Voorkomen beter dan genezen
LOKALE GEBIEDSSCAN VOOR PREVENTIE VAN
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT:
PILOT GEMEENTE KAMPEN

Februari 2010

INTRAVAL
Groningen-Rotterdam

COLOFON
© Ministerie van Justitie
Postadres:
Postbus 1781
9701 BT Groningen
E-mail info@intraval.nl
www.intraval.nl
Kantoor Groningen:
St. Jansstraat 2C
Telefoon 050 - 313 40 52
Fax 050 - 312 75 26

Kantoor Rotterdam:
Goudsesingel 68
Telefoon 010 - 425 92 12
Fax 010 - 476 83 76

2e druk Februari 2010
Tekst:
Opmaak:
Omslag:
Druk:
Opdrachtgever:

B. Bieleman, J. Snippe, N. Tromp
D. Vlaminck
E. Cusiel
Copy-Copy, Drukkerij Webers
Ministerie van Justitie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ISBN

978 90 8874 083 1

VOORWOORD
In

opdracht
van
de
Directie
Rechtshandhaving
en
Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie heeft
Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in navolging van eerdere
preventieve branchedoorlichtingen voor het eerst een preventieve
criminaliteitsdoorlichting uitgevoerd van een geografisch gebied. De
gemeente Kampen heeft hiervoor als pilotgemeente gefungeerd. Het
doel van deze preventieve criminaliteitsdoorlichting is het
ontwikkelen van een instrument voor het in kaart brengen van risico’s
en kwetsbaarheden binnen een bepaald geografisch gebied voor de
aanwezigheid
van
georganiseerde
(financieel-economische)
criminaliteit.
Het onderzoek is uitgevoerd door de (senior) onderzoekers J. Snippe
en N. Tromp, onder verantwoordelijkheid van B. Bieleman.
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie
onder leiding van burgemeester J. Oosterhof, opgevolgd door
burgemeester B. Koelewijn, bedanken voor hun kritische en positieve
bijdrage aan het onderzoek en de totstandkoming van het rapport. De
begeleidingscommissie bestond verder uit: P. Berden (Openbaar
Ministerie), W. van Damme (ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), W. van Es (Belastingdienst regio Randmeren),
Y. Kleinbussink (gemeente Kampen), J. Lely en D. van der Kolk
opgevolgd door L. Otten (allen ministerie van Justitie), P. van der
Linden (Regiopolitie IJsselland) en F. Smit (Kamer van Koophandel
regio Oost Nederland). Tot slot willen wij alle respondenten en de
medewerkers van het VIC bedanken voor hun medewerking. Zonder
hun inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest.
Namens INTRAVAL,
B. Bieleman
N. Tromp

Groningen-Rotterdam
Februari 2010
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SAMENVATTING
Doel van het instrument preventieve doorlichting van een gemeente
Het in kaart brengen van de risico’s of kwetsbaarheden voor het
doordringen van, al dan niet georganiseerde, (financieel-economische)
criminaliteit binnen een gemeente.
Opzet
De preventieve doorlichting van een gemeente bestaat uit twee
onderdelen.
A. Inventarisatie van kennis en ervaring
• Inventarisatie van mogelijke kwetsbare plekken binnen de gemeente
voor het doordringen van, al dan niet georganiseerde, (financieeleconomische) criminaliteit.
• Inventarisatie van de huidige inspanningen van en in de gemeente op
het gebied van preventie, (bestuurlijke) handhaving en repressie om
zich tegen (financieel-economische) criminaliteit te beschermen.
Æ Methode: documentenstudie, interviews met sleutelinformanten
B. Doorlichting
• In kaart brengen in hoeverre door criminelen gebruik wordt gemaakt
van de kwetsbare plekken in de gemeente voor het plegen van
criminele activiteiten, al dan niet in georganiseerd verband.
• In kaart brengen welke wisselwerking er bestaat tussen criminele
samenwerkingsverbanden en gelegenheidsstructuren in de gemeente.
Æ Methode: analyse van databestanden, terugkoppeling aan
sleutelinformanten
Betrokkenen
Bij een preventieve doorlichting van een gemeente dient uitwisseling van
informatie plaats te vinden tussen de betrokken partijen, zonodig op basis
van een onderling opgesteld convenant, waarin de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. De volgende partijen dienen
in elk geval betrokken te zijn:
• de gemeente
• de Kamer van Koophandel
• de regiopolitie
• de Belastingdienst
• het arrondissementsparket
• het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
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Uitvoering
Een RIEC kan primair fungeren als uitvoerder van de preventieve
doorlichting, zo nodig op onderdelen op ad hoc-basis ondersteund door een
(wetenschappelijk) onderzoeker. Vooraf dient goed in kaart te worden
gebracht wat de verwachtingen van betrokkenen rondom de preventieve
doorlichting van de gemeente zijn. Onderzocht dient te worden of aan deze
verwachtingen (met de geldende privacywetgeving) kan worden voldaan.
De doorlichting van een gemeente kan volgens onderstaand stappenplan
worden uitgevoerd.1
Periode
Maand 1

Maand 2

Maand 3
Maand 4

Maand 5
Maand 6
Maand 7
Maand 8
Maand 9

Onderzoeksactiviteit
. Onderzoeksopzet
. Peilen mogelijke samenwerkingspartners en andere betrokken
partijen.
. Formeren en instellen begeleidingscommissie
. Documentenstudie
. Opstellen convenant
. Overleg met convenantpartners
. Documentenstudie
. Opstellen vragenlijst
. Interviews sleutelinformanten
. Ondertekenen convenant
. Interviews sleutelinformanten
. Opstellen werkdocument inventarisatie
. Stuurgroep: besluiten wel/geen verdieping + zo ja, vaststellen
risicogebieden
. Opvragen registraties
. Opvragen registraties
. Verwerken registratiegegevens
. Verwerken gegevens uit registraties
. Nadere analyses registraties
. Nadere analyses registraties
. Aanvullende interviews
. Nadere analyses
. Analyse en rapportage
. Conceptrapport bespreken
. Definitief maken rapport

Uitkomsten
De uitkomsten van een preventieve doorlichting kunnen worden gebruikt
om de preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit in het risicogebied doelgericht te
ondersteunen of nieuwe impulsen te geven.
1

Het tijdpad is mede afhankelijk van de grootte van de gemeente en de
toegankelijkheid en ontsluitbaarheid van de benodigde databestanden.
II
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SUMMARY
Aim of preventively screening a council
Determine the risks or weaknesses that enable (organized) crime, including
but not limited to financial and economic crime, to penetrate the council.
Research design
A council is preventively screened in two phases:
A. Determine the available knowledge and experience
• Determine the potential weaknesses that enable crime (organized,
economic and financial) to penetrate the council.
• Determine the measures that are currently taken by and in the council
in the area of prevention, (governmental) enforcement and
suppression to protect the council against (financial and economic)
crime.
Method: document study, interviews with key informants
B. Screening
• Determine the degree to which criminals take advantage of the
council's weak spots to commit crime, often in an organised fashion.
• Determine the interaction between criminal forms of cooperation
and opportunities in the council.
Method: analyse data files, feedback to key informants
Involved parties
When a council is preventively screened, the involved parties must
exchange information, if necessary, according to a mutual agreement that
guarantees the protection of the parties' private lives. The following parties
must be involved:
• the council
• the regional police
• the district public prosecutor’s office
• the Regional Centre of Information and Expertise (RIEC)
• the chamber of commerce
• the tax authorities

Summary
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Execution
A RIEC can execute the preventive screening, if necessary, in parts and
with the ad hoc support of a scientific researcher. The expectations the
involved parties have of the preventive screening must be clearly defined
beforehand. It must be determined whether the expectations (under
application of privacy laws) can be met. The following step-by-step plan
can be used to screen a council.1
Period
Month 1

Month 2

Month 3
Month 4

Month 5
Month 6
Month 7
Month 8
Month 9

Research activity
. Research design
. Gauge possible collaboration partners and other involved
parties.
. Form and set up advisory committee
. Document study
. Write up the agreement
. Meet with agreement partners
. Document study
. Create the questionnaire
. Interview key informants
. Sign agreement
. Interview key informants
. Write up assessment working document
. Steering committee: decide for/against deepening + if yes,
determine risk areas
. Request registrations1
. Request registrations
. Process registration data
. Process registration data
. In-depth analysis of registrations
. In-depth analysis of registrations
. Additional interviews
. In-depth analysis
. Analysis and reporting
. Discuss draft report
. Finalise report

Results
The results of a preventive screening can be used to support or stimulate
the preventive, governmental and penal approach to tackling organised
crime in the risk area.

