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Voorwoord
Beste Lezer,
Voor u ligt een overzicht van de inspanningen die RIEC Den Haag in samenwerking met de convenantpartners in
2018 heeft geleverd, met als doel om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.
In 2018 is ondermijning door politieke urgentie en berichtgeving in de media steeds meer onder de aandacht
gekomen. Het kabinet heeft in 2018 fors geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning. In het laatste kwartaal van
2018 is €6.000.000,- aan incidentele gelden toegekend aan de regio Den Haag en zal het daarnaast ieder jaar
€850.000,- aan structurele gelden ontvangen. Deze investeringen zijn gepaard gegaan met groeiende
verwachtingen en een verschuiving in de benodigde middelen.
Verder hebben er het afgelopen jaar diverse regionale ontwikkelingen plaatsgevonden rondom ondermijnende
criminaliteit. Dit heeft van het RIEC en haar partners gevraagd de middelen in te zetten op een meerjarige aanpak
om te voorkomen dat criminelen zich innestelen in woonwijken, of misbruik maken van economische structuren en
voorzieningen in ons land. Zo willen we vermijden dat criminelen met grote sommen zwart geld, geweld en
intimidatie invloed verwerven in de legale wereld.
Niet alleen hebben er extern veranderingen plaatsgevonden, ook binnen de organisatie is er in 2018 veel gebeurd.
Zo heeft het RIEC Den Haag het afgelopen jaar stevig ingezet op de intensivering van de integrale samenwerking
middels het RIEC-LIEC project Next Level. De projectaanpak met landelijke dekking heeft onder meer geresulteerd in
een dienstenportfolio waar iedere RIEC en het LIEC zich in herkent. Verder is het accountmanagement
gemoderniseerd en zijn de ondermijningstafels verder ontwikkeld. Naar verwachting zullen deze uitdagingen in
2019 een verder vervolg krijgen.
Met vriendelijke groet,
Rob Kool
Hoofd RIEC Den Haag

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Den Haag

3

1. Inleiding
Een effectieve bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vereist samenwerking tussen
overheden (gemeenten, provincies en het Rijk), overheidsdiensten (politie, Openbaar Ministerie (OM),
Belastingdienst en bijzondere opsporings- en controlediensten) en zelfs private partijen, zoals bedrijven en
brancheorganisaties. RIEC Den Haag werkt samen met lokale, regionale en landelijke overheden om verschillende
vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Door het delen van informatie worden
criminele organisatiestructuren - die vroeger verborgen bleven - blootgelegd en aangepakt. Daarnaast ondersteunt
en adviseert het RIEC het openbaar bestuur in de versterking van de weerbaarheid tegen en in de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.
Vanaf de start van het RIEC zijn gemeenten, politie, OM, Belastingdienst (kernpartners) en andere partners, zoals de
Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Inspectie-SZW en de
Koninklijke Marechaussee (KMar) nauw betrokken bij de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit. In de afgelopen jaren zijn meer partners bij de RIEC-samenwerking aangesloten. In 2018 is het UWV
toegetreden tot het RIEC-convenant. Verder is het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) nauw betrokken in de
uitvoering van de integrale controles bij de RIEC-samenwerking in deze regio.

1.1 Besturing en beheersing
RIEC Den Haag wordt aangestuurd door de
Stuurgroep RIEC. Deze Stuurgroep bestaat uit de
burgemeester van Den Haag (voorzitter), de regionaal
portefeuillehouder Ondermijning, de hoofdofficier
van Justitie van het regioparket, de politiechef van de
eenheid, de directeur van de Belastingdienst
(regiokantoor), hoofd RIEC Den Haag en een
vertegenwoordiging van de gemeenten op
districtelijk niveau. De Stuurgroep RIEC is
verantwoordelijk voor strategische beslissingen, zoals
inrichtingsvraagstukken, financiering en
verantwoording (Jaarplan en jaarverslag). Daarnaast
zijn zij verantwoordelijk voor externe samenwerking
(nieuwe convenantpartners) en de vaststelling van
regionale thema’s en handhavingsknelpunten. De
Stuurgroep RIEC komt vier keer per jaar bij elkaar.
Het Kernteam RIEC bestaat uit vertegenwoordigers
van de kernpartners op middenmanagementniveau.
Zij dragen zorg voor de besturing van het RIEC op
tactisch-operationeel niveau (processen en
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structuren). Daarnaast adviseert het Kernteam de
Regionaal portefeuillehouder Ondermijning en de
Stuurgroep RIEC. Het Kernteam RIEC komt zo vaak bij
elkaar als nodig is.
De regionaal portefeuillehouder Ondermijning geeft
sturing aan koers van de RIEC-samenwerking en
wordt bijgestaan door een Bestuurlijke Werkgroep
Ondermijning. Deze werkgroep bestaat uit vier
burgemeesters (districtelijke portefeuillehouders
ondermijning) en de leden van het Kernteam RIEC.
Deze bestuurlijke werkgroep is in 2018 ingesteld om
onder andere de doorontwikkeling van het RIEC en de
regierol van gemeenten mede vorm te geven. De
Bestuurlijke Werkgroep Ondermijning komt zo vaak
als nodig is bijeen, met een minimum van vier keer
per jaar.
Met de vaststelling van de notitie “Samen sterk tegen
ondermijning in onze regio” is de regie op de
integrale aanpak van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk op lokaal
niveau belegd. Dat heeft in 2018 onder andere geleid
tot de instelling van (districtelijke)
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ondermijningstafels waar ondermijningsproblematiek
(fenomenen, intake en uitvoering van integrale
casuïstiek, samenwerking, etc.) aan de orde komt.
Op regionaal niveau is er voorzien in een Regionaal
Interventie- en Signalen Overleg (RISO). In dit overleg
worden signalen en casuïstiek besproken met een
districts- of regio-overschrijdend karakter. Hier
sluiten ook landelijke partners in de integrale aanpak
aan.

1.2 Leeswijzer
Dit jaarverslag is opgebouwd langs de lijnen van de
werkstromen van het RIEC. In hoofdstuk 1 heeft u
zojuist inleidend kunnen lezen hoe het RIEC in zijn

werk gaat en hoe het RIEC wordt bestuurd. In
hoofdstuk 2 worden landelijke en regionale
ontwikkelingen van het afgelopen jaar onder de loep
genomen. Denk hierbij aan de transitie van het RIEC
Den Haag, maar ook het ondermijningsfonds dat het
ministerie van Justitie en Veiligheid begin 2018 heeft
aangekondigd. Hoofdstuk 3 staat in het teken van het
moderne accountmanagement. Dit is namelijk één
van de belangrijke aspecten in de doorontwikkeling
van het RIEC Den Haag. In hoofdstuk 4 worden de
ontwikkelingen en resultaten van de integrale
analyses en onderzoeken verder toegelicht. De
resultaten van alle ambities die het RIEC Den Haag
zich heeft gesteld, kunt u vinden in hoofdstuk 5. Het
jaarverslag wordt afgesloten met de bedrijfsvoering.
Denk hierbij aan personeel, huisvesting, ICT,
communicatie en beveiliging.

