de haven voor 

bijvoorbeeld illegaal transport tegen te gaan. 

Anderzijds wordt er naar gestreefd om van de 

integriteit van de ligplaatshouders te bewaken en zo 

te voorkomen dat de haven wordt misbruikt voor 

criminele activiteiten. 

Project Gebiedsgerichte aanpak – gemeente Den 

Haag  

Voor de gebiedsgerichte ondermijningsaanpak is 

vooralsnog gekozen voor het gebied Regentesse-

Valkenboskwartier (ReVa). Het doel is hier om 

barrières op te werpen tegen criminele inmenging in 

de wijk. Samen met preventieve maatregelen zorgt 

dit voor het wegnemen van gelegenheidsstructuren 

voor drugshandel en andere ondermijnende 

activiteiten.  

Project Illegale Geldstromen -  gemeente Den Haag  

Door in te zoomen op Money Transfer Kantoren 

wordt beter zicht verkregen op criminele 

geldstromen en het witwassen van drugsgeld. Met dit 

zicht kunnen de RIEC-partners een barrièremodel 

ontwikkelen dat bruikbaar is voor de gehele regio en 

tegelijkertijd waar nodig concrete casuïstiek 

aanpakken.  

Project malafide Autobranche – gemeente Rijswijk  

De doelstelling van dit project is het tegengaan van 

malafide bedrijvigheid binnen de automotive branche  

in Rijswijk. Om dit te bereiken gaat Rijswijk een pilot 

opzetten met een vergunningstelsel gericht op deze 

branche. Indien deze pilot succesvol blijkt, volgt een 

koppeling met de ondermijningsprojecten van de 

gemeenten Zoetermeer (Bestedingsvoorstel 

Ondermijning Zoetermeer) en Alphen aan den Rijn 

(Gebiedsgerichte aanpak bedrijventerrein Rijnhaven). 

Het uiteindelijk beoogde einddoel is een regionaal 

geharmoniseerd vergunningstelsel.  

Project Malafide Autobranche en Horeca – 

gemeente Zoetermeer  

Het doel van dit project is het intensiveren van het 

programma ondermijning, dat al eerder van start was 

gegaan in Zoetermeer. Dit gaat de gemeente doen 

door focus aan te brengen op thema’s waar nu 

vermoedens zijn van ondermijnende criminaliteit. Het 

project moet gaan resulteren in een verbetering van 

de informatiepositie van de gemeente, een 

effectievere samenwerking en integraal optreden. 

Verder wil de gemeente een beter zicht op de 

(malafide) auto- en horecabranche en op criminele 

netwerken door middel van analyses die tot 

interventies kunnen leiden. 

Project Bedrijventerrein Rijnhaven - gemeente 

Alphen aan den Rijn  

De gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een 

revitalisering van het Rijnhavengebied met onder 

meer de ontwikkeling van een recreatiehaven en 

waar wonen, werken en recreëren samenkomen. 

Gelet op de signalen en incidenten van 

ondermijnende criminaliteit in het gebied, is een 

projectmatige aanpak noodzakelijk om de  
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ondermijnende criminaliteit en/of misstanden op het 

bedrijventerrein in beeld te brengen en deze waar 

nodig door middel van integrale samenwerking met 

zowel publieke als private partners te voorkomen, te 

verstoren en aan te pakken. 

Project Geweld en Liquidaties in de stad – gemeente 

Delft  

Het project richt zich op het vergroten van het zicht 

op drugs-gerelateerde zaken en structuren (met een 

relatie naar geweld) in de gemeente Delft. Daarnaast 

wordt een integrale aanpak ontwikkeld om de 

drugscriminaliteit, het daarmee gepaard gaande 

geweld en het witwassen van de opbrengsten tegen 

te gaan. Dit wordt bereikt door een 

informatiesysteem op te richten dat is gericht op de 

druggerelateerde problematiek en daarnaast de 

samenwerking tussen organisaties te verbeteren. Dit 

heeft als doel om proactieve informatie-uitwisseling 

tussen partners te stimuleren, de integrale aanpak in 

de praktijk te brengen en de maatschappelijke 

weerbaarheid te versterken.  

Project Malafide Vastgoedposities in de stad - 

gemeente Leiden  

De doelstelling van dit project is om geldstromen met 

betrekking tot de aan- en verkoop van vastgoed in 

Leiden, waarbij indicaties zijn voor ondermijnende 

criminele activiteiten in beeld te brengen. Zo wordt 

bijvoorbeeld onderzocht hoe een subject het 

(onrechtmatige) startkapitaal heeft verkregen en hoe 

hij/zij zich vervolgens heeft kunnen opwerken tot een 

invloedrijke vastgoedspeler. Vervolgens worden de 

strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke 

handelingsperspectieven onder de loep genomen.  