1

The timing depends on the size of the council and the accessibility of the
required data files.
IV
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LEESWIJZER

Dit

rapport behandelt, aan de hand van de pilot preventieve
doorlichting van de gemeente Kampen, de ontwikkeling van een
instrument waarmee gemeenten de risico’s voor het doordringen van al
dan niet georganiseerde (financieel-economische) criminaliteit in het
eigen gebied kunnen inschatten en aanpakken.

In het eerste hoofdstuk wordt het instrument van de lokale gebiedsscan
voor de preventie van criminaliteit gepresenteerd. Het beschreven
instrument is bedoeld als gereedschapskist (‘toolbox’) voor gemeenten:
het biedt gemeenten handvatten voor een aanpak indien zij een
preventieve doorlichting overwegen. In het instrument wordt aandacht
besteed aan de opzet van de gebiedsscan, de betrokken partijen, de
opbrengsten, het tijdspad en de tijdsbesteding.
Het tweede hoofdstuk gaat in op de achtergrond van het ontwikkelen
van het instrument aan de hand van de activiteiten die voor de
doorlichting van de gemeente Kampen hebben plaatsgevonden. In het
derde hoofdstuk wordt, voor lezers buiten Kampen, de gemeente
beschreven aan de hand van enkele kengetallen. In hoofdstuk vier wordt
verslag gedaan van de inventarisatie van mogelijke kwetsbaarheden en
risico’s binnen het gekozen geografische gebied in de gemeente. Naast
algemene informatie over kwetsbaarheden en risico’s in het kader van
georganiseerde criminaliteit, geeft dit hoofdstuk tevens een beschrijving
van de risicogebieden voor georganiseerde criminaliteit in de gemeente
Kampen. Aan de hand van een werkdocument is in samenspraak met de
opdrachtgever en de begeleidingscommissie besloten in welke van deze
risicogebieden een verdieping zal plaatsvinden. Hoofdstuk vijf gaat
nader in op de criminaliteit in dit geselecteerde geografische gebied,
waarbij naast de bevindingen tevens aandacht wordt besteed aan de
onderzoeksactiviteiten, afspraken en knelpunten.

Leeswijzer
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A. INSTRUMENT DOORLICHTING GEMEENTE

1. BESCHRIJVING INSTRUMENT

In het verleden zijn voor het Programma Versterking Aanpak
Georganiseerde Misdaad (PVAGM) in opdracht van de afdeling
Georganiseerde Criminaliteit van de directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie verschillende
bedrijfstakken, branches en sectoren preventief doorgelicht.1 Het gaat
daarbij om bedrijfstakken, branches en sectoren waarvan op grond van
publicaties en onderzoeken het vermoeden bestaat dat zij kwetsbaar zijn
voor infiltratie door, al dan niet georganiseerde, (financieeleconomische) criminaliteit. Het doel van een preventieve doorlichting is
om de risico’s en kwetsbaarheden in een bepaalde sector, branche of
bedrijfstak in kaart te brengen. Daarvoor wordt onder meer gebruik
gemaakt van de kennis over de eventueel reeds aanwezige
(georganiseerde) criminaliteit. Tot op heden zijn de volgende
bedrijfstakken, branches en sectoren doorgelicht: de transportsector, de
zorgsector, de sector betaald voetbal, de cannabissector, de goede
doelensector, de kunst- en antiekhandel en de taxibranche. Bij
doorlichtingen gaat het in alle gevallen om wetenschappelijk onderzoek
waarbij wordt gerapporteerd op een wijze waardoor de gegevens niet
herleidbaar zijn tot natuurlijke en/of rechtspersonen.
Met de eerdere doorlichtingen van de verschillende sectoren die hebben
plaatsgevonden, is een methodiek ontwikkeld: een instrument voor de
doorlichting van een geografisch afgebakend gebied. Onder meer in
navolging van deze projecten is in Amsterdam het project Emergo
opgezet, waarmee voor het eerst wordt ingezet op de doorlichting van
een geografisch gebied, in dit geval postcodegebied 1012. Het project
Emergo is gericht op de versterking van de preventieve, bestuurlijke en
strafrechtelijke aanpak van georganiseerde misdaad in het doelgebied.
In de pilot gemeente Kampen die heeft plaatsgevonden in het kader van
onderliggend onderzoek is het instrument voor sectordoorlichtingen in
opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor het eerst ingezet op de doorlichting van een
gemeente. Onderzocht is in hoeverre op soortgelijke wijze als bij de
eerdere doorlichtingen voor een geografisch gebied de risico’s en
1

www.justitie.nl.
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kwetsbare plekken voor het doordringen van al dan niet georganiseerde
(financieel-economische) criminaliteit in kaart kunnen worden gebracht.
Op basis van de ervaringen van de pilot preventieve doorlichting van de
gemeente Kampen wordt in dit hoofdstuk aangegeven op welke manier
gemeenten zichzelf kunnen (laten) doorlichten op risico's voor het
doordringen van, al dan niet georganiseerde, (financieel-economische)
criminaliteit. Het hierna beschreven instrument biedt handreikingen
voor het opzetten van zo’n preventieve doorlichting. In het instrument
wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
• de opzet van de doorlichting;
• de betrokken partijen;
• de uitkomsten;
• het tijdpad;
• de tijdsbesteding.

1.1 Opzet
In deze paragraaf wordt aan de hand van de bevindingen uit de
pilotgemeente een algemene opzet gegeven voor de preventieve
doorlichting van een gemeente. Gestart wordt met de opzet van de
inventarisatie. Vervolgens wordt de opzet van de verdieping
besproken.
1e . Inventarisatie
Binnen een gemeente c.q. geografisch gebied bevindt zich doorgaans
een veelheid van sectoren, branches en bedrijfstakken. Hiermee is een
gehele gemeente als onderzoeksgebied te groot; het zou teveel
capaciteit vergen om een grote groep personen en bedrijven uit een
gemeente geheel aan een nadere analyse te onderwerpen. De
doorlichting van een gemeente dient derhalve te worden beperkt tot
een afgebakend risicogebied. Dit kan zowel een geografisch
afgebakend gebied zijn als één of meerdere sectoren of branches
binnen de gemeente. Om te bepalen waar een doorlichting zich op
dient te richten, is het noodzakelijk eerst het hele gebied in kaart te
brengen. Allereerst moet hierbij aandacht worden besteed aan de
geografische kenmerken. Daarna kan worden vastgesteld welke
gebieden of sectoren binnen de gemeente het meest kwetsbaar zijn