,,Goede samenwerking is onzichtbaar, en leidt als het ware tot een
natuurlijk orkest. Terwijl we natuurlijk heel goed weten dat een orkest
gewoon een samengesteld geheel van musici is.
Ja, onzichtbare, perfecte samenwerking, dat is wat mij betreft een van de
belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren als het gaat om de strijd
tegen de ondermijnende criminaliteit.”

Bron: Toespraak van minister Grapperhaus (JenV) bij de conferentie 'Versnelling aanpak ondermijning' van het Strategisch
Beraad Ondermijning in Amsterdam in de Bijlmerbajes, op 21 juni 2018.
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Veel meer dan een ‘goedlopend familiebedrijfje’
Een 54-jarige man uit Rijnsaterwoude komt voor bij meldingen
die te maken hebben met hennepteelt. Vervolgens blijkt uit
gegevens van de Belastingdienst dat zijn 26-jarige dochter vier
panden bezit. Voldoende signalen dus dat hier iets niet aan de
haak is. Er wordt een RIEC casus opgestart.
De dochter van de verdachte kan niet aantonen over
voldoende inkomen te beschikken voor de aanschaf van de
huizen. Daarnaast kan zij ook de herkomst van een eigen
bijdrage van 20.000 euro niet verantwoorden. Volgens haar was
school ‘niet druk’ en had ze voldoende tijd om te werken bij het
autobedrijf van haar vaders vriendin. Verder blijkt dat zij een van
de hypotheken al op 17-jarige leeftijd heeft verkregen.
Uit de naam van het autobedrijf van de vriendin van de
verdachte is een valse werkgeversverklaring gemaakt. De
verdachte ging vervolgens met die verklaring naar de bank om
een hypotheek aan te vragen. De ex van de verdachte
beheerde de rekening van hun dochter.
Volgens het OM is het autobedrijf veel meer dan een
‘goedlopend familiebedrijfje’. Het RIEC heeft daarom een
integrale analyse gemaakt, waarbij meerdere interventies zijn
geadviseerd op fiscaal, bestuurlijk en strafrechtelijk gebied. De
strafrechtelijke aanpak heeft geresulteerd in een onderzoek
waaruit bleek dat de verdachten de zaak hebben ingezet om
de hypotheekfraude te kunnen plegen.
De rechter acht bewezen dat de man zich schuldig heeft
gemaakt aan valsheid in geschrift en het medeplegen van
oplichting. Daarnaast werd hij door de rechtbank gezien als het
brein achter de strafbare feiten. Hij is veroordeeld tot een
taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes
maanden met een proeftijd van twee jaar. Zijn dochter is
veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een maand
voorwaardelijke celstraf. Bij dit vonnis heeft de rechter
meegewogen dat zij mede onder invloed van haar vader heeft
gehandeld. De partner en zijn ex-vrouw hebben taakstraffen van
150 uur en 100 uur gekregen.
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Den Haag
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2. Landelijke en regionale ontwikkelingen
De uitvoering van de taken en functies van het RIEC Den Haag wordt voor een deel bepaald door de landelijke
ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2018
beschreven.

2.1 Landelijke ontwikkelingen
De RIEC’s hebben een ondersteunende en
verbindende taak in de integrale aanpak van de
georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC
-LIEC convenant vormt de basis voor die integrale
samenwerking. In de afgelopen twee jaren hebben de
RIEC’s gezamenlijk een visie ontwikkeld op de
gezamenlijke opgave in de bestrijding van
ondermijning. In Toekomstagenda Ondermijning en
Programma 2020 in deze visie verder uitgewerkt. Aan
de hand van deze visie en de uitwerking daarvan is
het project RIEC-LIEC Next Level opgericht. In dit
project wordt de functie van het RIEC-LIEC-bestel
verder vorm gegeven door de vijf versterkingslijnen:
1. objectieve kennis en expertise; 2. integrale analyse
en onderzoek; 3. flexibele uitvoeringskracht; 4.
slimme (bestuurlijke) weerbaarheid, en; 5. duurzame
samenwerking.
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In 2018 heeft het RIEC Den Haag veel actie
ondernomen op de intensivering van de integrale
samenwerking middels het RIEC-LIEC project Next
Level. De projectaanpak met landelijke dekking heeft
onder meer geresulteerd in een dienstenportfolio
waar alle RIEC’s en het LIEC zich in herkennen.

2.2 Regionale ontwikkelingen
Het RIEC Den Haag is in 2018 aan de slag gegaan met
de doorontwikkeling en de voortgang van de koers
die met de notitie “samen sterk…” is ingezet. Een
RIEC-samenwerking waarin de lokale betrokkenheid
groot is en waar het RIEC regie voert op de integrale
aanpak van ondermijnende criminaliteit, is hier het
uitgangspunt. RIEC Den Haag ondersteunt die koers
door middel van modern accountmanagement dat is
gericht op de versterking van de weerbaarheid van
het lokaal bestuur tegen ondermijning. Daarnaast zijn
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er ondermijningstafels opgericht waar de intake en
uitvoering van de integrale ondermijningscasuïstiek
plaatsvindt.

2.3 Transitie RIEC Den Haag
Om partners maximale dienstverlening te leveren en
tegelijkertijd mee te doen aan een aantal landelijke
als regionale ontwikkelingen, is er in 2018 een
transitieproces ingezet. Dit begon met het ophalen
van de behoeftevraag bij de partners in de RIECsamenwerking. Dat zijn ruim 60 gesprekken geweest,
met onder andere burgemeesters, ambtenaren
Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouders
ondermijning (bij politie en gemeente), officieren van
justitie, teamleiders en managers bij gemeente,
politie, belastingdienst, FIOD, KMAR en IND. Dit heeft
geleid tot een duidelijk beeld van de belangrijkste
behoeften van de eigen partners. Alle huidige
werkzaamheden, de verplichtingen die voortvloeien
uit wet- en regelgeving, visiedocumenten en
landelijke ontwikkelingen in het kader van Next Level
zijn vervolgens in kaart gebracht. De verwachting was
dat het zou helpen in de prioritering van
werkzaamheden. In de praktijk hebben we echter
vastgesteld dat het onmogelijk is om aan alle primaire
verwachtingen én verplichtingen te voldoen binnen
het huidige budget. Het transitieproces geeft meer
duidelijkheid over een gedegen financieel fundament
voor het RIEC.

