UITVOERINGSAGENDA
2021

Uitvoering in 2021
In 2021 zijn in de regio Den Haag de aanpak van
mensenhandel en van drugs de hoofdprioriteiten binnen de
aanpak van ondermijning. In het RBO van 3 juni is het
ambitiedocument ‘coalitie tegen ondermijning’ vastgesteld
waarin de contouren van een meerjarige versnellingsagenda
voor de eenheid Den Haag zijn geschetst. In deze
uitvoeringsagenda 2021 wordt aangegeven welke
onderdelen van dit ambitiedocument in 2021 worden
opgepakt. Aanvullend aan de uitvoeringsagenda is een
subsidievoorstel ingediend bij het Rijk om de aanpak van
ondermijning verder te verstevigen door te investeren in de
ondersteuning van de ondermijningstafels, in
ondersteunende expertise en ten behoeve van een pilot
gericht op de aanpak van jonge aanwas. .

Aanpak mensenhandel
Bestuurlijke aanpak: het basisniveau en meer

Naar aanleiding van breed in de regio
gedragen bestuurlijke zorgen over
mensenhandel (m.n. uitbuiting van
arbeidsmigranten) heeft het RIEC in 2019 een
fenomeenonderzoek uitgevoerd naar
arbeidsuitbuiting. Ook in de lokale
ondermijningsbeelden, die in de afgelopen 2
jaar zijn uitgevoerd in de regio, komen de
verschijningsvormen van mensenhandel
(seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en
criminele uitbuiting) sterk naar voren. Tot
voor kort ontbrak het echter aan
daadwerkelijke integrale casuïstiek.
Inmiddels wordt er aan de
ondermijningstafels in de regio een aantal
stevige integrale mensenhandelcasussen
behandeld.
De aanpak van mensenhandel in de regio
verdient evenwel versterking, door het
vergroten van het bewustzijn, het verkrijgen
van zicht op het probleem en het verbinden
van relevante partners in de aanpak. Dit
voorkomt dat mensen slachtoffer worden van
mensenhandel, het beschermt slachtoffers en
het zorgt voor een betere aanpak van daders
van mensenhandel.

•

Gemeenten zorgen voor implementatie van het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel,
zoals vastgesteld in het landelijke programma Samen tegen Mensenhandel (2018) en afgesproken
tussen VNG en Rijk in het Interbestuurlijk Programma. Dit houdt tevens in dat iedere gemeente:
Werkt aan actieve signalering van mensenhandel;
Een aandachtsfunctionaris heeft, die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente (o.a.
voor signalen van mensenhandel), bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te
treden tegen mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers van
mensenhandel terecht kunnen;
Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van mensenhandel
ondersteunt.
De ketenregisseur mensenhandel, die eind 2020 wordt aangesteld bij het RSIV, helpt en adviseert
de gemeenten bij de implementatie.

•

De ketenregisseur levert daarnaast een bijdrage aan het verbeteren van de lokale en (sub)regionale
ketensamenwerking door samenwerkingspartners zoals gemeenten, politie, OM, RIEC, HEIT, ISZW,
Zorg- en Veiligheidshuizen en zorgcoördinatoren, bij elkaar te brengen en verschillende netwerken
met elkaar te verbinden.

•

De ketenregisseur stelt samen met de gemeenten in de regio, die in hun aanpak van mensenhandel
voorop lopen en mede op basis van wat er lokaal of elders in het land beschikbaar is, een regionale
handreiking op voor de brede aanpak van mensenhandel (arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en
criminele uitbuiting). Hierin wordt ook prostitutie-/vergunningenbeleid en bijbehorend
handhavingsarrangement meegenomen.

•

Het RIEC en het RSIV zullen gemeenten adviseren bij het organiseren van lokale bewustwordingscampagnes zowel binnen het ambtelijk apparaat als bij burgers en ook bij mogelijke slachtoffers.
Het benodigde materiaal wordt regionaal ontwikkeld, waarbij de input van het HEIT benut wordt.
Gemeenten zijn in de lead om bewustwordingsbijeenkomsten te hosten.

Meer signalen van mensenhandel en meer integrale casuïstiek met concrete interventies
•

Partners brengen actief signalen van mensenhandel aan bij de ondermijningstafels van het RIEC,
zodat er meer integrale casuïstiek op gebied van mensenhandel in de regio kan worden
opgepakt.