6
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voor het doordringen van georganiseerde criminaliteit.2 Deze stappen
van de inventarisatie vinden plaats aan de hand van een documentenstudie en interviews met sleutelinformanten.
Documentenstudie
Het geografische gebied, de kwetsbaarheden en de risico’s op
georganiseerde criminaliteit worden onder andere in kaart gebracht
met behulp van een documentenstudie. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld
relevante (wetenschappelijke) publicaties, beleidsnota’s en andere
openbare bronnen worden gebruikt. Ook kan gebruik worden gemaakt
van de zogenoemde grijze literatuur, zoals scripties, kranten en het
internet.
Onderwerpen die in de documentenstudie aan bod dienen te komen
zijn onder meer:
• onderliggende gelegenheidsstructuren en meer structurele factoren
die de georganiseerde misdaad bedoeld of onbedoeld faciliteren;
• de bestrijding van criminaliteit binnen de betreffende gemeente;
• maatregelen die zijn genomen en de (bestuurlijke) instrumenten
die worden toegepast.
Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in
georganiseerde criminaliteit. Deze ontwikkelingen moeten breed
worden gezien. Ook het gedrag van de overheid kan een criminogene
factor zijn. Het optreden van mogelijke criminogene effecten hangt
volgens De Lange en Bijleveld (1998) in belangrijke mate samen met
de aard van de regelgeving, die in sterke mate het nalevingsgedrag van
bedrijven beïnvloedt, maar vooral ook de wijze van handhaving door
de lokale overheid. Randvoorwaarde is inzicht in de veranderingen die
zich kunnen voordoen, in de waarschijnlijkheid dat deze zich
voordoen en in de ongewenste effecten van die veranderingen. Een
risicoanalyse op georganiseerde criminaliteit kan het inzicht hierin
vergroten (Kortekaas 2005). Hoe eerder politie en justitie, overige
controle- en handhavingsinstanties en bedrijfsleven zich daartegen
wapenen, hoe effectiever dat kan zijn. Nagegaan dient te worden of in

2

Hiervoor kan worden aangesloten bij de kennis die de Regionale Informatie
en Expertise Centra (RIEC’s) hebben opgebouwd van bepaalde gebieden. Zie
bijlage 3 voor een uiteenzetting van de taken van het RIEC.
Beschrijving instrument
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de gemeente situaties bekend zijn die een indicatie geven van locaties
en sectoren die uit preventief oogpunt extra aandacht behoeven.3
Interviews
Vervolgens vinden gesprekken plaats met sleutelinformanten die
kennis van en ervaring hebben met de feitelijke problematiek en met
personen die op de hoogte zijn van de huidige inspanningen en
opbrengsten op het gebied van preventieve, (bestuurlijke) handhaving
en strafrechtelijke aanpak. Te interviewen personen kunnen onder
meer vertegenwoordigers zijn van:
• de gemeente;
• de regiopolitie (districtschef, hoofd regionale recherche);
• de bovenregionale recherche;
• de
KLPD
(Nationale
Recherche,
Expertisecentrum
Mensenhandel);
• de Belastingdienst;
• het Openbaar Ministerie (zoals (gebieds)officieren van justitie
voor hennepteelt en voor zware georganiseerde criminaliteit);
• het Functioneel Parket;
• medewerkers van bijzondere opsporingsdiensten, zoals
FIOC/ECD en de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland);
• het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC);
• de regionale Kamer van Koophandel;
• de ondernemersverenigingen.
In de interviews komen verschillende onderwerpen aan bod:
• zwakke plekken in de betreffende gemeente;
• de (dreiging van) georganiseerde criminaliteit;
• de huidige aard en omvang van georganiseerde misdaad in de
gemeente;
• financiële omzetten en geldstromen;
• risicofactoren;
3

Voor het operationaliseren van een inventarisatie voor een doorlichting kan
in de toekomst wellicht worden aangesloten bij de resultaten en/of de
werkwijze van een pilot die momenteel plaatsvindt in het gebied
Haaglanden/Hollands Midden. Het Vastgoed Intelligence Centre werkt
hiervoor samen met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum aan een
strategische analyse van een gebied. Daarnaast kan ook gebruik worden
gemaakt van de expertise van RIEC’s over bepaalde geografische gebieden,
bedrijfstakken, branches en sectoren.
8
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• algemene trends en ontwikkelingen;
• beschikbaarheid van dossiers en registratiegegevens.
In bijlage 2 is een voorbeeld van een onderwerpenlijst opgenomen die
als basis kan worden gebruikt bij de inventariserende gesprekken.
Besluit wel/geen verdieping
Op basis van de hierboven beschreven onderzoeksactiviteiten wordt
een aantal risicogebieden (dit kunnen zowel geografische gebieden als
bepaalde sectoren, branches of bedrijfstakken zijn) binnen de
gemeente beschreven. Tijdens de bespreking van het werkdocument
door de betrokken partijen wordt vervolgens besproken of de
bevindingen uit de inventarisatie aanleiding vormen voor een verdere
verdieping (daadwerkelijke doorlichting), en zo ja, waarop deze
verdieping zich zal richten.
2e. Verdieping
De verzamelde gegevens over de in de inventarisatie vastgestelde en
geselecteerde risicogebieden in de betreffende gemeente worden in de
daadwerkelijke doorlichting verbreed en verdiept. In de verdieping
wordt in concreto nagegaan welke kwetsbaarheden en risico’s in de
gemeente aanwezig zijn voor het binnendringen van (georganiseerde)
criminaliteit. Hierbij is niet het doel om concreet en precies vast te
stellen welke (georganiseerde) criminaliteit reeds aanwezig is, maar
juist om risico’s en kwetsbaarheden concreter in beeld te krijgen. In de
verdieping vindt een analyse plaats van verschillende
gegevensbestanden. Welke gegevensbestanden nader worden
geanalyseerd, is mede afhankelijk van het gebied, de sector, branche
of bedrijfstak die aan de nadere analyse wordt onderworpen. Hierbij
kan wederom worden aangesloten bij de kennis en expertise die
aanwezig is bij de verschillende RIEC’s. Hieronder worden mogelijke
gegevensbestanden besproken.
Kamer van Koophandel
Bij meerdere uitgevoerde doorlichtingen is het van belang geweest
gegevens te verzamelen over rechtspersonen en de daarbij betrokken
natuurlijke personen. Informatie over rechtspersonen wordt centraal
geregistreerd door de Kamer van Koophandel (KvK) in het
Handelsregister. Hierin zijn van alle rechtspersonen algemene
gegevens
opgenomen,
zoals
adres,
vestigingsplaats
en
oprichtingsdatum. Daarnaast bevat het handelsregister gegevens over
de eigenaren c.q. bestuurders van rechtspersonen en over eventuele
Beschrijving instrument
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concernrelaties. Ook over de historie van rechtspersonen zijn in het
Handelsregister gegevens opgenomen. Met gebruik van het
Handelsregister kan tevens inzicht worden verkregen in de aantallen
ondernemingen per branche, sector of regio. Voor de indeling in
branches werkt de Kamer van Koophandel met de zogenoemde BIKcodes4, die uit maximaal vijf cijfers bestaan. Doordat de indeling in
branches en sectoren meerdere niveaus kent, is een exact overzicht te
geven van de aantallen ondernemingen per (sub-)branche.
De Kamer van Koophandel verstrekt (in beginsel) geen zogenoemde
bulkinformatie over natuurlijke personen aan derden. Het uitvoeren
van complexere analyses op de verbanden tussen rechtspersonen en
natuurlijke personen is daardoor niet eenvoudig.
Voor- en nadelen:
• dataverzameling kan starten zodra een online toegang tot het
Handelsregister is verkregen;
• het opvragen van gegevens van rechtspersonen en eigenaren of
bestuurders is arbeidsintensief en derhalve kostbaar.
Smart@data
Sinds de ontwikkeling van smart@data (dat tegenwoordig is
ondergebracht bij het Vastgoed Intelligence Centre, VIC) zijn nieuwe
mogelijkheden ontstaan voor analyses op de gegevens die in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel over (rechts)personen
zijn vastgelegd.5
- Netwerkanalyses
Met behulp van smart@data kunnen, naast statische bewerkingen,
netwerkanalyses worden gemaakt op basis van de gegevens die zijn
opgenomen in het Handelsregister. Het is daardoor bijvoorbeeld
mogelijk om overzicht te verkrijgen van het soort en het aantal
ondernemingen c.q. rechtspersonen waarmee een eigenaar/bestuurder
met criminele antecedenten in verband staat.