2.4 Ondermijningsfonds
In het voorjaar van 2018 maakte de minister van
Justitie en Veiligheid bekend dat er aanvullende
middelen voor de regio’s beschikbaar komen. Deze
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middelen worden ingezet op de structurele
versterking van de integrale intelligence, analyse en
uitvoeringskracht. Daarnaast wil de minister door
middel van de incidentele middelen (het
ondermijningsfonds) de integrale aanpak van de
drugsgerelateerde misdaad een impuls geven. RIEC
Den Haag heeft daarom in de zomer een ambtelijke
werkgroep bijeen geroepen om in 12 weken tijd een
bestedingsvoorstel op te stellen. Hierbij heeft de
Stuurgroep RIEC gekozen om vanuit de lokale regie
projectvoorstellen te doen. Dit geeft namelijk het
beste weer hoe de ondermijningsproblematiek in de
praktijk wordt gevoeld. Deze werkwijze heeft
geresulteerd in een bestedingsvoorstel met een
pakket projectvoorstellen. Op 24 september 2018
heeft de Stuurgroep het bestedingsvoorstel
vastgesteld. De minister heeft vervolgens besloten
om hier 6 miljoen euro aan toe te kennen. De
projecten worden in de periode 2019 – 2021
uitgevoerd en worden verantwoord in de
jaarverslagen van het RIEC Den Haag.
Het RIEC Den Haag heeft in de zomer ook een
versterkingsplan opgesteld om de integrale
onderzoeks- en analysefunctie van het RIEC te
versterken en om de uitvoeringskracht te van het
Haags Economisch Interventie Team (HEIT) te
bekostigen. De middelen komen in 2019 beschikbaar
en de uitkomsten worden in de komende
jaarverslagen van het RIEC verantwoord.
Voor de versterking van de integrale intelligence- en
analysefunctie heeft de minister in het najaar van
2018 reeds €460.000 beschikbaar gesteld. RIEC Den
Haag heeft dit gebruikt om een ‘productielijn’ van
ondermijningsbeelden. Daarnaast is een deel
gereserveerd om fenomeenonderzoek uit te kunnen
voeren. In hoofdstuk 4 komen de
ondermijningsbeelden uitgebreider aan de orde.
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3. Modern accountmanagement
Eén van de belangrijke aspecten in de doorontwikkeling van het RIEC Den Haag is het moderne
accountmanagement. Voorheen waren de accountmanagers vooral betrokken bij het verwerven en begeleiden van
integrale casuïstiek. In 2018 heeft binnen het accountmanagement een focusverschuiving plaatsgevonden naar de
versterking van de weerbaarheid van het openbaar bestuur tegen ondermijnende criminaliteit. De accountmanager
is daardoor een adviseur van de gemeenten geworden.
In het Jaarplan 2018 werd de ambitie genoemd om ondanks de doorontwikkeling toch de integrale casuïstiek te
blijven uitvoeren. Om deze ambitie waar te kunnen maken, moest het RIEC in 2018 worden versterkt met
‘uitvoerend projectbegeleiders’. Zij zouden de integrale casuïstiek en de daaruit voortvloeiende interventies
begeleiden. Helaas zijn deze integrale projectbeleiders niet door de partners verschaft, wat soms ten koste is
gegaan van de uitvoering van de integrale casuïstiek en/of de adviseursrol.

3.1 Ondersteuning van de integrale
samenwerking
De accountmanagers van het RIEC Den Haag hebben
in 2018 de integrale ondermijningstafels ingericht en
opgestart. Halverwege 2018 is de laatste van de
zeven ondermijningstafels ingericht. Bij alle
ondermijningstafels is de behandeling van de
integrale casuïstiek inmiddels op gang gekomen.
Het RBO heeft in 2017 aangegeven dat het RIEC bij de
oprichting van de ondermijningstafels rekening moet
houden met de wensen en voorkeuren van de
districtelijke partners. Hierdoor zijn de zeven tafels
niet helemaal gelijk. De voorzittersrol is hier een
voorbeeld van. Zo kan het zijn dat een burgemeester,
gemeentelijk ambtenaar of de accountmanager van
het RIEC deze rol vervult. De rol van het RIEC Den
Haag is wel bij iedere ondermijningstafel gelijk,
namelijk adviserend en faciliterend.
De ondermijningstafels vallen onder de regie van de
districtscolleges+ (districtscollege aangevuld met
belastingdienst) ook wel de Haagse driehoek+
genoemd. Aan dit DC+ wordt jaarlijks verantwoording
afgelegd. De accountmanagers ondersteunen de
voorzitter van de ondermijningstafel hierbij, of leggen
zelf verantwoording af vanuit de voorzittersrol.
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3.2 Vergroting bestuurlijke weerbaarheid
Om de weerbaarheid van gemeenten binnen onze
eenheid te vergroten, hebben de accountmanagers in
samenwerking met andere collega’s verschillende
ondersteuning geboden. Zo hebben de
accountmanagers gemeenten begeleid bij het
opstellen van lokale ondermijningsbeelden, dat bij
diverse districten is gestart.
Daarnaast zijn de accountmanagers samen met een
onderzoeker van het RIEC in 2018 gestart met het
uitvoeren van ‘quickscans bestuurlijke weerbaarheid’.
Deze quickscan is een middel om in kaart te brengen
hoe weerbaar een gemeente is. Hierbij is aandacht
voor onder andere beleid, handhaving en
informatiehuishouding. Door middel van deze
quickscans kunnen accountmanagers gericht
adviseren over maatregelen die de bestuurlijke
weerbaarheid vergroten. Er is een dashboard
ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe
weerbaar verschillende bestuursorganen zijn (zie
verder paragraaf 4.3).
Verder hebben de accountmanagers meerdere
bijeenkomsten georganiseerd en daarnaast
verschillende trainingen en presentaties gegeven om
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het bewustzijn op het gebied van georganiseerde,
ondermijnende criminaliteit te vergroten. Zo zijn er in
2018 zeven basis awarenesstrainingen gegeven waar
deelnemers meer leerden over signalen van
ondermijnende criminaliteit.

3.3 Districtelijke Ondermijningsplannen
In district Leiden-Bollenstreek is het eerste
districtelijk ondermijningsplan opgesteld en
gepresenteerd aan het districtscollege. In dit
ondermijningsplan is visueel weergegeven welke
activiteiten worden uitgevoerd, of zijn gepland, op
gebied van de bestrijding van georganiseerde,
ondermijnende criminaliteit. Dit beeld is als zeer
verhelderend ervaren. In de loop van 2019 wordt ook
voor de andere districten een districtelijk
ondermijningsplan gemaakt en gepresenteerd aan
het districtscollege(+).

3.4 Netwerkmakelaar
Naast de taken op gebied van casuïstiek en
bestuurlijke weerbaarheid heeft de accountmanager
ook de functie van netwerkmakelaar. Partners
kunnen de accountmanager inschakelen wanneer zij
op zoek zijn naar contactpersonen bij andere
organisaties die werken binnen het speelveld van de
ondermijnende criminaliteit. Dit kunnen naast de
RIEC-partners ook publieke of private partijen zijn die
niet bij het RIEC zijn aangesloten. Van deze
makelaarsfunctie wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Omdat de landelijke partners minder vaak deelnemen
aan de integrale casusbehandeling staan zij op iets
meer afstand in de RIEC-samenwerking. Om deze
relaties en de samenwerking te versterken, hebben
de accountmanagers het contact met deze partners
onderling verdeeld. Zij fungeren als vast
aanspreekpunt voor de partners in eigen portefeuille.
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4. Integrale analyse en onderzoek
De integrale analyses en onderzoeken vormen een kerntaak van het RIEC. Integrale analyses zijn analyses waar
integrale casuïstiek uit voort komt. Voorbeelden hiervan zijn BCBA’s, ondermijningsbeelden en
fenomeenonderzoeken. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en resultaten van de integrale analyses en
onderzoeken verder toegelicht.