•

De Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW) levert 1 medewerker (om niet) voor een
jaar aan het RIEC die als integraal projectleider casuïstiek op gebied van mensenhandel kan
trekken en extra expertise inbrengt.

•

De uit integrale casuïstiek voortkomende knelpunten en oplossingsrichtingen worden nader
uitgewerkt en, indien nodig, geadresseerd in de vorm van bestuurlijke rapportages (bijvoorbeeld
mbt. huisvesting arbeidsmigranten, malafide uitzendbureaus en registratie verblijf / koppeling
RNI met BRP). Vanuit lopende casuïstiek wordt tot barrièremodellen gekomen die breed in de
regio (en landelijk) ingezet kunnen worden.

•

Politie zal conform afspraak in de landelijke veiligheidsagenda investeren in een politie-breed
bewustzijn van het fenomeen, met oog voor het oppikken, registreren en verwerken van
signalen die duiden op uitbuiting.

•

Politie heeft in het kader van de landelijke veiligheidsagenda afgesproken te komen tot meer
interventies gericht op de aanpak van mensenhandel. Om deze afspraak te kunnen realiseren zal
de politie de signalering en informatiegestuurde aanpak op alle vormen van mensenhandel in de
fysieke en digitale wereld versterken. Politie en OM hebben zich in de landelijke
veiligheidsagenda verbonden aan een toename van complexe onderzoeken en interventies. Dit
moet leiden tot meer OM-verdachten van mensenhandel en meer gemelde slachtoffers bij
Comensha in de politie-eenheid Den Haag.

•

Het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) houdt toezicht op de vergunde en niet-vergunde
prostitutiebranche. Dit draagt bij aan het in kaart brengen van netwerken van
mensenhandelaren. Relevante signalen worden via een warme overdracht aan Politie Opsporing
(AVIM) gegeven. Daarnaast worden er integrale bestuurlijke controles uitgevoerd bij malafide
ondernemers waarbij signalen van arbeidsuitbuiting kunnen worden geconstateerd; hieraan
wordt opvolging gegeven door ISZW in het team.

Aanpak drugs
Bestuurlijke aanpak
•

Het nieuwe drugsconvenant in de Eenheid Den Haag dat per 1 juli in werking is getreden maakt
het mogelijk om (regionale/districtelijke) werkafspraken te maken over het aanpakken van de
drugsproblematiek (trekker politie).
Door het RSIV en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT) is een handreiking geschreven die 3
juni 2020 vastgesteld is in het RBO met maatregelen die de gemeente kan treffen tegen handel
in drugs (o.a. het sluiten van woningen en panden bij het aantreffen van een
handelshoeveelheid drugs). Gemeenten gaan in 2021 met de handreiking in hun gemeente aan
de slag om bij hun gemeente passend beleid vorm te geven.

•

Binnen de Eenheid Den Haag wordt door verschillende gemeenten ‘last onder dwangsom voor
drugsdealers’ toegepast. Deze ontwikkeling wordt verder gecontinueerd en waar mogelijk
uitgebreid. Het uitbreiden van het handhavingsinstrumentarium wordt vooral ingegeven door
lokale behoefte. Bij een breder gedragen handhavingsinstrument kan de kennis en de
ervaringen van het BOT/RSIV bijdrage leveren aan het opzetten van een dergelijke handreiking.
De geleerde lessen worden via het netwerk OOV voor alle gemeenten beschikbaar gemaakt.

•

Elke gemeente draagt in 2021 zorg voor een meldpunt waar signalen voor ondermijning door
burgers en bedrijfsleven kunnen worden gemeld (bijvoorbeeld door aansluiting bij Meld
Misdaad Anoniem). Van belang is goed na te denken over een eenduidige registratie en
opvolging van dit soort meldingen. Een goede registratie bij zowel gemeenten als politie is van
belang in het kader van te ondernemen interventies en het zicht houden op ondermijnende
criminaliteit; (NB dit meldpunt is breder dan alleen drugs, gaat over ondermijning in het
algemeen).