4

BIK staat voor Bedrijfsindeling Kamer van Koophandel.
Het VIC is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, de
FIOD-ECD en de Belastingdienst. Door het VIC wordt informatie uit
verschillende bronnen vergaard en geanalyseerd voor strafrechtelijke
onderzoeken naar vastgoedfraude.
5

10
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- Complexe verbanden
Tevens kan snel en eenvoudig inzicht worden gegeven in de
onderlinge connecties van rechtspersonen en een bestuurder. Het
gebruik van deze programmatuur levert op een snelle manier
waardevolle informatie op over de positie die eigenaren/bestuurders
innemen in complexe netwerken van rechtspersonen, die in sommige
gevallen bedoeld zullen zijn om criminele activiteiten te verhullen.
Voor het gebruik van gegevens van het VIC dient vooraf toestemming te
worden verkregen van het College van procureurs-generaal. De voor- en
nadelen van het gebruik van smart@data bij het VIC zijn:
• voor het gebruik van gegevens van het VIC dient toestemming te
worden verkregen;
• verwerking van gegevens en analyses dienen bij het VIC te worden
uitgevoerd;
• het gebruik van smart@data vereist kennis en ervaring met het
werken met grote databestanden;
• voor complexere analyses is ondersteuning nodig van
gespecialiseerde medewerkers van het VIC;
• aan het gebruik van smart@data zijn kosten verbonden.
Justitiële Informatiedienst
De gegevens die uit het Handelsregister van de KvK kunnen worden
verkregen, kunnen ook dienen als invoer voor antecedentenonderzoeken.
Met behulp van gegevens over criminele gedragingen van natuurlijke of
rechtspersonen uit de betreffende sector kan een indruk worden gegeven
van de mate waarin zij worden verdacht, vervolgd en veroordeeld voor
delicten en om welke delicten het daarbij gaat. Hiervoor kunnen van
diverse natuurlijke en/of rechtspersonen de criminele antecedenten
worden opgevraagd uit het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), dat
door de Justitiële Informatiedienst (JustID) wordt beheerd. Bij de
opgevraagde informatie gaat het om:
• de aard en omvang van de gepleegde delicten;
• afdoeningen;
• strafmaat.
De strafmaat is van belang in verband met het inschatten van de ernst
van het gepleegde feit. Voor het opvragen van antecedenten van
natuurlijke en/of rechtspersonen in het kader van sociaal
wetenschappelijk onderzoek moet toestemming worden verkregen van
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het ministerie van Justitie. Deze toestemming is aan voorwaarden
verbonden.
Terugkoppeling
De informatie die naar voren komt uit de verschillende
registratiebestanden, dient nader te worden geanalyseerd en waar nodig
nog verder te worden verdiept, mede om de verkregen informatie beter
te kunnen interpreteren.
• Deels kan dit gebeuren met behulp van de hierboven beschreven
softwaretoepassing van smart@data. Hiermee kunnen immers
netwerken in beeld worden gebracht.
• Daarnaast kan de informatie worden teruggekoppeld naar
verschillende (bijzondere) opsporingsdiensten. Aan de hand van de
informatie waarover deze opsporingsdiensten beschikken, kan
worden nagegaan of en hoe rechtspersonen en natuurlijke personen
die in de eerdere analyses naar voren zijn gekomen ook aanwezig
zijn in registraties van bijvoorbeeld de politie of de Belastingdienst.
Met deze informatie kan een vollediger beeld worden verkregen van
de mate waarin georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk is
doorgedrongen tot het gebied of er nog in kan gaan doordringen.

1.2 Betrokken partijen
Bij een doorlichting zijn verschillende partijen betrokken. Zo wordt
vanuit verschillende invalshoeken bepaald wat de risicogebieden zijn
die eventueel nadere verdieping behoeven en wordt, nadat tot
verdieping is besloten, gebruik gemaakt van de gegevensbestanden
van verschillende instanties. Het is dan ook een absolute noodzaak
alvorens een gebied door te lichten te overleggen met de mogelijk
betrokken partijen. Hierbij dient de (interne) bereidheid van de
verschillende partners om aan de doorlichting mee te werken centraal
te staan. Om onduidelijkheden en daarmee misverstanden te
voorkomen, is het raadzaam een ieders rol en de gemaakte afspraken
op papier te zetten. Daarnaast dient voor een doorlichting altijd een
vorm van informatie-uitwisseling plaats te vinden, zeker wanneer in
de verdiepende fase informatie uit de analyses wordt teruggekoppeld
naar bijvoorbeeld opsporingsdiensten.
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De intentie om samen te werken en informatie uit te wisselen voor het
leveren van een bijdrage aan de preventie van de georganiseerde
criminaliteit in een bepaald gebied kan worden vastgelegd in een
convenant. In het meest gunstige geval nemen zoveel mogelijk
verschillende partijen aan het convenant deel, aangezien daardoor de
doorlichting vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken wordt
ondersteund. Partijen die in ieder geval betrokken zouden moeten zijn
bij het convenant zijn:
• de gemeente;
• de regiopolitie;
• het arrondissementsparket;
• de Kamer van Koophandel;
• de Belastingdienst;
• het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)6;
• de uitvoerende organisatie.
Tot dusverre kan alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek
alle noodzakelijke informatie worden verkregen.
Convenant
Een convenant is de neerslag van een wilsovereenstemming tussen
partijen om een bepaald doel te bereiken. Er bestaat geen vast
omlijnde juridische invulling van een convenant; de strekking ervan is
afhankelijk van de betekenis die door de partijen aan het convenant
wordt gegeven. Een voordeel hiervan is dat een convenant geheel aan
de overeen te komen materie kan worden aangepast. Een nadeel van
een convenant is dat de uitvoering en naleving ervan geheel
afhankelijk is van de inzet van de betrokken partijen. Het is dan ook
een belangrijk aandachtspunt dat tussen betrokkenen duidelijk
afspraken worden gemaakt over de werking en bedoeling van het