4.1 BCBA-cyclus

4.2 Ondermijningsbeelden

Een projectgroep van het RIEC Den Haag houdt zich
bezig met het opstellen van bestuurlijke
Criminaliteitsbeeldanalyses (BCBA’s) op
districtsniveau. Deze BCBA’s worden opgesteld om
goed inzicht te verkrijgen over de criminele
fenomenen en de bestrijding ervan. Daarnaast
kunnen BCBA’s uitgroeien tot concrete casuïstiek
voor integrale interventies.

Het ondermijningsbeeld biedt strategisch inzicht in de
ondermijnende criminaliteit in een gemeente, district
of regio. Hier wordt geschetst welke vormen van
ondermijnende criminaliteit zich voordoen. Verder
laat het ondermijningsbeeld zien van welke
gelegenheidsstructuren en zogenaamde ‘blinde
vlekken’ in het gebied door criminelen misbruik
wordt gemaakt. Een analyse van de criminele
gelegenheidsstructuren signaleert elementen van
beleid en organisatie waar nog niet alles op orde is.
Door hier actie op te ondernemen, nemen de kansen
voor criminelen af. De ‘blinde vlekken’ brengen in
beeld bij welke onderdelen de informatiepositie
versterkt moet worden. Daarnaast kunnen er bij het
ondermijningsbeeld concrete signalen met betrekking
tot personen, bedrijven of locaties naar voren komen,
die zich lenen voor een casusaanpak bij het RIEC.

In 2017 zijn twee eindrapportages voor de gemeente
Den Haag afgerond, namelijk voor Scheveningen
Haven en Regentesse- en Valkeboskwartier. In 2018
zijn twee rapportages afgerond. De eerste rapportage
ging over het gebied Koningstraat en Hoefkade in Den
Haag. De tweede rapportage was een onderzoek naar
opkopers en cashconverters in relatie tot high impact
crime in district Westland-Delft.
De BCBA van district Alphen aan den Rijn-Gouda is in
2018 gestart met verkennende interviews over het
thema ‘Vastgoed’. Hieruit blijkt dat verdere
aanscherping, zowel vanuit bestuurlijk perspectief als
vanuit het projectteam, gewenst is. In de eerste helft
van 2019 zal het gebruikelijke onderzoekstraject
plaatsvinden voor dit district. Na oplevering van dit
rapport is de cyclus van BCBA’s afgerond. De (analyse
-)methodiek zal na afronding bewaard blijven en
waar mogelijk worden opgenomen in vergelijkbare
projecten. In totaal zijn er vijf BCBA’s in de periode
2017-2019 opgeleverd in plaats van de beoogde van
zeven. De reden hiervoor is dat de focus is verplaatst
naar het maken van integrale ondermijningsbeelden.
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In 2018 zijn er integrale lokale ondermijningsbeelden
opgeleverd voor het Westland, de HLT gemeenten,
Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Daarnaast is
veldwerk verricht voor de gemeenten Voorschoten,
Katwijk, Leidschendam-Voorburg en Alphen aan de
Rijn. Deze beelden worden in februari en maart 2019
opgeleverd en gepresenteerd. Tevens is gewerkt aan
het opstellen van een regionaal ondermijningsbeeld.
Deze wordt het eerste kwartaal in 2019 aangeboden
aan de Stuurgroep RIEC Den Haag. In de komende
jaren richt het RIEC Den Haag zich op het vergroten
van het regionale zicht op ondermijning. De BCBA’s,
lokale ondermijningsbeelden en projecten vanuit
partners kunnen hier een aandeel in hebben.
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In districtscolleges D en G is een planning vastgesteld
waardoor in de komende 2 jaar nagenoeg iedere
gemeente wordt voorzien van een
ondermijningsbeeld. De planning van district E volgt
nog op een later moment. Om dit project te doen
slagen heeft het RIEC in het eerste kwartaal van 2019
twee onderzoekers (waarvan één voornamelijk zal
worden ingezet voor fenomeenonderzoek), een
projectmedewerker en een
werkervaringsmedewerker aangesteld.

uitgangspunt is om in 2019 en 2020 na ieder
ondermijningsbeeld een dergelijke quickscan uit te
voeren. Hiervoor is in het eerste kwartaal van 2019
een medewerker bestuurlijke weerbaarheid
aangesteld die de accountmanagers bij dit proces
gaat ondersteunen.

4.3 Quickscan

Om de genoemde meerwaarde van het RIEC te
kunnen leveren is het van groot belang dat de
continuïteit binnen het analyseteam verbeterd en
geborgd wordt. In 2018 is ongeveer eenzelfde aantal
casus behandeld als in 2017. Wel is er in minder
gevallen een analyse uitgevoerd door het RIECbureau als gevolg van: i) meer lokale overleggen
waarin de casuïstiek door de partners zelf wordt
opgepakt; ii) nadere analyses, die in toenemende
mate door de RIEC-partners zelf worden uitgevoerd;
iii) minder omvangrijke en complexe casuïstiek, die bij
het RIEC-bureau wordt aangebracht, en; iv)
personeelsverloop, dat de kwaliteit van de analyse
onder druk zet (knelpunt). Om het analyseteam in
2019 weer op volle sterkte te brengen wil het RIEC in
2019 een tweede senior analist aantrekken.

Eén van de speerpunten van het RIEC betreft het
versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Om de
bestuurlijke weerbaarheid in de gemeente in beeld te
brengen, wordt een quickscan uitgevoerd door
middel van interviews en documentenanalyse.
In het kort brengt de “quickscan bestuurlijke
weerbaarheid” in kaart wat het huidige niveau van de
bestuurlijke weerbaarheid van een gemeente is in de
aanpak van ondermijning. Het gaat hierbij met name
om de volgende punten:


Bewustwording en organisatieontwikkeling



Informatiepositie



Beleid en handhaving



Integere en veilige werkomgeving



Communicatie

4.4 Borging kwaliteit en continuïteit
analyse

De quickscan geeft daarnaast aanbevelingen over de
mogelijkheden tot verbetering op alle
bovengenoemde terreinen. Deze aanbevelingen
vormen de basis voor een door de gemeente op te
stellen actieplan om de bestuurlijke weerbaarheid te
vergroten.
In 2018 is voor de HLT gemeenten een quickscan
bestuurlijke weerbaarheid uitgevoerd. Het
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Een gokje wagen
Bij de politie kwamen verschillende tips binnen over verschillende
kleine cafeetjes, koffiehuizen, belwinkels en kapperszaken in de
gemeente Den Haag waar via een computer illegaal gegokt
werd via zogeheten gokzuilen. Het illegaal gokken vindt plaats
via computers met een internetverbinding die zo zijn ingesteld
dat een consument kan wedden op sportwedstrijden. Tegen
contante betaling kregen deelnemers een code, waarna zij op
een wedstrijd konden gokken.
Gokzuilen zijn niet alleen verboden maar ook onwenselijk. Achter
de gokzuilen gaat een criminele organisatie schuil die een
ondermijnend effect heeft op de samenleving. Er wordt geen
belasting betaald en de illegale gokwinsten worden gebruikt
voor de financiering van andere criminele activiteiten of worden
wit gewassen door bijvoorbeeld de aankoop van panden.
Illegaal gokken brengt ook gevaar met zich mee voor de
ondernemer en de directe omgeving van de onderneming. De
grote sommen contant geld die erin omgaan, hebben grote
aantrekkingskracht op andere criminelen. Verder is er bij illegaal
gokken geen toezicht op een eerlijk spelverloop en dus ook niet
op het uitbetalen van prijzen en de betrouwbaarheid van de
gebruikte apparatuur. Daarnaast is er geen controle op
deelname door minderjarigen en op de voorkoming van
gokverslaving.
Het HEIT zag steeds meer illegale gokcafés oppoppen. Zij
konden individuele controles uitvoeren, maar zij wisten dat dit
slechts een oplossing voor de korte termijn was, aangezien zij
vermoedden dat hier een crimineel netwerk achter zat. Hierdoor
is besloten om met verschillende partners een RIEC-casus op te
starten. Hier konden verschillende partners informatie delen over
verdachte bedrijven.
Deze samenwerking heeft geleid tot elf invallen in Den Haag om
de bende in illegaal gokken een zware slag toe te brengen. Om
vrijwel gelijktijdig de invallen te doen, was er 150 man op de
been. Behalve politie en OM waren ook de gemeente,
belastingdienst, de Kansspelautoriteit en het RIEC betrokken.
Tijdens de integrale inval zijn computers en gokzuilen in beslag
genomen en vijf personen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht
van deelname aan een criminele organisatie en witwassen.
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5. Resultaten
In het Jaarplan 2018 van het RIEC Den Haag werd aangegeven dat ondanks de grote verandering (modern
accountmanagement, inrichten van ondermijningstafels, personele wisselingen), ook op de reguliere taken
geïnvesteerd moest worden. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze en andere ambities beschreven.

5.1 Van signaal tot interventie

5.2 Casuïstiek

In 2018 is door de RIEC’s en het LIEC een beweging
gestart, gericht op de verdere professionalisering en
uniformering binnen het RIEC-LIEC bestel. Eén van de
stappen die wordt gezet, is het maken van een
landelijk uniform werkproces bij integrale
casusbehandeling. Dit is met name van belang voor
alle RIEC-partners die op landelijk of bovenregionaal
niveau zijn georganiseerd. Zij hebben tot op heden
nog te maken met tien verschillende RIEC’s die
allemaal een (enigszins) afwijkende werkwijze
hebben.

In tabel 5.1 kunt u alle aantallen vinden over de
integrale casussen in het jaar 2018. Het aantal
integrale casus in 2018 (118) is door stevige
inspanningen vergelijkbaar met het jaar ervoor (109).
Outlaw Motorcycle Gangs, georganiseerde
hennepteelt en witwassen (en financiële
malversaties) waren de meest voorkomende thema’s
in de regio. Dit beeld komt overeen met het
voorgaande jaar. Ook de mix van bestuurlijke,
strafrechtelijke en fiscale interventies (respectievelijk
37, 42 en 24) is vergelijkbaar met het jaar ervoor.

Om een optimaal uniform werkproces te formuleren,
is een werkgroep opgericht waarin de verschillende
RIEC’s en het LIEC vertegenwoordigd zijn. Zij hebben
de verschillende werkprocessen voor integrale
casuïstiek bestudeerd, wat heeft geleid tot één
gezamenlijk werkproces. Het RIEC Den Haag start in
2019 met de implementatie van dit nieuwe
werkproces. Hiermee wordt vooruitgelopen op de
landelijke transitie. Bij het uniforme werkproces
hoort ook een uniform signaal document. Dit
document is in ontwikkeling en wordt in de loop van
2019 in gebruik genomen door het RIEC Den Haag.

De ondermijningsbeelden en BCBA’s leveren
tientallen zachte en harde signalen op, die door de
partners gewogen en zo mogelijk opgewerkt worden
tot casuïstiek. Niet iedere casus levert een (integrale)
interventie op, maar doorgaans kunnen er toch
kleinere en grotere successen worden geboekt.
Voorbeelden hiervan zijn bestuurlijke boetes en
dwangsommen die voortkomen uit controles. In een
enkel geval zijn contanten en waardevolle
voorwerpen (met een totale waarde van meer dan
€150.000) in beslag genomen. Ook zijn naar
aanleiding van een BCBA tientallen sleutellocaties
(denk aan horeca en winkels) geïnventariseerd, waar
mogelijk sprake is van strafbare gedragingen. Deze
sleutellocaties blijven gedurende een bepaalde tijd
onder verhoogde aandacht van de overheid. Ook
worden op deze locaties geregeld controles
uitgevoerd. Hieruit kunnen interventies en sancties
voortvloeien. Daarnaast zorgen deze controles voor
een waakzamere buurt en daardoor indirect een
veiligere wijk.

De casuïstiek die het RIEC Den Haag in 2018 heeft
behandeld, is verlopen via het werkproces 2.0. Dit is
in 2015 samen met de kernpartners afgestemd.
Omdat het nieuwe landelijke werkproces zeer sterk
lijkt op het al gehanteerde werkproces, worden geen
problemen voorzien bij de overgang.
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5.3 Integraal afpakken in casuïstiek
De Belastingdienst/ directie MKB verantwoordt de
resultaten van haar bijdrage aan de integrale
samenwerking met overheidspartners in het kader
van het RIEC-LIEC-samenwerkingsverband sinds 1
januari 2015 op twee aspecten:
Primair communiceert Belastingdienst/directie MKB
over de geïnde en/of verrekende bedragen. Door uit
te gaan van de daadwerkelijk geïnde en verrekende
bedragen, wordt een zo zuiver mogelijk beeld
gegeven van de resultaten van de fiscale interventies
in het kader van de RIEC-LIEC-samenwerking.
Secundair communiceert Belastingdienst/directie
MKB over de aanslagen waarop beslag is gelegd. Het
beslag dient tot extra zekerheid en kan gezien
worden als potentieel inbare bedragen. Zodra het
beslag wordt uitgewonnen zijn de betaalde en/of
verrekende bedragen terug te vinden onder de
geinde bedragen.
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Belastingdienst/directie MKB kantoren Den Haag en
Hoofddorp hebben in het kader van de
samenwerking binnen het RIEC Den Haag 2018
€762.000 geïnd en/of verrekend. Daarnaast hebben
zij voor €3.561.000 aan aanslagen beslag gelegd.
Een belangrijk onderdeel van de strafrechtelijke
handhaving door het OM is het afpakken van
crimineel verkregen vermogen. Een deel van het door
het OM afgepakte vermogen komt voort uit integrale
casuïstiek. Omdat de looptijd van het afpakken
varieert van maanden tot jaren is het lastig om de
afpakresultaten van het OM direct aan de RIECcasuïstiek te koppelen. De regels voor de
casusadministratie van het RIEC (denk aan
bewaartermijnen) zorgen ervoor dat geen volledig
beeld van de werkelijkheid gegeven kan worden. In
dit jaarverslag is het niet gelukt om de
casusadministratie van het RIEC te koppelen aan de
zaaksadministratie van het OM.
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Tabel 5.1 Resultaten integrale aanpak binnen RIEC-verband

