RIEC - LIEC

Een georganiseerde overheid
tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC-LIEC

Met de begeleiding en ondersteuning van
meer dan 1700 integrale casussen per jaar
maken de tien Regionale Informatie en
Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk
Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
zich – samen met deelnemende partners –
hard voor de bestrijding van
georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. De RIEC’s en het LIEC
verbinden informatie, expertise en krachten
van verschillende overheidsinstanties.
Daarnaast stimuleren en ondersteunen de
RIEC's en het LIEC de publiek-private
samenwerking bij de aanpak van
ondermijning.
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GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
“Ondermijnende criminaliteit heeft een enorme
aantrekkingskracht. Ook op mensen waar je het
niet van verwacht. Het is een miljardenbusiness.
Toch gaat het niet alleen om het geld. Het gaat
ook om autonomie, je afzetten tegen de
samenleving.”
- Pieter Tops, hoogleraar

Bij georganiseerde ondermijnende criminaliteit vermengt de
onderwereld zich met de bovenwereld. Georganiseerde criminaliteit
kent vele verschijningsvormen. Bijvoorbeeld drugshandel,
mensenhandel en witwassen, waarbij geld dat is verkregen met
criminele activiteiten een belangrijke rol gaat spelen in de
samenleving. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit raakt ons
allemaal.
De RIEC's en het LIEC maken zich hard voor de gezamenlijke
aanpak van ondermijning. De RIEC’s spelen een belangrijke rol op
lokaal en regionaal niveau. Het LIEC coördineert de integrale aanpak
van landelijke thema’s en maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk.
Daarnaast ondersteunt het LIEC de RIEC’s bij juridische zaken,
communicatie en ICT. Het RIEC-LIEC-concern richt zich op:




Vergroten van bewustwording bij de overheid en private
partijen over de problematiek van ondermijning;
ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de
overheid en met publiek-private partners;
delen van kennis en expertise bij de aanpak van ondermijning.
RIEC-LIEC
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RIEC-LIEC convenant
Om informatie uit te kunnen wisselen
ondertekenden onderstaande partners
het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en
Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde
Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten
en Bevordering Integriteitsbeoordelingen:












Gemeenten
Provincies
Openbaar Ministerie (OM)
Politie
Belastingdienst/Toeslagen
Douane
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD)
Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)

De RIEC’s en het LIEC ondersteunen de
integrale aanpak tussen deze partners en
adviseren over regionale en landelijke
aanpakken van georganiseerde criminaliteit.

Binnen de integrale aanpak van ondermijning
zijn diverse landelijke thema’s geprioriteerd,
zoals georganiseerde hennepteelt,
mensenhandel en -smokkel, criminele
motorbendes, witwassen en fraude.
Naast deze landelijke thema’s maakt elk RIEC
regionale handhavingsknelpunten inzichtelijk en
organiseert en ondersteunt de integrale aanpak
hiervan.

“Ondermijning is een
rechtstreekse bedreiging voor de
rechtsstaat. Mensen moeten zien
dat de overheid er keihard
tegenin gaat. Het is onze taak om
mensen het gevoel te geven dat ze
veilig zijn. Dat doen we door
gezamenlijk op te trekken als één
overheid en samen met burgers en
bedrijven.”
- Ferdinand Grapperhaus, Minister
van Justitie en Veiligheid
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ONDERMIJNINGSBEELD
“Een ondermijningsbeeld is een
soort foto die laat zien wat we op
dat moment weten over
ondermijning. Het zorgt voor
alertheid en bewustzijn bij
ambtenaren. Dat helpt ontzettend
bij de omslag naar het werken als
één overheid.”
- Veiligheidsdeskundige

Ondermijningsbeelden
De RIEC’s stellen regionale
ondermijningsbeelden op. Deze beelden maken
georganiseerde criminaliteit in een bepaald
geografisch gebied zichtbaar en tonen de
maatschappelijke verwevenheid ervan. Ook
laten de ondermijningsbeelden zien waar
criminele markten zich op richten. Zo vormen
deze regionale beelden het vertrekpunt voor een
actiegerichte regionale bestrijding van
ondermijning. Het LIEC zorgt voor het
samenbrengen van de regionale
ondermijningsbeelden tot een landelijk
ondermijningsbeeld.
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Maatregelen
Informatie van de convenantpartners wordt
samengebracht in een integraal casusoverleg.
Na inventarisatie van alle signalen kiezen de
partners mogelijke interventies en bepalen
welke organisatie hiervoor de beste papieren
heeft. Zo worden bestuurlijke, strafrechtelijke en
fiscale maatregelen gecombineerd om
georganiseerde criminaliteit aan te pakken.
Door barrières op te werpen wordt voorkomen
dat criminelen vergunningen, subsidies en
overheidsopdrachten misbruiken voor fraude,
witwassen of andere illegale praktijken.
Een overzicht van in te zetten middelen en
maatregelen staat op de website van de RIEC’s
en het LIEC (www.riec.nl).

Meer informatie of contact?
www.riec.nl
info@liec.nl
@RIEC_LIEC
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