Project Criminele Families – gemeente Gouda  

Dit project richt zich (conform de aanpak van de 

Top60), naast opsporing en vervolging van 

individuen, tevens op het bieden van zorg aan een 

gehele familie waarin criminaliteit een rol speelt. Het 

doel van dit project is om de uitstroom van  

familieleden uit de criminaliteit te bevorderen, 

instroom van nieuwe familieleden in de criminaliteit 

te remmen en de overdracht van crimineel gedrag 

tussen generaties te beëindigen. Dit wordt 

bewerkstelligd door middel van het adequaat 

aanpakken van crimineel gedrag, het aanbieden van 

gerichte zorg en het zichtbaar maken aan de familie 

dat zij onder de aandacht staan van alle lokale 

overheden.  

Project Gezonde Horeca – gemeente Gouda  

De georganiseerde criminaliteit maakt vaak gebruik 

van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. In 

Gouda lijkt dat vooral te gaan om een aantal 

horecaondernemingen. De doelstelling van dit project 

is tweeledig: uitstroom van malafide eigenaren van 

panden en/of bedrijven en instroom van bonafide 

eigenaren van de panden en/of bedrijven om de 

criminaliteit te remmen. In eerste instantie ligt de 

nadruk op repressief optreden, maar dit zal 

uiteindelijk ook een preventieve werking hebben. Zo 

wordt de BIBOB-toetsing voor alle bijzondere en 

afwijkende aanvragen ingesteld, volgt er vier keer per 

jaar integrale horecacontrole en wordt er gestuurd 

op bonafide huurders van ‘probleempanden’.  

Project Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT) - 

gemeenten district G  

De integraal samenwerkende partners binnen het 

district Alphen aan den Rijn – Gouda stellen een 

districtelijk samenhangende aanpak van 

ondermijning voor. Hiertoe is het BOT opgericht om 

zo alle gemeenten in staat te stellen een volwaardige 

en slagvaardige rol te vervullen. Het BOT is een klein 

mobiel team van ondersteuners die op lokaal niveau 

concrete ondersteuning biedt. Dit doen zij op 

aanvraag (reactief). Daarnaast analyseert het BOT 

proactief op districtsniveau naar waar samenhang en 

knelpunten liggen. Zo ontstaat op districtelijk niveau 

eenduidigheid binnen de gezamenlijke aanpak van 

ondermijning. Het BOT wordt gezien als een 

meerwaarde bovenop de expertise van het RIEC en is  



 13 

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Den Haag 

actief bij de uitvoering van integrale casuïstiek. Er zal 

nauw worden samengewerkt met het RIEC.  

Project weerbare Bloemenveiling – gemeente 

Westland en Katwijk  

Dit project kent twee doelstellingen. Het eerste doel 

is om concrete verschijningsvormen van criminele 

fenomenen te traceren en nader in kaart te brengen. 

Dit vormt het vertrekpunt voor de integrale 

casusaanpak en interventies om vervolgens repressief 

criminele activiteiten te elimineren. Het tweede doel 

is het verhinderen van gelegenheden die criminele 

groeperingen krijgen om zich te ontwikkelen en 

nestelen op en rond de veilinglocaties. Dit doen de 

gemeenten door het opwerpen van preventieve 

private en publieke barrières. Het programma heeft 

een integraal karakter: het ondersteunt de aanpak 

van bestaande misstanden en creëert voorwaarden 

ter voorkoming van nieuwe misstanden. Het 

uiteindelijke doel is een duurzaam weerbare en 

integere sierteeltsector. In dit project zijn ook de 

gemeenten Aalsmeer en Uithoorn en de 

bloemenveiling van Aalsmeer betrokken. 
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Het RIEC-bureau is de afgelopen jaren gegroeid van 15 naar 29 medewerkers. Deels zijn dit medewerkers in dienst 

bij het RIEC Den Haag en deels zijn dit mensen geleverd door de samenwerkende partners. Naast de reguliere 

financiële bijdragen heeft het Rijk extra financiën toegekend aan diverse onderwerpen. Elk onderwerp is 

gekenmerkt door eigen subsidievoorwaarden, wat grip op de financiën complex maakt. In 2020 zal de 

bedrijfsvoering van het RIEC op orde worden gebracht.  