6

De RIEC’s hebben als taak om als informatieknooppunt en
expertisecentrum te fungeren om de samenwerking tussen strafrechtelijke en
bestuurlijke partijen te versterken en te ondersteunen in het kader van de
bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Op dit moment zijn in Nederland
elf RIEC’s actief. Deze RIEC’s bevinden zich in de volgende gebieden:
Noord-Nederland; Oost-Nederland; Midden-Nederland; Noord-Holland;
Haaglanden/Hollands-Midden; Zuid-Holland-Zuid; Zuid-West Nederland;
Limburg; Zuidoost-Brabant; Rotterdam-Rijnmond; en Gelderland MiddenZuid, www.riecnet.nl/organisatie, geraadpleegd op 12 november 2009. In
bijlage 3 is een uitgebreide taakomschrijving van de RIEC’s opgenomen.
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convenant waarbij de intentie en de inzet van alle partijen voor alle
betrokkenen duidelijk is.
In een convenant kunnen bepalingen over verschillende onderwerpen
worden opgenomen. Deze bepalingen kunnen onder meer betrekking
hebben op:
• de doelstelling van het project;
• de bevoegdheden, taken en rolverdelingen van de verschillende
deelnemende convenantpartners;
• de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
• de inrichting van het project van de doorlichting;
• de organisatie van de samenwerking en de begeleidingscommissie;
• de openbaarheid van het project en de uiteindelijke resultaten;
• de financiering van het project;
• de wijziging en uitvoerlegging van het convenant;
• de toetreding tot het convenant en de uittreding uit het convenant;
• het tijdpad;
• de inwerkingtreding, de mogelijkheid tot een eventuele
verlenging, de opzegging en de beëindiging van het convenant.
Het convenant dient bij voorkeur door de eindverantwoordelijken van
de betrokken organisaties te worden ondertekend. Het convenant zoals
toegepast bij de pilot in Kampen is in zijn geheel opgenomen in
bijlage 4.
Andere partners
Naast voornoemde partijen is het uiteraard mogelijk ook andere
partijen bij de afspraken en het convenant te betrekken. Om
bijvoorbeeld netwerkanalyses te kunnen uitvoeren is gebruik van de
softwaretoepassing smart@data noodzakelijk. Om gebruik te kunnen
maken van deze toepassing, moeten afspraken worden gemaakt met de
beheerder van dit systeem: het VIC. Daarnaast valt bijvoorbeeld te
denken aan samenwerking met Bureau Bibob. Ook is het denkbaar
dat gebruik wordt gemaakt van het Centraal Insolventieregister (CIR)
en in de toekomst mogelijk van het nieuwe systeem Herziening
Toezicht Rechtspersonen (HTR).
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VIC
Zoals hierboven is aangegeven, is de softwaretoepassing smart@data
ondergebracht bij het VIC. Voor het gebruik van deze programmatuur
is speciale toestemming vereist van het College van procureursgeneraal. Vervolgens dient in overleg met het VIC te worden
vastgesteld van welke gegevens gebruik kan worden gemaakt. Na het
verkrijgen van de vereiste toestemming dienen afspraken te worden
gemaakt over de praktische invulling van het informatieverzoek en het
gebruik van de programmatuur en de gewenste gegevens.
Bureau Bibob7
Aan de hand van de Wet Bibob kunnen gemeenten de integriteit van
houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen.
Hiervoor dient de gemeente een adviesaanvraag in bij Bureau Bibob
dat bij Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit
en Screening) is ondergebracht. Bureau Bibob geeft zogenoemde
Bibob-adviezen af over het mogelijke gevaar dat bepaalde
vergunningen, subsidies, verklaringen of aanbestedingen misbruikt
zullen worden voor criminele activiteiten. Mede op basis van dit
advies besluit de gemeente om de aanvraag van een vergunning,
subsidie, verklaring of aanbesteding, te verlenen of in te trekken.
CIR
Alle insolventiegegevens van natuurlijke en rechtspersonen die
gepubliceerd zijn na 1 januari 2005 zijn te raadplegen in het Centraal
Insolventieregister.8 Het CIR bevat de gegevens van faillissementen,
surseances van betaling en schuldsaneringen van alle rechtspersonen
en natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende
rechtbanken worden bijgehouden. In het register kan worden gezocht
op naam van een natuurlijk persoon of op naam van een natuurlijk
persoon of op naam of nummer van de Kamer van Koophandel van
een rechtspersoon. Tevens is het mogelijk om op bepaalde kenmerken
te zoeken, zoals alle uitspraken in faillissement van een bepaalde
rechtbank in een bepaalde periode. Per registratie worden de
adresgegevens van de betreffende failliet en de betrokken curator
weergegeven. Tevens is een lijst met publicatiegegevens weergegeven
met daarin vermeldingen van bijvoorbeeld eerdere faillissementen. Dit
register is voor iedereen beschikbaar via internet. Mogelijk kan in de
7
8

www.justitie.nl, geraadpleegd op 12 november 2009.
www.insolventies.rechtspraak.nl.
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toekomst voor grote hoeveelheden te analyseren data (zoals bij een
doorlichting), de samenwerking worden gezocht met het CIR om de
analyse gestructureerd en snel te kunnen laten plaatsvinden.
Herziening Toezicht Rechtspersonen
Om misbruik van rechtspersonen in de toekomst (beter) te kunnen
bestrijden is het nieuwe systeem Herziening Toezicht Rechtspersonen
(HTR) ontwikkeld.9 De verwachting is dat dit systeem per 1 januari
2011 operationeel zal zijn. Met HTR kunnen de mutaties tijdens de
levensloop van rechtspersonen worden gecontroleerd.10 Door analyses
van mutaties in verschillende databanken (zoals het CIR, de Justitiële
Informatiedienst, het Handelsregister en de Gemeentelijke
Basisadministratie) worden opvallende en verdachte wijzigingen in
kaart gebracht en verwerkt tot risicosignalen. Deze risicosignalen
zullen worden aangeboden aan een groep afnemers, waarmee
afspraken zijn gemaakt over afdoening en terugkoppeling.
Door de informatieverwerking met behulp van HTR hoopt men een
aantal doelen te bereiken, namelijk: het opbouwen van een
informatiepositie; het genereren van automatische analyses; de afgifte
van risicomeldingen aan onder andere de opsporings- en
handhavingsinstanties; en het leveren van informatie over een
bepaalde rechtspersoon op verzoek van bijvoorbeeld handhavende
instanties. De verwachting is dat de opsporing en vervolging van
financieel-economische criminaliteit met behulp van HTR zal worden
vergemakkelijkt. Ook voor het instrument voor doorlichtingen is het
daarom interessant aansluiting en samenwerking te zoeken met HTR
wanneer dit systeem operationeel is.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Naast afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke kosten, dient
vooraf ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid helder te zijn. Een
preventieve doorlichting past in de preventieve, bestuurlijke en
9

Het HTR wordt beheerd door Dienst Justis: www.justitie.nl.
Momenteel vindt enkel bij de oprichting van een onderneming een vorm
van controle plaats, zoals de verklaring van geen bezwaar zoals die bij de
oprichting van bijvoorbeeld een BV vereist is. Met de invoering van HTR
wordt de controle op rechtspersonen uitgebreid van een momentopname bij
de oprichting naar een permanente monitor op de gehele levensloop van een
rechtspersoon. Deze controle is vooral gericht op de opsporing van
financieel-economische criminaliteit.
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strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals is
opgenomen in het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde
Misdaad dat onderdeel uitmaakt van het bestuursakkoord ‘Veiligheid
begint bij Voorkomen’ (VbbV) tussen het Rijk en de VNG.
In die aanpak wordt een aantal succesfactoren onderscheiden,
namelijk: een intensieve samenwerking tussen betrokken
overheidspartijen (het optreden als één overheid); het delen van alle
beschikbare relevantie informatie en het afstemmen van het
overheidshandelen ter bestrijding van georganiseerde misdaad.11 Bij
het nastreven van deze succesfactoren speelt het lokale bestuur, in het
bijzonder de burgemeester en daarnaast de driehoek, een belangrijke
rol. Hiervoor zijn twee hoofdredenen aan te wijzen. Ten eerste
beschikken gemeenten over diverse bestuursrechtelijke instrumenten
waarmee georganiseerde criminaliteit kan worden bestreden en
voorkomen, bijvoorbeeld de Wet Bibob. Daarnaast bevindt de
burgemeester zich in de positie om via bestuurlijk overleg (zoals het
driehoeksoverleg) de vereiste samenwerking tussen betrokken
overheidspartijen tot stand te brengen.
Vanuit deze samenwerking tussen de verschillende betrokken
(overheids)partijen vindt ook de preventieve doorlichting plaats. Bij
dit samenwerkingsverband dienen de voornoemde convenantpartners
te worden betrokken. Deze verschillende partijen kunnen bijvoorbeeld
in de vorm van een stuurgroep onder voorzitterschap van de
burgemeester het project begeleiden. Bij de samenwerking tussen de
verschillende partijen behoudt iedere partij zijn eigen functie en
verantwoordelijkheid: er worden dus geen verantwoordelijkheden
overgedragen. De coalitie van de lokaal samenwerkende partijen zal
dan telkens, onder regie van de voorzitter van de stuurgroep, moeten
bezien welke diensten welke actie ondernemen met welke
instrumenten en bevoegdheden.
Verwachtingen en mogelijkheden
In de praktijk is gebleken dat de lokaal betrokken partners doorgaans
bereid zijn om samen te werken in het kader van een preventieve
doorlichting. Voor een vruchtbare samenwerking is een grote mate van
11

