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De bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, 
integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan 
de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en 
fiscale aanpak hand in hand. De Regionale 
Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het 
Landelijk Informatie en Expertise Centrum 
(LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en 
ondersteunen de integrale aanpak.
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Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij 

werken samen, verdelen taken en maken gebruik van 

allerlei diensten en producten die hun activiteiten 

ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot 

gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk over-

ziet slechts een deel. 

Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie 
illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een  
ver gunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel  
dient om crimineel geld wit te wassen. Samenwerking  
tussen overheidsorganisaties door informatie te delen  
zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze 
en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot 
een betere aanpak. 

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en  
het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)  
ver sterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de  
integrale aanpak. De RIECs en het LIEC ondersteunen  
het openbaar bestuur in heel Nederland door:
•  Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de 

aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit; 
•  Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk 

aanpakken van criminaliteit;
• Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
 -  de inrichting en implementatie van beleid rondom  

de bestuurlijke aanpak;
 -  de verbetering van de informatiepositie; 
 -  ondersteuning bij het versterken van de regionale 

samenwerking.
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De RIECs en het LIEC realiseren en ondersteunen de  
samenwerking tussen de convenantpartners:
• Gemeenten
• Openbaar Ministerie (OM)
• Nationale Politie
• Belastingdienst
• Douane
• Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
• Provincies
• Koninklijke Marechaussee (KMar)
• Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

De RIECs en het LIEC zijn direct betrokken bij concrete casus-
sen, geven adviezen aan de convenantpartners en hebben een 
adviserende rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit, waaronder toepassing van de Wet Bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).
 
De RIECs opereren ‘in het veld’, in de nabijheid en veelal in 
dienst van de gemeenten die met (gevolgen van) de crimi-
nele activiteiten geconfronteerd worden. Gemeenten heb-
ben de afgelopen jaren meer mogelijkheden gekregen om 
tegen georganiseerde criminaliteit op te treden en om deze 
‘bestuurlijke maatregelen’ effectief in te zetten. Omdat het 
RIEC met haar convenantpartners werkt volgens het principe 

‘Integraal tenzij’ wordt deze aanpak afgestemd in regionaal 
verband. Het LIEC faciliteert en verbindt het werk van de 
RIECs en fungeert onder andere als shared service center en 
kennisknooppunt ten behoeve van de RIECs en de partners in 
de bestuurlijke-, fiscale-  en strafrechtelijke ketens. Daarnaast 
verricht het LIEC op verzoek van de  (partners in de) RIECs, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, burgemeesters en/of 
nationale partners een aantal landelijke, regio-overstijgende 
taken. Ook is het LIEC het landelijk loket voor bestuurlijke 
dossiers en grensoverschrijdende zaken.

Thema’s
De RIECs en het LIEC organiseren samenhang in de inzet 
van de instrumenten die de convenantpartners hebben om 
criminelen aan te pakken. De focus ligt hierbij op de landelijk 
geprioriteerde thema’s, zoals die door de Minister van Veilig-
heid en Justitie zijn vastgesteld op basis van het Nationaal 
Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012:
• Mensenhandel- en smokkel
• Georganiseerde hennepteelt
• Fraude in de vastgoedsector
• Misbruik binnen de vastgoedsector
•  Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van  

financieel-economische criminaliteit
• Outlawmotorgangs
• Handhavingsknelpunten

‘Tegengaan van 
georganiseerde 
criminaliteit vraagt 
om een georganiseerde 
overheid’

Bestuurlijke aanpak
Georganiseerde criminaliteit ontstaat daar waar de gelegenheid zich voordoet. Vermenging tussen criminele 
activiteiten en de legale bovenwereld kent vaak een concrete plek, ergens in een gemeente. Vergunningen, subsidies, 
overheidsopdrachten en gangbare diensten van derden kunnen misbruikt worden voor fraude, witwassen of andere 
illegale praktijken. Gemeenten en provincies dienen alert te zijn om dat niet te faciliteren. Zij kunnen dit bestuurlijk 
aanpakken door het opwerpen van barrières: handhavend optreden, of het weigeren van vergunningen en/of subsidies 
met toepassing van de Wet Bibob als ultiem middel.

Regionaal kunnen de samenwerkende convenantpartners ook 
hun eigen thema’s toevoegen die zich lenen voor een inte-
grale benadering. Ieder jaar kiest de regionale stuurgroep RIEC 
thema’s die extra aandacht verdienen. Het betreft groepen, 
locaties of activiteiten waarbij (mogelijk) sprake is van georgani-
seerde misdaad.
 
Het zwaartepunt van de inspanningen van de RIECs en het LIEC 
ligt in de verschillende RIEC-regio’s. Tegelijkertijd krijgen de RIECs 
ook regelmatig te maken met fenomenen die zich in meerdere 
RIEC-regio’s afspelen, zoals bij de outlaw motorgangs en bij  
hennepteelt. De aanpak van deze problemen is dan ook gebaat 
bij een goede afstemming tussen de verschillende RIECs en 
vraagt vaak een goede aansluiting van de activiteiten op de 
inspan ningen van nationale partners zoals de Nationale Recher-
che, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.