1. Het betreft hier alleen de Bibob-toetsen die het RIEC Den Haag in behandeling heeft gehad in 2018 (incl. de toetsen waarvan
nog geen terugkoppeling door het LBB is gegeven).
2. In de bijlage is een uitleg opgenomen van hoe bovenstaande tabel begrepen moet worden.
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5.4 Bibob en juridische advisering
De wet Bibob is een belangrijk en slagvaardig
bestuurlijk instrument om georganiseerde
ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het RIEC
Den Haag biedt ondersteuning aan gemeenten,
variërend van het beantwoorden van vragen tot aan
de beoordeling van het gehele Bibob-dossier.
De advisering door het RIEC met betrekking tot het
BIBOB-beleid strekt mede tot doel om te voorkomen
dat ondermijnende activiteiten zich concentreren in
die gemeenten, die daarvoor (onbedoeld) de meeste
ruimte laten. Criminelen ‘shoppen’ immers bij
gemeenten in de regio voor vergunningen om een
schijn-bedrijf op te tuigen voor hun malafide
activiteiten. De RIEC-adviseur kan gemeenten
vroegtijdig waarschuwen voor dergelijke praktijken.
Dat een dergelijke vroeg-signalering niet altijd slaagt,
blijkt uit het voorval van een aanvraag voor een
vechtsportevenement. Geconfronteerd met het
BIBOB-beleid koos de aanvrager en/of organisator
van het vechtsportevenement eieren voor zijn geld
en besloot het evenement in een andere gemeente in
de regio te organiseren. In die gemeente gold tot dan
geen beperkende regeling in de zin van BIBOB-beleid.
Een mooie ontwikkeling in 2018 is dat het Bibob
instrument zichtbaar op steeds meer terreinen
standaard wordt toegepast. Zo zien wij een toename
in het aantal WABO vergunningen, vastgoedovereenkomsten en evenementen-vergunningen waarop het
Bibob-instrument wordt ingezet.
Eind 2018 heeft het RIEC Den Haag, vanuit de
structurele versterkingsgelden, een adviseur Bibob
aan kunnen stellen. Hierdoor had het RIEC begin 2019
een vliegende start met het actualiseren en
herstructureren van werkprocessen. Ook heeft het
RIEC door deze ontwikkeling in 2019 de mogelijkheid
om betere ondersteuning te bieden in complexe
dossiers en te verdiepen in nieuw te
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verkennen terrein zoals Bibob bij aanbestedingen.

5.5 Afpak project RIEC Den Haag 2018
Sinds april 2018 maakt het RIEC Den Haag gebruik van
analyses op verdachte transacties (VT’s). Deze
analyses zijn gericht op integrale samenwerking bij
het afpakken van crimineel vermogen. In eerste
instantie betrof dit een pilot met een doorlooptijd tot
medio 2018. Om deze werkzaamheden voort te
zetten, is in november 2017 een bestedingsaanvraag
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend.
In november 2018 hebben de regio’s een beschikking
van de minister ontvangen. In afwachting van de
beschikking is het werk in 2018 doorgegaan in
vereenvoudigde capaciteit. Dit werk bestond
enerzijds uit het inzichtelijk maken van informatie uit
meldingen en het beoordelen van potentie van
signalen. Anderzijds is er geïnvesteerd op het
onderhoud van het netwerk met ketenpartners die
de beschikken over FIU (Financial Intelligence Unit
van de politie) informatie.
De samenwerking met politie Den Haag en het AMLC
(Anti Money Laundering Centre) ten behoeve van een
geautomatiseerde analysemethodiek is in 2018
voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een
zogenoemde VT-monitor in de AMLC-browser. De
districtelijke verdeling van verdachte transacties in
samenwerking met team Financiële Opsporing van de
politie is gecontinueerd. De doorontwikkeling is
hierbij lijdend. In RIEC casuïstiek wordt VT informatie
nader toegelicht en daarnaast kan deze informatie
ondersteuning bieden bij diverse lokale projecten. De
lokale samenwerking met basisteam Westland heeft
geresulteerd in verscherpte aandacht voor subjecten
met verdachte transacties op naam. In 2019 worden
de werkzaamheden van 2018 geïntensiveerd door het
- deels gevormde – projectteam. In het jaarverslag
van 2019 volgt een eerste verantwoording hierover.
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5.6 Publiek-private samenwerking met
Post.NL
Na een succesvolle pilot in 2017, is in 2018 het eerste
jaar van het landelijke project PPS-INTELL afgerond.
Onder de vlag van het RIEC Den Haag hebben we
stevige stappen gezet in de publiek-private
samenwerking met Post.NL en de RIECconvenantpartners. Door middel van de analyse
methode ‘Intelligence Driven Security’ (IDS) zijn
achterliggende structuren en netwerken rondom
factuurfraude in kaart gebracht. Vervolgens is een
analyse uitgevoerd met betrekking tot het
verdienmodel van een subcontractor. De opvolging
door het inzetten van interventies, wordt uitgevoerd
onder coördinatie van de desbetreffende RIEC regio’s.