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plan van
aanpak programma Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad, 15 februari
2008.
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informatie-uitwisseling
tussen
de
samenwerkende
partners
noodzakelijk. Deze informatie-uitwisseling wordt echter in de praktijk
vaak beperkt door privacy-wetgeving (regelgeving omtrent de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger). De
verwachtingen die de partners aan het begin van een doorlichtingtraject
hebben, worden daardoor in de praktijk vaak niet waargemaakt. Ook de
RIEC’s (een vast samenwerkingsverband) geven aan niet altijd toegang
te hebben tot bepaalde (vaak noodzakelijke) informatie van
bijvoorbeeld de politie.12 Momenteel is de privacywetgeving dusdanig
dat enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek de ontheffing
van dergelijke privacybarrières kan worden verkregen.

1.3 Uitkomsten
Alle verzamelde gegevens en informatie van de verschillende
onderzoeksdelen worden verwerkt in een eindrapport. Aan de hand
van een schets van de gelegenheidsstructuren en de meer structurele
factoren, die de georganiseerde misdaad ter plaatse bedoeld of
onbedoeld faciliteren, dient aandacht te worden besteed aan de
kwetsbare plekken in de betreffende gemeente, waarvan de
georganiseerde misdaad (mogelijk) gebruik maakt bij het plegen van
criminele activiteiten. De uitkomsten zijn gericht op mogelijke risico’s
en kwetsbare plekken voor het doordringen van, al dan niet
georganiseerde, (financieel-economische) criminaliteit en niet zozeer
op het vaststellen van de reeds aanwezige (georganiseerde)
criminaliteit. De uitkomsten van de preventieve doorlichting kunnen
vervolgens worden gebruikt om de preventieve, bestuurlijke en
strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in het
geselecteerde gebied te ondersteunen of nieuwe impulsen te geven. De
preventieve doorlichting kan daarmee de legitimatie vormen om
bepaalde instrumenten in te zetten in het kader van bestuursrechterlijke
handhaving of de naar voren gekomen informatie kan aanleiding zijn tot
nader onderzoek en actie door gemeente, politie en justitie binnen een
bepaald gebied of een bepaalde sector.13 Na de preventieve doorlichting
12

De RIEC’s worden in de Wet Politiegegevens niet expliciet genoemd als
mogelijke ontvanger en gebruiker van politiegegevens, waardoor zij ook niet
altijd toegang hebben tot deze gegevens.
13
Een voorbeeld hiervan is de impuls voor het aanpakken van de
cannabissector nadat deze is doorgelicht. Ook na de doorlichtingen van de
18
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volgt doorgaans dus nog een extra verdieping van de door de
preventieve doorlichting verkregen informatie.
Bij de verdere aanpak kan met name het eerder beschreven RIEC een
belangrijke rol spelen, al dan niet ondersteund door de informatie uit het
systeem van HTR. Daarnaast kan door de gemeente ook steun worden
gezocht bij bijvoorbeeld Bureau Bibob.
Een doorlichting zoals hierboven beschreven kan onderdeel uitmaken
c.q. de start zijn van een breder pakket van acties en maatregelen die
vallen onder de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.
Daarbij is het ook mogelijk om verschuivingseffecten van deze aanpak
in kaart te brengen door na het verloop van enkele jaren de doorlichting
op eenzelfde wijze te herhalen. Op deze manier wordt meer inzicht
verkregen in (de verplaatsing van) structurele problemen waarmee een
gebied te kampen heeft.
Bestuurlijke aanpak
In de afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de
mogelijkheden van een bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit een viertal
pijlers, namelijk: beschikkingen; gebiedsgerichte aanpak; handhaving;
en interne integriteit (SBGO 2002). Deze pijlers zullen hieronder kort
worden besproken.
Vergunningen
De georganiseerde criminaliteit maakt gebruik van lokale markten
voor de logistiek, panden en ook bijvoorbeeld voor hun afzetmarkten.
In de praktijk blijkt dat de georganiseerde criminaliteit nog wel eens is
verweven met activiteiten waarvoor een vergunning is vereist,
bijvoorbeeld de horeca. Door als gemeente een kritische houding aan
te nemen bij het verstrekken van dergelijke vergunningen, helemaal
wanneer die betrekking hebben op een branche of gebied die in de
doorlichting als risicovol zijn aangemerkt, kunnen preventief barrières