8  Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC  9  

RIECs en Bibob
De Wet Bibob geeft een gemeente een extra grond om 
een vergunning of subsidieaanvraag te weigeren of in te 
trekken. De wet is ook van toepassing als een gemeente 
zelf bedrijven inschakelt in de sectoren bouw, milieu en ICT. 
Om succesvol van Bibob gebruik te kunnen maken, moet 
de overheid overtuigend aantonen dat er risico’s zijn. Is de 
aanvrager van de vergunning eerder bij malafide praktij-
ken betrokken geweest? Betreft het een gevoelige sector? 
De gemeente verzamelt de benodigde persoonsgegevens 
en andere informatie, het RIEC kan daarbij ondersteunen 
en helpen bij het opstarten van een Bibob procedure. De 
gemeente kan vervolgens het Landelijk Bureau Bibob om ad-
vies vragen. Dit bureau beoordeelt hoe groot in een concreet 
geval het risico op criminele activiteiten is. Daarbij worden 
scherpe criteria gehanteerd. De gemeente besluit uiteinde-
lijk zelf of dit advies wordt opgevolgd en of het bijvoorbeeld 
een vergunning verleent of niet.

De Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA)
In nauwe samenwerking hebben een aantal RIECs en het 
LIEC een methodiek ontwikkeld waarmee informatie gebun-
deld, gestroomlijnd en gericht kan worden in de vorm van 
een Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA). Zo’n 
beeld en de bijbehorende bestuurlijke analyse past binnen 

het integraal veiligheidsbeleid, stimuleert de verdere ont-
wikkeling van de samenwerking en verbetert de bestuurlijke 
weerbaarheid.
De B-CBA brengt in kaart op welke manieren georgani-
seerde criminaliteit een risico vormt voor de ondermijning 
van het bestuur en de lokale veiligheid. De RIECs verzame-
len systeemkennis en (straat)informatie van wijkagenten, 
bijzondere opsporingsambtenaren, bewoners en onderne-
mers. Door al die informatie te bundelen en te analyseren 
worden samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten 
en onderliggende structuren zichtbaar. De RIECs delen 
deze informatie niet alleen met hun partners binnen het 
integrale veiligheidsbeleid, ze doen ook voorstellen voor een 
effectieve aanpak.
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Loket Bestuurlijke Dossiers
Het LIEC huisvest het Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers. 
Deze dossiers zijn een belangrijke informatiebron voor alle 
bestuurlijke instanties die betrokken zijn bij de bestrijding 
van de georganiseerde criminaliteit. De dossiers, veelal op-
gesteld door de politie in samenwerking met het Openbaar 
Ministerie, de Koninklijke Marechaussee of een gemeente, 
helpen structurele knelpunten in de criminaliteitsbestrijding 
te omzeilen. 
Als shared service center voor de RIECs is het LIEC de logi-
sche plek om de lokaal en regionaal opgestelde bestuurlijke 
dossiers centraal toegankelijk te maken. Daarnaast moet 
het LIEC de dossiers samen met het ministerie van Veilig-
heid en Justitie, de politie en het Openbaar Ministerie ana-
lyseren, wegen en adequaat afhandelen. Eén en ander past 
in de positie van het LIEC als kenniscentrum op het gebied 
van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. 
Zo borgt het LIEC bestaande kennis en kunde die nu veelal 
versnipperd beschikbaar is en daarom lastig toegankelijk.

Leidraad Georganiseerde Ondermijnende  
Criminaliteit (GOC)
Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om 
een georganiseerde overheid. Politie en justitie werken in 
grote zaken al samen op regionale schaal. Zo maken zij per 
regio afspraken over de inzet van capaciteit en hun aanpak 

van problemen die in de diverse regio’s spelen. De lande-
lijke stuurgroep GOC heeft een leidraad opgesteld om in 
alle regio’s de integrale werkwijze te verankeren. Partijen 
doen alleen wat zij alleen kunnen, en zoeken elkaar op 
waar dat nodig is. De RIECs en hun convenantpartners zijn 
vertegenwoordigd in regionale stuurploegen. Deze  stuur-
ploegen kiezen gezamenlijk welke zaken worden opgepakt. 
De tien RIECs die nu in Nederland actief zijn ondersteunen 
vanuit hun rol de besluitvorming in de stuurploegen. Bij de 
daadwerkelijke aanpak door de convenantpartners helpen 
de RIECs hun partners om op tijd, met de juiste kennis en 
middelen effectief op te treden.

Meer info of contact:
www.riec.nl of www.liec.nl

Twitter: @hoofdLIEC
Twitter: @LIECNL
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