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Even voorstellen

Els Prins, Secretaris Criminaliteitsbeheersing

VNO-NCW en MKB-Nederland

Criminaliteit en ondernemers

➢ Direct: verlies van geld, goederen en informatie 

via de fysieke en/of digitale weg; door fraude, 

afpersing

➢ Indirect: door valse concurrentie zoals btw-

fraude, witwassen;

➢ Ondermijning

➢ Reputatieverlies 
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Gezicht van ondermijning in Zaandam/stad

Google meldingen: 

➢ Zaandam/stad en hennep: ca.17.000/37.000 

hits

➢ Zaandam/stad en cocaïne:  66.600/74.300 hits, 

(>1000 kilo; 22 mln. in vis; Hagenaar, Utrecht, 

Tiel, Albanië, VS )

➢ Zaandam/stad en liquidaties: 27.300/58.000

➢ Zaandam/stad en XTC: 74.300/34.500
➢ De productie van XTC is in Noord-Holland net zo'n groot probleem als 

in Brabant.'' Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad 

➢ Zaandam/stad en wapens: 39.300/64.500
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Nederland: waarom ideaal voor criminelen?

Drie grote voordelen:

• Fysieke infrastructuur: wegennet, (lucht)havens

• Digitale infrastructuur

• Bescherming privacy crimineel:

• “Hokjes”-wetgeving (nationaal, gemeente)

• Autoriteit Persoonsgegevens: vooraf toestemming 

verwerken strafrechtelijke gegevens 
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Ondermijning en ondernemers

(en medewerkers)

➢ Wat is het?

➢ Waar zit het?

➢ Wat doet het?

➢ Wat levert het op?

➢ Wat doe je ertegen?

➢ Met wie? 

➢ En om te beginnen, wat is hét bedrijfsleven…?
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Het bedrijfleven?
1.901.397
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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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Diversiteit

 Van (piep)jong t/m 65+

 Mannen en vrouwen

 Van lagere school t/m universiteit

 Van éénpitter tot multinational

 Ambacht, handwerk, denkwerk, innovatie, zorg, 
dienstverlening, vervoer etc. 

Wat is de rode draad?
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De rode draad

→Bezig met ondernemen…

→ Primair verstand van ondernemen; niet van 
criminaliteit, niet van ondermijning

→ Ongewild leverancier

→ Negatieve invloed op vestigingsgebied

→ Nepbedrijf: heeft ander doel 
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Ondermijning: pijlers

 Drugs: productie, import, export, 
doorvoer

 Mensenhandel

 Illegale handel (nepartikelen, exotische 
dieren)

 Milieucriminaliteit

 Fraude 
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Waarom “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 actieve, 
complete en flexibele bedrijfsketens

 Uit op geld, macht, invloed

 Lak aan wet- en regelgeving

 Gebruikt/misbruikt middelen, producten en mensen

 Schaadt bedrijven en bedrijvenlocaties, wijken, jongeren, 
overheden
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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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Ondermijning bloeit door bovenwereld

Bovenwereld faciliteert

 Goederen en diensten

Infiltreren in bovenwereld 

 Productie- en verblijflocaties

 Witwassen, dekmantel, aanzien, macht

 Overlast: 

 lokaal 

 in specifieke branches
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Ondermijning, waar zit het?

Lokaal

 Bedrijventerreinen

 Winkel- en uitgaansgebieden

 Buitengebieden

 Havens en luchthavens

 In wijken/scholen

Nationaal

 Branches (B-to-B en nepbedrijven)
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Trends en ontwikkelingen

Trends:

• Het neemt toe, verhard

• Meer publiciteit

• Gevoel van urgentie groeit

• Behoefte aan keren van de trend groeit

Ontwikkelingen:

• Breedte komt in beeld 

• Van versnippering naar (meer) samenwerking

• Publiek-private samenwerking nationaal neemt toe

• Gegevens uitwisselen…?
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Waarom faciliteren ondernemers 

ondermijning?

 Herkennen het niet

 Onvoldoende (toegang tot) informatie 

(Wetgeving en  AVG/Autoriteit 

Persoonsgegevens)

 Onvoldoende bespreekbaar

 Organisatiesgraad?

Hoe zeg je dan nee?
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Het kan je buurman zijn 

Een keurig bedrijf in 

zonnepanelen 18



Maar als je beter kijkt…
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Locatie bedrijventerrein 
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Ondermijning winkel- en uitgaansgebieden?