goede doelensector en de kunst- en antiekhandel zijn verschillende
maatregelen geïnitieerd. Daarnaast hebben bijvoorbeeld naar aanleiding van
het project Emergo in Amsterdam al verscheidene preventieve, bestuurlijke
en strafrechtelijke interventies plaatsgevonden.
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worden opgeworpen voor georganiseerde criminaliteit. Indien
mogelijk kan het instrument Bibob worden ingezet.
Gebiedsgerichte aanpak
De leefbaarheid en veiligheid (en daarmee ook aspecten van sociale
controle) in een bepaald gebied kunnen van invloed zijn op de
aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit (er bevinden zich
bijvoorbeeld drugspanden of veel horecagelegenheden of de buurt is
sterk verouderd en vervallen). De gemeente kan in zo’n geval mede op
basis van een doorlichting besluiten tot (al dan niet gedeeltelijke)
herinrichting van het gebied met als doel een toename van de
leefbaarheid en veiligheid.
Handhaving
Ook de kwaliteit van de handhaving is van invloed op de
aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit. Door consequent
handhavers aanwezig te hebben in een bepaald gebied wordt een
gebied als zodanig minder aantrekkelijk voor criminaliteit. Daarnaast
kan worden ingezet op de economische machtspositie die criminelen
(kunnen) hebben en de afbraak daarvan: het sluiten van bijvoorbeeld
drugspanden of het opleggen van dwangsommen wegens het niet
voldoen aan gemeentelijke regelgeving kunnen ontmoedigend werken.
Een andere optie is het uitkopen van bepaalde ondernemers.
Interne integriteit
Volgens de VNG vormt de interne integriteit bij de gemeente een
noodzakelijke voorwaarde van de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Behalve ongewilde facilitering door de
gemeente van georganiseerde criminaliteit komt in voorkomende
gevallen volgens de VNG ook ‘gewilde facilitering’ door corrupte
elementen binnen het bestuur voor. Deze facilitering kan zowel direct
via de functie van ambtenaar als indirect via nevenfuncties van
ambtenaren plaatsvinden. Een gemeente kan hierop bijvoorbeeld
invloed uitoefenen door organisatieprocessen aan te passen (het
scheiden van bepaalde functionaliteiten) en waarde te hechten en
aandacht te schenken aan de cultuur die binnen het gemeentelijk
apparaat aanwezig is (het geheel van normen en waarden).
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1.4 Tijdpad en tijdsbesteding
Bij de doorlichting van een gemeente zijn verschillende instanties
betrokken. Al deze verschillende instanties nemen deel vanuit hun
eigen taakgebied en eigen belangen. Alhoewel de laatste jaren in
toenemende mate door verschillende (ambtelijke) organisaties wordt
samengewerkt, verloopt deze samenwerking in de praktijk nog niet
altijd soepel en voor iedereen vanzelfsprekend. Aanbevolen wordt dan
ook, zoals hierboven reeds is aangegeven, voor de start van het
doorlichtingsproces alle onderlinge afspraken zorgvuldig op papier te
zetten in de vorm van een convenant. Aangezien alle betrokken
partners intern hun werkwijze terug moeten koppelen, duurt het enige
tijd voordat het geheel op elkaar is afgestemd en het convenant kan
worden ondertekend. Daarnaast dienen ook vroegtijdig afspraken te
worden gemaakt met andere betrokkenen, zoals het VIC.
Tevens is de doorlooptijd van een doorlichting afhankelijk van externe
partijen. Het opvragen van criminele antecedenten van rechtspersonen
of natuurlijke personen vindt bijvoorbeeld plaats bij de Justitiële
Informatiedienst in Almelo. Het ontvangen van deze resultaten is
mede afhankelijk van de capaciteit die deze externe partij voor het
betreffende verzoek beschikbaar kan stellen. Na ontvangst van de
resultaten dienen vaak nog extra analyses te worden uitgevoerd en de
informatie te worden teruggekoppeld naar opsporingsdiensten en
andere betrokken partijen. Het is derhalve aan te raden het
ondertekende convenant voor een geruime periode te laten gelden.
Daarnaast dient een bepaling over de mogelijkheid tot verlenging van
het convenant in het convenant te worden opgenomen.
De doorlooptijd van de doorlichting met de verschillende uit te voeren
werkzaamheden staat vermeld in tabel 1.1. In deze tabel is ook de
tijdsbesteding opgenomen van de onderzoekers die de doorlichting
uitvoeren. Een doorlichting van grotere gemeenten kent uiteraard een
langere doorlooptijd. Met name voor het vaststellen van
risicogebieden en –sectoren zullen om een volledig beeld te krijgen
meer personen moeten worden geïnterviewd, hetgeen meer
(doorloop)tijd vereist.
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Tabel 1.1 Tijdpad en tijdsbesteding doorlichting gemeente
Periode
Onderzoeksactiviteit
Tijdsbesteding
Maand 1 . Onderzoeksopzet
- Onderzoeker: 8 dagen
. Peilen mogelijke
samenwerkingspartners en andere
betrokken partijen.
. Formeren en instellen
begeleidingscommissie
. Documentenstudie
Maand 2 . Opstellen convenant
- Onderzoeker: 8 dagen
. Overleg met convenantpartners
- Betrokken partijen: p.m.
. Documentenstudie
. Opstellen vragenlijst
. Interviews sleutelinformanten
Maand 3 . Ondertekenen convenant
- Onderzoeker: 8 dagen
. Interviews sleutelinformanten
- Betrokken partijen: p.m.
- Onderzoeker: 7 dagen
Maand 4 . Opstellen werkdocument
- Betrokken partijen: p.m.
inventarisatie
. Stuurgroep: besluiten wel/geen
verdieping + zo ja, vaststellen
risicogebieden
. Opvragen registraties1
Maand 5 . Opvragen registraties
- Onderzoeker: 5 dagen
. Verwerken registratiegegevens
- Betrokken partijen: p.m.
Maand 6 . Verwerken gegevens uit
- Onderzoeker: 7 dagen
registraties
- Betrokken partijen: p.m.
. Nadere analyses registraties
Maand 7 . Nadere analyses registraties
- Onderzoeker: 7 dagen
. Aanvullende interviews
- Betrokken partijen: p.m.
Maand 8 . Nadere analyses
- Onderzoeker: 8 dagen
. Analyse en rapportage
Maand 9 . Conceptrapport bespreken
- Onderzoeker: 7 dagen
. Definitief maken rapport
- Betrokken partijen: p.m.
1 Aan het gebruik van analysetoepassingen voor registratiegegevens zoals
smart@data zijn gebruikskosten verbonden, evenals aan de ondersteuning door
gespecialiseerde medewerkers.

1.5 Ten slotte
In grote lijnen kunnen gemeenten op een zelfde wijze worden
doorgelicht op georganiseerde criminaliteit als dat in het verleden is
gebeurd met diverse bedrijfstakken, branches en sectoren. Het grote
verschil is dat binnen gemeenten het onderzoeksgebied eerst nader
ingekaderd en afgebakend dient te worden. Dit geografische gebied
kan zich (afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie)
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beperken tot een kleiner geografisch gebied (bijvoorbeeld een
bedrijventerrein) en/of één of meerdere bedrijfstakken, branches en
sectoren. Overigens kunnen verschillende betrokken partijen het
initiatief nemen voor een lokale doorlichting; dat hoeft niet enkel en
alleen de gemeente te zijn. Een doorlichting van en binnen een
gemeente vereist een specifieke attitude bij de betrokkenen: de wil tot
samenwerking met andere partners is absoluut noodzakelijk, te meer
daar voor de benodigde informatie medewerking van diverse partijen
nodig is. De grote meerwaarde van een doorlichting is dat door
verschillende partijen wordt samengewerkt en wordt opgetreden als
ware één overheid.14
Daarnaast is in de praktijk gebleken dat, wil de doorlichting tot
nieuwe inzichten leiden, de inzet van ICT (zoals smart@data)
essentieel is. Deze softwaretoepassing maakt het mogelijk om
gegevens uit meerdere databestanden met elkaar te vergelijken. Zo
kan inzicht worden verkregen in onderlinge relaties tussen
rechtspersonen en betrokken natuurlijke personen. De programmatuur
maakt daarmee complexe netwerken (die gebruikt kunnen worden om
criminele activiteiten te onthullen) inzichtelijk. Het leggen van deze
relaties is zonder gebruik van ICT praktisch niet haalbaar, waarmee
een doorlichting aan waarde zal inboeten.
Tot slot moeten we constateren dat partijen, die gemeenten op de
hierboven beschreven wijze willen doorlichten op de aanwezigheid
van en de kwetsbaarheden voor het doordringen van georganiseerde
criminaliteit, zullen stuiten op praktische problemen. In verband met
de privacy-wetgeving is het tot dusverre bijvoorbeeld voor gemeenten
niet zomaar mogelijk om criminele antecedenten van inwoners van
hun gemeente op te vragen. Ook de informatieterugkoppeling naar
convenantpartners zoals de Belastingdienst zal stuiten op de privacywetgeving.
In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen deze
onderzoeksactiviteiten door hiervoor gekwalificeerde onafhankelijke
onderzoekers, onder stringente voorwaarden momenteel wel
plaatsvinden. Een van de gestelde voorwaarden hierbij is wel dat de
rapportage geen tot personen herleidbare gegevens mag bevatten.
Gemeenten ontkomen er momenteel derhalve niet aan om een derde
14