5.7 Haags Economisch Interventie Team
(HEIT)
Het HEIT is een integraal team van professionals die
met hun kennis en ervaring al ruim tien jaar
ondermijningscasuistiek aanpakt door gerichte
bestuursrechtelijke controles te houden. Het HEIT
maakt hiervoor gebruik van het RIEC convenant voor
de informatiedeling met partners. In het Haags
Economisch Interventieteam (HEIT) werken
gemeenten, politie, Belastingdienst, de Douane,
Inspectie SZW en het UWV samen. Kerntaak van HEIT
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is het voorkomen en terugdringen van malafide
bedrijvigheid en de aanpak van misstanden binnen de
prostitutie.
Het HEIT pakt honderden zaken per jaar op en werkt
voor de hele politie Eenheid Den Haag. Deze eenheid
bestaat uit zeven districten en 29 basisteams.
Het HEIT bestaat uit twee teams die zich specialiseren
in de controles op de vergunde en niet-vergunde
prostitutie en op malafide bedrijvigheid. Het HEIT
probeert sinds 2014 door intensief toezicht en
handhaving van de prostitutiebranche de Haagse
prostitutie zo gezond, zo leefbaar en zo veilig
mogelijk te houden en pakt alle misstanden aan zoals
mensenhandel of illegale prostitutie in de
massagesalons en thuisprostitutie. Deze vormen van
illegale prostitutie ondermijnen het gemeentelijk
prostitutiebeleid en vormen tevens een bedreiging
van de leefbaarheid en de veiligheid van woonwijken
en van de volksgezondheid. Bij de aanpak van
malafide bedrijvigheid wordt gekeken naar
ondernemers die zich niet houden aan de nationale
en lokale wet- en regelgeving. Voor elke controle
wordt een maatwerkteam gemaakt. Per controle
worden naast de kernpartners ook partners
meegevraagd die een toegevoegde waarde hebben,
denk hierbij aan omgevingsdiensten of het NFI.
Vanuit elke organisatie worden gepaste en benodigde
maatregelen getroffen vanuit haar eigen
bevoegdheden. Het HEIT is een vaste partner bij
diverse ondermijningstafels. Niet alleen verzorgt het
HEIT de bestuurlijke controles bij diverse casussen die
daar behandeld worden, het HEIT levert ook een
trendbeeld van de fenomenen, trends en denkt mee
over huidig of nieuw gemeentelijk beleid.
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6. Staf en bedrijfsvoering
Onder de staftaken van het RIEC kunnen worden verstaan: beleid, communicatie, officemanagement, juridische
advisering en de bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting, ICT en beveiliging). In dit hoofdstuk komen die
taken aan de orde.

6.1 Beleid

positieve reacties op gekomen, waardoor het RIEC dit
zal blijven doen in 2019.

De beleidstaken hebben in 2018 vooral betrekking
gehad op het verwerven van de financiële middelen
voor zowel de structurele versterking van het RIEC als
de uitvoering van ondermijningsplannen door de RIEC
-partners (ondermijningsfonds). Daarnaast is er
geïnvesteerd in de bestuurlijke betrokkenheid bij de
ondermijningsproblematiek. Zo is er een informele
bestuurlijke werkgroep ondermijning ingesteld, die
een goede bijdrage levert aan de koers van het RIEC
Den Haag en de voorbereiding van besluitvorming
door de Stuurgroep. Ten slotte zien de beleidsmatige
staftaken op de ondersteuning van de overleggen van
onder andere het Kernteam RIEC, Stuurgroep RIEC en
overige overleggen in het RIEC-LIEC-bestel.

Ook ondersteunt communicatie de accountmanagers
van RIEC Den Haag door informatie over de aanpak
van ondermijning binnen de districten te verwerken
in overzichtelijke infographics. In deze infographics
kunnen partners in één oogopslag zien hoe de aanpak
van ondermijning in hun gebied ervoor staat en welke
middelen zij in kunnen zetten. Verder is LinkedIn
opgezet, waar partners op de hoogte worden
gehouden van ontwikkelingen rondom het RIEC en
nieuws over ondermijnende criminaliteit.
Tenslotte zijn in 2018 de eerste contacten gelegd met
communicatiemedewerkers van partnerorganisaties
om in 2019 korte lijntjes te hebben tussen adviseurs.
Op deze manier zal de communicatie tussen partners
en naar buiten soepel verlopen.

6.2 Communicatie
6.3 Personeel
Het RIEC Den Haag heeft in het laatste kwartaal van
2019 een communicatieadviseur en -stagiaire
aangetrokken om communicatie bij het RIEC op te
zetten. Zij zijn direct aan de slag gegaan met het
schrijven van een regionaal communicatieplan en ook
in de uitvoering zijn de eerste stappen in de goede
richting gezet. Zo heeft het RIEC in het laatste
kwartaal drie nieuwsbrieven verzonden, waarvan één
‘special edition’ over het regionaal bestedingsvoorstel. Door middel van deze special edition krijgen
de partners meer informatie over één specifiek
onderdeel rondom ondermijnende criminaliteit.
Hierdoor ontstaat meer kennis over het onderwerp
en krijgt de doelgroep een beter beeld bij wat het
RIEC voor hen kan betekenen. Hier zijn veel
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De personele bezetting van het RIEC bestaat uit
detacheringen en vooruitgeschoven posten van de
netwerkpartners en extern ingehuurde medewerkers
en stagiairs. Een deel van de medewerkers wordt
gefinancierd uit de RIEC-begroting; een andere deel
wordt door de netwerkpartners ‘om niet’ beschikbaar
gesteld en kunnen derhalve worden toegerekend aan
de door het ministerie van Justitie en Veiligheid
vereiste cofinanciering. De gemeente Den Haag
treedt op als beheersorganisatie en faciliteert de ICT,
het financieel beheer en de huisvesting.
Deelnemende gemeenten in de eenheid leveren hun
bijdrage aan het RIEC in de vorm van deelname aan
(boven)lokale overleggen en RIEC-overleggremia
(cofinanciering in natura).
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Het RIEC-bureau heeft net als in 2017 ook in 2018 een
groot aantal personele wisselingen, zowel uitstroom
als instroom. Dit komt doordat er nieuwe taken op
het RIEC afkomen, zoals de projecten rondom de
versterkingsgelden, het project verdachte transacties
en de uitvoering van het voorstel “Samen sterk…”. De
personele versterking die voortvloeit uit het voorstel
“samen sterk tegen ondermijning in onze regio” drukt

6.4 Financiën
Door het initiëren van allerlei nieuwe projecten,
waarvan een aantal pas in 2019 van start zullen gaan,
zijn er 2018 meer financiële stromen zichtbaar. Naast
de reguliere bijdrage van het ministerie van Justitie
en Veiligheid (€ 735.000 en € 90.000) en de
gemeente Den Haag (€ 89.000) zijn er nog een drietal
financieringsstromen;


PPS Intell inkomsten € 125.000 waartegenover
uitgaven staan van € 133.817. Sinds augustus
heeft er een personeelswisseling voorgedaan
waardoor wegens de overdracht deels dubbele
kosten zijn gemaakt.



Ondermijningsbeelden eenmalig (€ 460.000),
waarvan € 95.673 aan opstartkosten zijn
geboekt. Het restant bedrag wordt
meegenomen naar 2019. In 2019 zal er een
lager bedrag worden ontvangen, namelijk €
250.000 bovenop de hierboven genoemde €
90.000.
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Voor het Afpakproject dat officieel van start
gaat in 2019, zijn al middelen ontvangen in
2018. Voor 2018 en voor eventuele
verplichtingen die overlopen in 2019 is er
totaalbedrag van € 330.000 inclusief BTW ter
beschikking gesteld. Ten behoeve van het
project zijn in 2018 opstartkosten gemaakt ten
bedrage van € 74.789.