Witwassen, opslag, bedreiging, overname
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Ondermijning buitengebied

Angst, bedreiging
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Ook ondernemers hebben (klein)kinderen…
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Kleine klusjes begin van criminele 

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



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?

Hennep: brandgevaar…
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Crimineel ondernemen 

en chemische drugs
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Chemische productie…:
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Afvaldumping

Waar gedumpt wordt….is ook productie… 

Waar gedumpt wordt….is vervuiling 

Waar gedumpt wordt….is schade

Waar wordt gedumpt? Van natuur t/m 

autowasserij, recreatiepark, gewoon in de 

buurt… 
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Medewerkers: vrijwillig, gedwongen of 

onwetend betrokken raken

Kwetsbaarheid

 Scheiding, hoge kosten, (gok/drank)verslaving

Afpersing

 Sextortion, porno op computer

Bedreiging

 “We weten waar je kinderen op school zitten” 

Onwetend

 Toegevoegd aan lading / ingeklommen

Bewust gesolliciteerd

 Infiltratie; toegang krijgen of invloed 
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Wat gebert er zoal?

Nationaal pps aan de slag

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

PPS preventie/barrières: 

 “locatie”; 

 winkelgebieden (start carrière)

 rond “auto” en rond vervoer

 grondverzet

 sociale branches/scholen

 Illegale - en mensenhandel
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Op regionaal niveau

Aanjaagteam Ondermijning

 Regionale projecten

 Onderzoek

 Wet- en regelgeving → JenV

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing 

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

 Link tussen lokaal-nationaal

 Best practices delen

 Bijeenkomsten organiseren
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Wat doe je tegen lokaal?
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Wat doe je ertegen?

Publieke en private puzzelstukjes verbinden!
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> Lokale samenwerking =

> Lokale weerbaarheid

Ondermijning lokaal tegengaan en voorkomen

 Goedwillende ondernemers = meerderheid

 Organisatiegraad?

 Samenwerking als KVO, BIZ

 Wijkagent?

 Samenwerking pandeigenaren?

 Informatie delen!!!

 Week van de Veiligheid

 Koppelen☺
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Publiek – privaat samenwerken

Van Wantrouwen naar Vertrouwen…..

1. Lokale OV! (BIZ?)

2. PPS met gemeente en politie

Informatiepositie:
 Gemeente en politie

 Ondernemers hebben informatie, meer dan ze 
vaak denken

 RIEC en PVO
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Publiek – privaat samenwerken

Vertrouwen…

Samenwerken werkt door:
 Gezamenlijk belang erkennen

 Ken en begrijp elkaar, maak afspraken

 Flexibiliteit: werkende leren, lerende werken

 Aanpak op maat i.p.v. vaste protocollen of 
draaiboeken

Communiceer:
 Met elkaar

 Successen via de lokale media 
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Samengevat: ondernemers tegen 

ondermijning:

 Vertrouw je gevoel, maak het bespreekbaar

 Actieve ondernemersvereniging en publiek-

privaat samenwerken

 Ken  je (tijdelijke) medewerkers, klanten, buren

 Controleer potentiële investeerder

 Vertrouwen is goed, controle is beter

 Laat je niet onder druk zetten (je kan maar 1 

keer “nee”  zeggen). 
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Voorkomen en tegengaan: meld!

Iets gezien of “nekharen/buikgevoel”? Blijf 
er niet op zitten: 
 Meld het bij de wijkagent (persoonlijk) of via 0900-

8844

 Maak het bespreekbaar in regulier overleg met 
politie/gemeente via de OV

 Bel Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000

Afpersing/bedreiging?
 Vertrouwenslijn afpersing bij M: 0800 2800 200
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Waarom Meld Misdaad Anoniem?

 Samenwerkingsovereenkomst met 

Zaanstad sinds oktober jl., breidt uit 

naar heel Noord-Holland

 Meld Misdaad ANONIEM

 Alle puzzelstukjes zijn van belang en 

komen op de juiste plek

 “M”: 0800-7000
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Ondersteuning landelijk

 Aanjaagteam ondermijning

 Publiek-private samenwerking groeit

 Projecten lokaal, regionaal en met branches

 Publiek-privaat informatie delen

 Privaat-privaat informatie delen

 Kamer van Koophandel “vlaggetje”

 Volgsysteem (ook voor katvangers)

 Bestuurlijke maatregelen

 Ondersteuning pps uitbreiden 

 Proces en projectbegeleiding

 Goede voorbeelden delen
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Ondermijning is een veelkoppig monster
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Ondermijning…
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SUCCES!
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