Veiligheidsagenda politie:
In de landelijke veiligheidsagenda is ondermijning opgenomen als prioriteit van politie en OM. In dat kader zijn de volgende
afspraken relevant voor de eenheid Den Haag. Afgesproken is dat politie daarbij in het bijzonder aandacht heeft voor drugs,
financiële geldstromen en de handel in zware automatische wapens. Voor de keuze van een integrale aanpak van de casuïstiek
wordt rekening gehouden met de gestelde onderwerpen in de Veiligheidsagenda en de lokale (opwerkte) signalen vanuit het
operationele werkveld (lokaal bestuur). Deze keuzes worden integraal gemaakt aan onder andere de districtelijke en regionale
ondermijningstafels. Op dit moment worden landelijk de afspraken herijkt. Voor 2021 zal door de politie in de regio Den Haag in
ieder geval ingezet worden op:
•

Het verbeteren van de informatiepositie aan de voorkant van het proces, als basis voor interventies in de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Daartoe wordt een betere verbinding en uitwisseling tot stand gebracht tussen ‘blauw’, ‘intel’
en ‘opsporing’.

•

In alle ondermijningszaken wordt financieel onderzoek ingezet, tenzij uit de financiële analyse evident naar voren komt dat
dit geen meerwaarde heeft.

•

Het experimenteren met rijker verantwoorden. Om de (maatschappelijke) effecten van de aanpak van ondermijning om
inzichtelijk te maken, is het streven om in de aanpak van ondermijningcasuïstiek te experimenteren met rijker
verantwoorden dan wel sturen op (maatschappelijk) effect. Aan de ondermijningstafels en de regionale ondermijningstafel
wordt hiervoor ruimte gecreëerd. De geleerde lessen worden uitgewisseld binnen de eenheid.

Institutionele weerbaarheid – zo sterk als de zwakste schakel
•

Informatie en toegang tot (data)systemen en fysieke locaties zijn belangrijke bronnen voor criminelen. Het tegengaan van
ondermijning is niet alleen toepassen van een interventiepalet, maar ook het voorkomen dat criminelen medewerkers van
de (RIEC)partners benaderen en om toegang krijgen tot informatie. Hoe kunnen wij de weerbaarheid van onze organisaties
vergroten? Wat kunnen wij leren van de gebruikte methoden door criminelen. Welke kwetsbaarheden zijn er in onze
organisaties en/of delen van organisaties? Alle RIEC-partners werken op dit punt aan de weerbaarheid van hun eigen
organisatie. Het RIEC kan hierover advies geven.

•

Het RIEC ontwikkelt een dashboard waaruit per gemeente inzichtelijk wordt welke ondermijnende criminaliteit aanwezig is
en inzicht geeft in de weerbaarheid van de gemeente. Hierdoor kan een gerichtere interventiestrategie worden ontwikkeld
op de pijnpunten binnen een gemeente; NB dit dashboard is breder dan alleen drugs, ziet op alle ondermijning.

Leren van elkaar
•

De geleerde lessen en ontdekte mogelijkheden van de ondermijningsprojecten worden in
2021 door het RIEC toegankelijk gemaakt zodat partners deze actief kunnen toepassen bij
andere projecten/casussen. Bijvoorbeeld het communicatieplan van de Weerbare
Bloemenveiling kan ook worden toegepast op andere nodale knooppunten.

•

Ook zal er door RIEC en RSIV op basis van de lopende projecten een handreiking worden
gemaakt voor gemeenten hoe een bedrijventerrein aangepakt kan worden.

•

Er wordt door het RIEC in samenwerking met het vastgoed project Leiden een webinar
georganiseerd over de aanpak van vastgoedcriminaliteit.

•

De politie (DRIO) organiseert bijeenkomst(en) voor RIEC-partners (analisten/projectleiders)
waarin kennis wordt gedeeld over totstandkoming en werking met crime-scripts, het scoren
van informatie en de ontwikkeling naar real time intelligence. Hierdoor kan de
versterkingsaanpak leiden tot een eenduidige aanpak en het maken van gezamenlijke keuzes
aan de ondermijningstafels. Naast expertiseopbouw, dragen deze bijeenkomsten ook bij aan
het versterken en vergroten van een integraal netwerk van analisteren en projectleiders.

