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Ondermijning?

 Definitie…? ‘Het verzwakken of misbruiken van de 
structuur van onze maatschappij, leidend tot een 
aantasting van haar fundamenten en/of van de 
legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt’ 

 Georganiseerde criminaliteit;

 Internationaal actief 

 Lak aan wet- en regelgeving, uit op geld, macht, invloed

 Flexibel, creatief, meedogenloos 

 B-to-B diensten/producten nodig

 Gebruikt/misbruikt middelen, producten en mensen

 Schaadt bedrijven/bedrijvenlocaties, wijken, jongeren, 
overheden



Nederland: prima vestigingsklimaat

Drie grote voordelen:

• Fysieke infrastructuur: wegennet, (lucht)havens

• Digitale infrastructuur

• Bescherming privacy

• Strafrechtelijke informatie opgesloten in hokjes

• AP moet vooraf toestemming geven 
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Ondernemers en ondermijning

➢ Directe schade: ongewild betrokken raken
➢ B-t-B leveren diensten/producten

➢ Bedreiging/afpersing

➢ Verdachte worden

➢ Branches: reputatieschade door publiciteit

➢ Branche lokaal: bestuurlijke maatregelen; 

kosten goede bedrijven tijd en geld en verjagen 

de foute

➢ Lokaal: reputatieverlies vestigingslocatie 
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Hét bedrijfsleven?

Per 1 januari 2020:

➢ Totaal:  2.000.404 (+99.007) +5%

➢ ZZP: 1.045.283  (27.221) + 6%

➢ Parttime ZZP: 281.647  (8.492) +11%

➢ MKB: 443.842 (+1.313)  +0%

➢ GB: 1.108 (+6)   +0%

➢ Overig:  228.524 (+8.492)  +4%
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Hét bedrijfsleven?

Actief in 1.000+ branches

Globaal verdeeld over 7 sectoren: 
 Bouw & Industrie

 Groot-, Detailhandel & Winkelambacht

 Transport & Logistiek

 Zakelijke Dienstverlening

 “Vrije Tijd”

 Zorg

 Vitale infrastructuur/telecom
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Echte ondernemers

→ Zijn bezig met ondernemen…

→ Hebben verstand van ondernemen; 

niet van criminaliteit, niet van ondermijning

→ Zijn te weinig weerbaar tegen 
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Ondermijning raakt iedereen

Het is overal:

• Bedrijventerrein, winkel- en uitgaansgebied, 

buitengebied, (lucht)havens 

• Branches, wijken, scholen, sportclubs 

Uitdaging voor publieke partijen

• JenV/EZ/OCW-Provincie-B&W/ambtelijk 

apparaat, politie, OM, belasting/FIOD, douane 

EN voor private partijen

• Brancheorganisaties, ondernemers, scholen, 

jeugdwerk
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Samenwerken, barrières bouwen

→ Van publiek en privaat gescheiden naar 

publiek-private samenwerking

→ Van versnippering naar samenwerking

→ Maar eerst… vertrouwen…
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Ondernemers die ongewild faciliteren

B-to-b producten en diensten
- Makelaar, Notaris,

- Particuliere verhuurders, Woningcorporaties,

- Containerleveranciers, Grondverzet, 

- Leveranciers van kassen, afzuigapparatuur, luchtfilters, 
grond, potten, kweekbakken, verpakkingsmateriaal, 
plasticfolie, (warmte)lampen, chemicaliën

- Elektriciens, elektriciteitsleveranciers 

- Vervoerders, autoverhuur/lease,

- Banken, Witwasbedrijven/constructies

- (Lucht)havens, bootverhuur

- Pakjes- en postbezorging 

- Enzovoort…
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Medewerkers kunnen betrokken raken

Kwetsbaarheid

 Scheiding, hoge kosten, (gok/drank)verslaving

Afpersing

 Sextortion, porno op computer

Bedreiging

 “We weten waar je kinderen op school zitten” 

Bewust

 Infiltratie; toegang krijgen of invloed 
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Onderneming: 

locatie, diensten, producten, vervoer, IBAN 

etc
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Criminele onderneming:

locatie, diensten, producten, vervoer, IBAN 

etc
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De verleiding is groot…

Wat levert het op? 300 planten, 500 stekken
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Wat levert dat op?

 100 planten= 3 kilo, €4.000 per kilo = €12.000

 1 plant levert €120 op

 300 planten leveren €36.000 op

 5 oogsten per jaar =

 300 planten: € 180.000

 500 stekken worden planten: € 300.000 
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30.000 planten?
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Wat levert dat op?

 1 plant levert €120 op

 Prijs per kilo €4.000

 100 planten= 3 kilo = €12.000

 5 oogsten per jaar = €36.000

 30.000 planten = 900 kilo = €3.600.000

 5 oogsten per jaar = € 18.000.000 
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Wat levert het ook op?

Brandgevaar…
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Crimineel ondernemen 

en chemische drugs
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Het kan zomaar je buurman wezen.. 

Een keurig bedrijf in 

zonnepanelen
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Maar als je beter kijkt…
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Nationaal samenwerken

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

PPS preventie/barrières: 

 Verkrijgen locatie

 Vervoer foute goederen voorkomen

 Afremmen postpakketjes

 Grondverzet

 Sociale branches

 Illegale handel

22



Regionaal samenwerken

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing 

(RPC’s) → PVO’s Plaform Veilig Ondernemen    

 Publiek-private samenwerking

 Link tussen lokaal-nationaal

 Goede voorbeelden delen

 Bijeenkomsten organiseren

 Overzicht/kennis

23



Lokale samenwerking

Ondermijning lokaal tegengaan en voorkomen

 Goedwillende ondernemers = meerderheid

 Organisatiegraad?

 KVO

 BIZ

 Wijkagent

 Informatie delen

 Week van de Veiligheid

 Koppelen☺
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Valkuilen publiek-privaat samenwerken?

 Eén gezamenlijk belang, verschillende 

aanvliegroutes

 Eigen belangen? Verwachtingen? Welke 

partijen aan tafel?

 Vertrouwen… moet groeien

 Mensenwerk: klik of niet; continuïteit?

 Waterbedeffect (eigen straatje schoon?) 

 Bestuurlijke maatregelen

Samen sterk = sterker zijn dan criminelen!
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Samen informatie benutten?

Informatie op maat is preventie gereedschap

• Privacy belangrijk? Ja!

• Bizarre gevolgen strenge bescherming 

strafrechtelijke gegevens: 

• Poortwachters geen “gereedschap”

• Toestemming AP kost jaren en tonnen

• Cross sectoraal vindt AP griezelig

Gevolg: Ongewild faciliteren niet te voorkomen

Lachende derde…
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Profiteer!

 Nationale pps-activiteiten met 

brancheorganisaties en best practises

 Onderzoeken

 De kennis van brancheorganisaties

 Kennis bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

 De regionale RPC of PVO
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Ondermijning is een veelkoppig monster
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Wat meer dan alleen het bedrijf kan raken
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Kleine klusjes begin van criminele 

“carrière”?
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Je kan maar één keer nee zeggen…



Corona en ondermijning

Criminelen hebben 

• Snel en creatief reageren

• Meer cybercrime 

• Aangepaste distributie

• Investeren of kopen van bedrijven die geraakt 

zijn door corona-maatregelen

• Groei invloed in bovenwereld…
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Complexe, (on)zichtbare problematiek

veel puzzelstukjes
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Wat doe je ertegen? 

Publieke puzzelstukjes verbinden;

Publieke en private puzzelstukjes verbinden;

Private puzzelstukjes verbinden!
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SUCCES!
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