Hoewel het aantal personeelsleden is gegroeid in
2018 is dit niet zichtbaar in de reguliere salarislasten.
Er zijn vooral personeelsleden bijgekomen in de
projecten. Een tweetal personeelsleden zijn ingezet
op PPS Intell waardoor de kosten zijn overgeheveld

6.5 Huisvesting, ICT en beveiliging
Sinds 1 augustus 2013 is het RIEC Den Haag
gehuisvest in een pand van de Reclassering
Nederland. Hier is ook het Veiligheidshuis
Haaglanden gehuisvest. In het pand zijn verschillende
faciliteiten aangebracht ten behoeve van de
bedrijfsvoering van het RIEC-bureau, zoals ICTaansluiting op het politie- en gemeentenetwerk. Ook
is de bedrijfsruimte van het RIEC beveiligd volgens de
eisen die daaraan gesteld worden door de politie en
het OM. Voor wat betreft de ICT-applicaties van de
politie wordt door de medewerkers gebruik gemaakt
van programma’s Analyst’s Notebook, I-Base en
MapInfo. Informatiedeling tussen de RIEC-partners
vindt plaats via RIEC-IS en FileShare. RIEC-IS is in 2018
volledig geïmplementeerd.
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Voor het goede doel
De politie signaleerde een aantal subjecten uit een
woonwagencentrum die op papier niks zouden bezitten, maar
in de praktijk gebruik maakten van exclusieve auto’s en in bezit
waren van een luxe pleziervaartuig. Ook zijn er connecties met
OMG leden. De politie vermoedt dat er gebruik wordt gemaakt
van een groot aantal stichtingen (met uiteenlopende formele
doeleinden, waaronder goede doelen) voor crimineel financieel
gewin. Zo bestaat het vermoeden dat (nep) medicijnen en
Kamagra (illegale variant van Viagra) worden verhandeld en
dat andere personen en bedrijven worden opgelicht. Het
geldelijk gewin wordt in luxe goederen omgezet en mogelijk in
vastgoed.
Omdat harde, strafbare feiten niet aangetoond konden worden,
heeft de casus niet geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Om
toch tot een interventie te komen, is integraal afgesproken dat
het OM de civielrechtelijke mogelijkheden zou bekijken met als
doel de betreffende stichtingen te ontbinden en de bestuurders
te ontslaan.
In totaal waren er 28 stichtingen bij de casus betrokken, waarvan
er nog maar tien bestonden op het moment dat het OM ermee
aan de slag ging. Nadat het OM de administratie van deze tien
stichtingen heeft opgevraagd, hebben vijf van de tien
stichtingen zichzelf direct opgeheven en uitgeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
De Rechtbank heeft uitspraak gedaan over de ontbinding van
resterende vijf stichtingen die in de RIEC-casus voorkomen. De
door het OM gevraagde ontbinding van de stichtingen is door
de Rechtbank gehonoreerd en de bestuurders van deze
stichtingen zijn ontslagen. Een door de rechtbank ontslagen
bestuurder kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen
bestuurder worden van een stichting en zich niet als zodanig
opnieuw laten inschrijven als bestuurder van een stichting in het
register van de Kamer van Koophandel. Kortom, een mooi
resultaat van deze integrale casus.
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Bijlage 1: Jaarrekening 2018
De gemeente Den Haag voert als centrumgemeente de boekhouding van het RIEC, onder de voor de gemeente
geldende regelgeving. Dit houdt in dat de jaarrekeningcijfers mee lopen in de reguliere accountants controle die
wordt gevoerd op de jaarrekening van de gemeente. Deze systematiek, die in meerdere RIEC’s wordt gehanteerd,
is door het ministerie van JenV goedgekeurd voor de verantwoording van de reguliere bijdrage aan het RIEC
vanuit het ministerie.
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Bijlage 2: Toelichting tabel operationele resultaten RIEC
De tabel is ingevuld, waarbij de volgende invulinstructie is toegepast: Vul in de tabel de resultaten in van
inspanningen die door het RIEC bureau zijn geleverd in het betreffende verslagjaar, onder de reikwijdte van het
RIEC convenant. Het dienen resultaten te zijn waarbij het RIEC bureau naar aanleiding van een binnengekomen
signaal, te weten (een) aanwijzing(en) van één of meerdere partners in een RIEC dat bepaalde gedragingen en/of
situaties mogelijk verband zouden kunnen houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit,
een actieve bijdrage heeft geleverd in de casusbehandeling. Van dit laatste is sprake indien het RIEC-bureau
informatie heeft verzameld, deze heeft geanalyseerd en een mogelijk interventieadvies heeft opgesteld bij of ten
behoeve van een informatieoverleg (i.c. ondermijningstafel).
Ad. 1. Vul hier het aantal door het RIEC opgeleverde integrale ondermijningsbeelden in, conform het werkproces
‘ondermijningsbeelden’.
Ad. 2. a. Het betreft het totaal aantal van de casussen die, conform het werkproces ‘Integrale casusaanpak’
gestart zijn in het betreffende verslagjaar.
Ad. 2.b.-f. Hierin aangeven welke partner binnen het samenwerkingsverband een casus heeft ingebracht (of een
signaal dat tot een casus is opgewerkt). Het totaal aantal hiervan hoeft niet te corresponderen met het aantal
onder 2.a.
Ad. 3. Het kan hierbij voorkomen dat meerdere thema’s in een casus hebben gespeeld. Voor het regionale
jaarverslag van het RIEC is het toegestaan categorie 3.f. nader te specificeren met de regionale thema’s of
handhavingsknelpunten (dus 3.f. 3.g. 3.h. enzovoort). Voor het landelijk jaarverslag betreft deze tabel een
limitatieve opsomming van de RIEC- thema’s, waarbij onder 3.f. alle regionale thema’s of handhavingsknelpunten
door het LIEC worden opgeteld.
Ad. 4.a. Het betreft het totaal aan adviezen dat het RIEC in het verslagjaar heeft afgegeven. Dit kunnen dus ook
adviezen zijn n.a.v. RIEC casussen van voorgaande jaren. Het aantal onder 4.a. hoeft dus niet overeen te komen
met dat onder 2.a.
Ad. 4.b.- e. Hierin aangeven welke soorten interventies zijn geadviseerd. Het totaal aantal hiervan hoeft niet te
corresponderen met het aantal onder 4.a, omdat er meerdere soorten interventies per advies kunnen worden
gegeven.
Ad.4.b II Vul hier het aantal interventieadviezen met de strekking dat de Wet Bibob kan worden ingezet én het
aantal adviezen dat in het kader van de uitvoering van de Wet Bibob door het RIEC in het verslagjaar is afgegeven
aan bestuursorganen. Ondersteuning van gemeenten in de uitvoering van de Wet Bibob is een specifieke RIEC
taak en staat daarmee los van de ‘reguliere’ casusaanpak van het RIEC. Daarom moet deze apart worden
vermeld.
Ad. 5. Vul hier het totaal bedrag in van alle fiscale, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen die in RIEC
verband zijn genomen in het verslagjaar (opgelegde aanslagen, ontnemingsmaatregelen, boetes etc.).
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