Samen
tegen
ondermijning
Over het RIEC Den Haag

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Den Haag
streeft naar een sterke overheid en weerbare maatschappij. Dit willen we
bereiken door een proactieve integrale aanpak, het versterken van de
uitvoeringskracht en de slagkracht en tenslotte door een brede
maatschappelijke coalitie te vormen tegen ondermijnende criminaliteit.
Het RIEC Den Haag ondersteunt de volgende convenantpartners:
27 Gemeenten
Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst
Provincie Zuid-Holland
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Openbaar Ministerie
Koninklijke Marechaussee
Politie Eenheid Den Haag
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Belastingdienst
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Belastingdienst/Toeslagen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Douane

RIEC Den Haag biedt partners in de aanpak van ondermijning:
Een platform voor
integrale informatie
en aanpak

Onder het RIEC-convenant kunnen partners informatie met elkaar
delen op gebied van de integrale aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. In de regio Den Haag gebeurt dit aan de
districtelijke ondermijningstafels waar signalen, casuïstiek en
fenomenen worden besproken.

Analyses, adviezen
en onderzoeken
over ondermijning

Het RIEC maakt analyses bij casuïstiek op basis van informatie die door
de partners wordt aangeleverd. Vervolgens adviseert het RIEC over de te
nemen maatregelen. Ook doet het RIEC verdiepend onderzoek naar
ondermijnende criminaliteitsvormen.

Expertise in de
integrale en
bestuurlijke aanpak
De verbindende
schakel, van lokaal
tot nationaal

Het RIEC heeft specialisten in huis die de partners adviseren over de
integrale en bestuurlijke aanpak op gebied van ondermijnende
criminaliteit, zoals drugs en mensenhandel.
Accountmanagers leggen verbinding tussen de partners binnen de
aanpak van ondermijning op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Wat is ondermijning?
Steeds vaker komt het woord ‘ondermijning’ voor in de media.
Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van
criminaliteit. Maar waar hebben we het nu precies over? Een belangrijk
aspect van ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de
bovenwereld en de innesteling van criminele fenomenen in onze eigen
nabije omgeving. Voorbeelden van ondermijning zijn:

Mensenhandel
en -smokkel

Drugscriminaliteit

Een winkel waar je
niet kunt pinnen,
nooit klanten ziet en
de eigenaar een dure
auto rijdt

Een woning waar 24
uur per dag korte
bezoekjes plaatsvinden:
verschillende mensen
die in en uit lopen

Criminele
motorbendes

Een garagebedrijf
waar ’s nachts wordt
gewerkt die geen
website heeft en
waarvan gevelreclame
ontbreekt

(Vastgoed)fraude
en witwassen

Een boerenbedrijf
waar auto’s met
kentekens uit het
buitenland komen en
dicht tegen het pand
geparkeerd staan

Zijn de volgende
dingen jou
weleens
opgevallen?

Wijkbewoners die een
uitkering ontvangen,
maar luxe
verbouwingen of
uitgaven doen

Dit zou mogelijk kunnen duiden op eventuele
signalen van ondermijnende criminaliteit

Meer weten?

Kijk op www.kennisplatformondermijning.nl en www.rsiv.nl
of download de app ondermijning in Google Play of de App Store.