Informatiegestuurd werken
•

Er wordt een werkgroep integrale intelligence en integraal informatiegestuurd werken
ingericht. Deelnemers zijn politie (DRIO), RIEC, OM (informatie-officier), belastingdienst en een
afvaardiging van enkele gemeenten die een voorstel zullen maken hoe binnen de kaders van
het RIEC-convenant meer integraal informatie gestuurd gewerkt kan worden. Vanuit de
werkgroep Drugs is het voorstel om de bovenstaande werkgroep te laten werken met onder
andere de informatie afkomstig vanuit het EncroChat onderzoek. Relevante informatie wordt
gedeeld met de (RIEC-)partners. Het ontsluiten van informatie is deels wettelijk bepaald en
deels bepaald door de toepasbaarheid voor partners. De verwachting is dat partners hun
interventiepalet toepassen in bijv. concrete casuïstiek maar ook de informatie als bouwstenen
gebruiken voor het bouwen van barrièremodel(len).

Een barrière in het barrièremodel
•

Het is een feit van algemene bekendheid dat crimineel verkregen geld geïnvesteerd wordt in
vastgoed en horeca(vastgoed). Door het Organized Crime Field Lab (OCFL) Nasmaak dat in Den
Haag heeft gedraaid is duidelijk geworden dat door het secuur toepassen van de wet BIBOB
drempels opgeworpen kunnen worden. Door het toepassen van de wet BIBOB wordt voorkomen
dat vergunningstelsel (onbedoeld) criminaliteit faciliteit. Door een integrale werkgroep,
bestaande uit o.a. RIEC-partners, wordt onderzocht waar de quick wins liggen voor het eenduidig
toepassen van de procedure wet BIBOB. Het streven is dat binnen de Eenheid Den Haag een
eenduidige BIBOB-procedure tot stand komt waarbij de meest optimale (informatie)bronnen,
inclusief de lokale context, onderdeel vormen van het BIBOB-advies. De werkgroep zal o.l.v. het
RIEC onderzoeken op welke wijze dit proces verbeterd kan worden. Samenwerking met Landelijk
Bureau BIBOB, DRIO en RIEC-partners is onontbeerlijk om dit proces vorm te geven.

•

Ontwikkelen door het RIEC in samenwerking met het vastgoedproject Leiden van een handreiking voor gemeenten over barrières tegen vastgoedcriminaliteit (breder dan alleen drugs).

•

De politie en de RIEC-partners richten zich bij de aanpak van drugs op de cruciale locaties én
facilitators die naar voren zijn gekomen bij netwerkanalyses van drugscriminaliteit. Het RIEC
ontwikkelt samen met de partners interventiemenukaarten, gericht op de aanpak van de drie
drugmarkten; hennep, cocaïne, synthetische drugs, waarbij per stap van het crime-script duidelijk
wordt gemaakt wat mogelijke barrières zijn en welke werkafspraken gemaakt kunnen worden
met elkaar in de aanpak van de drugsproblematiek;

Hennepkwekerijen & preventieve aanpak – korte termijn
•

Sommige verdachten van hennepkwekerijen kunnen ook slachtoffer zijn. Harde data ontbreekt,
maar er zijn verdachten die tot hun nek in de schulden zitten en nog een klein duwtje in de rug
nodig hebben om de overstap te maken naar het beschikbaar stellen van hun woning voor een
hennepkwekerij. Het hebben van een hennepkwekerij lost geen schulden op, het veroorzaakt
meer problemen. Deze hypothese wordt getoetst door de politie in het netwerk van ambtenaren
van Openbare Orde en Veiligheid. Na toetsing wordt duidelijk of deze vorm van preventieve
aanpak op draagvlak kan rekenen. Er wordt bezien of hier een pilot mee gestart kan worden.

Growshops & Coffeeshops
•

Binnen de Eenheid Den Haag wordt onderzocht op welke wijze growshops bestuurlijk aangepakt
kunnen worden. Growshops faciliteren de productie en de handel van hennep door het leveren van
goederen/kennis/informatie over hennep(teelt). Daarmee neemt een growshop een belangrijke
positie binnen het crimescript hennep in. Er is een pilot, binnen de gemeente Den Haag, gestart met
het inzetten van 13b Opiumwet (de voorbereidingshandelingen) in relatie tot growshops. De pilot is
gericht op het tegengaan van en/of sluiten van growshops door het bij elkaar brengen van de
informatie over growshops en het uitvoeren van een bestuurlijke controle van het HEIT gevolgd door
het treffen van bestuurlijke maatregelen gericht op een sluiting. Doel van de pilot is te komen tot een
barrièremodel voor growshops waarbij bestuurlijk (en verkennend wordt gekeken of er ook fiscaal)
wordt opgetreden. De opgedane ervaringen, successen en lessen worden gedeeld binnen de Eenheid
Den Haag. De pilot wordt uitgevoerd door de RIEC-partners en trekker is de gemeente Den Haag.