Samen met de beheerorganisatie – de gemeente Den Haag – wordt in 2020 gezorgd voor een solide financiële basis 

voor het RIEC. Er komt een formatie die past bij de financiën en er komt personeelsbeleid dat is gericht op de 

ontwikkeling van de medewerkers. Met de gemeente Den Haag wordt bekeken of meer medewerkers in vaste 

dienst kunnen worden genomen, zodat het RIEC meer continuïteit kan leveren. In de begroting is budget vrij 

gemaakt voor opleidingen en ontwikkeling van medewerkers. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt 

bezien of er meer flexibiliteit kan komen in de bestemming van de verschillende subsidiestromen. 

In november 2017 is de reguliere bijdrage van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid voor het RIEC Den 

Haag vastgesteld op € 735.000 voor de periode 2018-

2021. Aan die bijdrage zijn een aantal verplichtingen 

gesteld, waar het RIEC aan moet voldoen, te weten: 

 het versterken van de bestuurlijke 

weerbaarheid door middel van 

accountmanagement;  

 de doorontwikkeling van de (regionale 

integrale) ondermijningsbeelden, wat 

uiteindelijk moet resulteren in een landelijk 

ondermijningsbeeld;  

 verbetering van de informatiedeling in RIEC-

verband en verkorting van de doorlooptijd van 

de voorbereiding op en uitvoering van 

interventies; 

 cofinanciering ter hoogte van € 450.000 (indien 

de aan het RIEC deelnemende partijen minder 

dan 50% bijdragen, wordt de rijksbijdrage 

neerwaarts bijgesteld waar het uitgangspunt is 

een ‘fifty-fifty-verdeling’). 

In 2018 heeft het kabinet daarnaast aanvullende 

financiële bijdragen aan de RIEC’s toegekend voor het  

maken van ondermijningsbeelden (€ 90.000) en voor 

versteviging van de intelligence, analyse en 

uitvoeringskracht (€ 453.000). Dit zijn structurele 

bijdragen. Deze bijdragen zijn toegevoegd aan de 

begroting van het RIEC ten behoeve het aanstellen 

van 2 analisten, 1 projectleider/onderzoeker, 1 

stagiair, 1 juridisch medewerker (Bibob-advies), 1 

communicatiemedewerker en de bij deze fte’s 

horende algemene kosten. Het tweede gedeelte van 

de middelen voor versterking van de 

uitvoeringskracht (€ 400.000) is gebruikt om het 

Haags Economisch Interventie Team (HEIT) te 

versterken.  

Rijksbijdrage 

Regionale bijdrage  

In de regio Den Haag hebben de gemeenten besloten 

vanaf 2020 ieder een financiële bijdrage te leveren 

aan het RIEC Den Haag. Afgesproken is dat iedere 

gemeente 10,5 cent per inwoner betaalt voor het 

RIEC. Met de gemeente Den Haag is een aanvullende 

bijdrage afgesproken voor het aantrekken van een 

integraal projectleider specifiek voor de gemeente 

Den Haag van € 50.000.  

In totaal betekent dit een financiële bijdrage van  

€ 250.245.  
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Politie, OM en de Belastingdienst leveren om niet 

langdurige capaciteit aan het RIEC. Hiermee wordt 

aan de voorwaarde voor cofinanciering van minimaal 

€ 450.000 voldaan.  

Belastingdienst: 1 financieel analist (langdurig) 

OM:    1 accountmanager (in bespreking 

   over termijn) 

Politie:   1 expert opsporing/specialist  

   OMG’s (langdurig) 

   1,5 informatierechercheurs  

   (langdurig) 

   1 analist (langdurig) 

   1 onderzoeker/analist (tijdelijk) 

    1 accountmanager/projectleider 

   (langdurig) 

 

Voor de periode 2019-2022 is er 1 miljoen toegekend 

voor het tijdelijke afpakproject. In 2020 wordt hier  

€ 293.500 van uitgeput.  

Incidentele bijdragen Rijk  

Daarnaast zijn er vanuit het Rijk de volgende 

incidentele toekenningen gedaan: 

Afpakproject 

PPS-project Post 

Voor het PPS-project Post is een vergoeding van  

€ 140.000 toegekend voor het jaar 2020.  

Ondermijningsfonds  

De regio Den Haag heeft incidenteel uit het 

ondermijningsfonds 6 miljoen euro ontvangen ten 

behoeve van de verschillende lokale projecten (zie 

hoofdstuk 6). Hieruit is € 125.000 gereserveerd ten 

behoeve van het programmamanagement wat is 

ondergebracht bij het RIEC. Het RIEC heeft een 

programmamanager ingehuurd en een klein deel van 

het budget wordt gebruikt over de indirecte kosten 

bij het RIEC.  
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  Begroting RIEC Den Haag 2020 
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8.  Formatie 
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Structurele formatie 

Incidentele formatie 