•

Onder leiding van de Belastingdienst, is de eerste fase van een nadere verkenning gestart naar het
toezicht op de coffeeshops en growshops in de Eenheid Den Haag. De RIEC-partners participeren in
deze verkenning.

Bewustzijn vergroten
•

In de Veiligheidsmonitor 2019 zijn voor het eerst vragen opgenomen over mogelijke situaties in
relatie tot ondermijnende vormen van criminaliteit en het doen van meldingen hierover bij
gemeente / politie of andere instanties. Er valt te zien dat naarmate meer burgers aangeven kennis
of een vermoeden te hebben van een specifieke situatie of probleem, de meldingsbereidheid hoger
ligt. Vanuit de monitor wordt duidelijk dat < 23 % van de bevraagde burgers kennis heeft over
ondermijnende criminaliteit en maar < 4% van de burgers wil dat ondermijning als eerste wordt
aangepakt. Hier wordt een gezamenlijke communicatiestrategie op ontwikkeld.

•

Elke gemeente draagt in 2021 zorg om een bewustwordingsavond voor ondernemers te organiseren
(bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen).
Bewustwordingsavonden kunnen gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals agrarische sector
(bijvoorbeeld rond de bloemenveiling of in het buitengebied), transportsector of dienstverlenende
sector.

Voorkomen jonge aanwas en
criminele families
Binnen de hoofdprioriteit drugs wordt ingezet
op het voorkomen van jonge aanwas en de
aanpak van criminele families in de regio. Het
centrale doel is om te voorkomen dat (steeds)
jonge(re) mensen toetreden tot netwerken van
georganiseerde drugscriminaliteit en het
verbinden van de aanpak van ondermijning
aan de preventieve aanpak van gemeenten op
het gebied van veiligheid, zorg, onderwijs en
jeugd.
In verschillende regio’s is ervaring opgedaan
met preventieve aanpakprojecten gericht op
jeugd en criminaliteit. Die kennis en ervaringen
zullen, samen met een actueel beeld van de
positie van jongeren in de georganiseerde
drugscriminaliteit in de regio, bijdragen aan een
concreet handelingsperspectief voor een
(preventieve) aanpak..

•

Het RSIV en het RIEC laten in 2020 een onderzoek uitvoeren naar (het voorkomen van) jonge
aanwas binnen de (georganiseerde) drugscriminaliteit, dat de interventiemogelijkheden in kaart
brengt ten behoeve van nieuwe (preventieve) projecten, maar ook zo mogelijk bestaande
initiatieven, zoals het Goudse ondermijningsproject naar ‘criminele families’ en de ‘stedelijke
jeugd aanpak’ in Leiden.

•

De lead voor het voorkomen van jonge aanwas en het aanpakken van criminele families ligt
lokaal.

•

Het RSIV zal de regie voeren over het ontwikkelen van een handzaam interventiepalet en deze
onder de aandacht brengen van gemeenten in de regio, door bijvoorbeeld het organiseren van
kenniskringen om de toepassing van het interventiepalet uit te leren.

•

De partners in de regio zullen – met behulp van een verbeterde groepsscan – een jaarlijkse
inventarisatie maken van de meest problematische jeugdgroepen in de gehele regio. Zo zullen
ook de ‘rising stars’ in de georganiseerde drugscriminaliteit via analyse (incl. financieel) in beeld
komen, waarop een aanpak ontwikkeld wordt. Dat vraagt van de partners om dynamisch te
sturen op kopstukken en sleutelfiguren in samenhang met een probleemgerichte aanpak.

•

Er is een voorstel gedaan bij het Rijk om in aanmerking te komen voor een subsidie om in 2021
een project te draaien op het voorkomen van jonge aanwas.