Dit gebeurt momenteel ook bij het project Emergo in Amsterdam.
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partij in te schakelen die de vermelde mogelijkheden heeft. Een
doorlichting vormt de basis en rechtvaardiging voor (de beslissing
over) nader onderzoek naar een bepaald gebied of branche die in de
doorlichting aan bod is gekomen. Wanneer uit de doorlichting blijkt
dat er bepaalde kwetsbaarheden en/of risico's zijn in een gemeente,
kunnen gerichte (strafrechtelijke of fiscale) onderzoeken worden
opgestart.
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B. PILOT KAMPEN

2. ACHTERGROND PILOTSTUDIE

In dit hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de aanleiding van de
preventieve doorlichtingen van bedrijfstakken, branches en sectoren
alsmede de resultaten daarvan. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
de doelstelling en opzet van de pilot. Na een beknopte behandeling van
de wijze waarop de eerdere sectordoorlichtingen zijn uitgevoerd, wordt
nader ingegaan op de opzet van de geografische doorlichting in de pilot
Kampen.
2.1 Aanleiding
Zoals eerder aangegeven vinden mede op basis van het Programma
Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM) in opdracht
van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit van de directie
Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van
Justitie al enige tijd zogenoemde preventieve doorlichtingen van
bedrijfstakken, branches en sectoren plaats. Met het project Emergo dat
momenteel plaatsvindt in Amsterdam wordt voor het eerst een
soortgelijk instrument ingezet op een geografische locatie, namelijk een
bepaald postcodegebied. De onderliggende doorlichting, waartoe
opdracht is gegeven door de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, richt zich voor het eerst op een gehele
gemeente. De insteek van de pilot preventieve doorlichting in de
gemeente Kampen is het ontwikkelen van een instrument, waarmee
gemeenten de risico’s voor het doordringen van georganiseerde
criminaliteit in het eigen gebied kunnen inschatten en vervolgens
aanpakken.
Resultaten eerdere doorlichtingen
Bij een (preventieve) doorlichting gaat het niet alleen om sectoren c.q.
gebieden waar reeds sprake is van criminele bemoeienis, maar ook om
sectoren c.q. gebieden die bepaalde kenmerken vertonen die wijzen op
kwetsbaarheid voor criminaliteit. Uit reeds uitgevoerde doorlichtingen
blijkt dat een gebrek aan transparantie en toezicht een sector
kwetsbaar maakt voor doordringen van georganiseerde criminaliteit
(Snippe e.a. 2004). Uit de doorlichting van de goede doelensector
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blijkt bijvoorbeeld dat de kwetsbaarheid van de meeste goede doelen
in Nederland volgt uit de rechtsvorm die de meeste goede doelen
hebben, namelijk: de stichting. Er bestaat weinig toezicht op goede
doelen als stichting, terwijl zij tezamen een omvangrijk kapitaal
beheren van enkele miljarden euro’s (Van der Stoep, Snippe en
Bieleman 2007). Juist het ontbreken van toezicht is een voorname
factor die kwetsbaarheid voor (crimineel) misbruik verhoogt. Uit de
doorlichting van de kunst- en antiekhandel blijkt dat een op zichzelf
niet zo kwetsbare branche voor binnendringing van de georganiseerde
criminaliteit door een laag niveau van toezicht een relatief lage
pakkans kent voor plegers van kunstcriminaliteit (Bieleman, Van der
Stoep en Naayer 2007). Met een sterk vergelijkbare opzet als de
doorlichtingen is onderzoek gedaan naar de rol van stichtingen en
verenigingen bij criminele handelingen. Ook hieruit blijkt wederom
dat gebrek aan toezicht op met name stichtingen de kwetsbaarheid
voor criminaliteit vergroot (Bieleman e.a. 2007). Momenteel is een
wetsvoorstel in voorbereiding om meer transparantie bij stichtingen te
bewerkstelligen.

2.2 Doelstelling en pilot opzet
Door de eerdere doorlichtingen die hebben plaatsgevonden van de
verschillende sectoren en branches is een methodiek ontwikkeld; een
instrument voor sectordoorlichtingen. De doelstelling van dit onderzoek
is om dit instrument voor sectordoorlichtingen voor het eerst toe te
passen op een geografische locatie. Hiermee is getracht de risico’s en
kwetsbare plekken voor het mogelijk doordringen van (georganiseerde)
criminaliteit binnen een geografische locatie in kaart te brengen op
soortgelijke wijze als bij de eerdere doorlichtingen. Tevens is, mede aan
de hand van de ervaringen van het project Emergo, geprobeerd het
instrument voor sectordoorlichtingen geschikt te maken voor
(gemeentelijke) gebiedsdoorlichtingen. De gemeente Kampen heeft
hiervoor gediend als pilotgemeente. De uitkomsten van de preventieve
doorlichting van de gemeente Kampen kunnen worden gebruikt om de
bestuurlijke en preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit in
het geselecteerde gebied te ondersteunen of nieuwe impulsen te geven.
Opzet sectordoorlichtingen
Bij het op basis van de eerdere doorlichtingen ontwikkelde instrument
voor sectordoorlichtingen is steeds sprake van een bepaalde
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onderzoeksopzet. De verschillende fasen worden hieronder kort
besproken.
Inventarisatie
Allereerst vindt een inventarisatie van kennis en ervaring plaats om een
beeld te schetsen van de sector c.q. het gebied waar het onderzoek zich
op richt. Dit houdt in dat informatie wordt verzameld over de betreffende
sector c.q. het gebied, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
definiëring en afbakening; in de sector aanwezige organisaties;
kengetallen; en toezicht. Er zijn verschillende bronnen die ter verkrijging
van de informatie kunnen worden aangewend. Zo is in de eerdere
doorlichtingen steeds een literatuurstudie uitgevoerd naar onder meer
(wetenschappelijke) publicaties, beleidsnota’s, overige relevante
documenten en openbare bronnen. Tevens hebben steeds gesprekken
plaatsgevonden met sleutelinformanten die vanuit hun beroep of
bijzondere positie op de hoogte zijn van (mogelijke) verbanden tussen de
betreffende sector en criminele activiteiten. Hierbij kan worden gedacht
aan medewerkers van verschillende opsporingsdiensten (zoals de FIODECD, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Bovenregionale
Recherche en het Openbaar Ministerie), verschillende toezichthouders
(bijvoorbeeld Bureau Financieel Toezicht (BFT), Nationale
Mededingingsautoriteit (NMa), Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) en
anderen, mede van de sector afhankelijk). Daarnaast zijn ook telkens
gesprekken gevoerd met betrokkenen uit de sector of branche zelf.
Gegevensanalyse
Vervolgens zijn in de verschillende sectordoorlichtingen diverse
databestanden geanalyseerd. Hiervoor wordt de beschikbare informatie
over criminele praktijken, aangevuld met gegevens uit landelijke
databanken, gebruikt voor een doorlichtingsonderzoek. Met deze
gegevensanalyse is getracht de gelegenheidsstructuren voor
georganiseerde misdaad in kaart te brengen.
Voor de doorlichting worden gegevens over personen en ondernemingen
van de betreffende sector of branche c.q. het gebied aan een nadere
analyse onderworpen. Hierbij is bij de eerdere doorlichtingen onder meer
gebruik gemaakt van gegevens uit opsporingsonderzoeken, van
handhavingsdiensten en van (openbare) bedrijfsgegevens. Voorbeelden
van te gebruiken databestanden zijn het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel (al dan niet met behulp van smart@data), de Justitiële
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Informatiedienst, het Centraal Insolventieregister en mogelijk in de
toekomst ook Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR). De
verschillende databestanden alsmede de voor- en nadelen hiervan zijn in
het vorige hoofdstuk al uitgebreid aan bod gekomen. De mogelijkheid
om deze analyse uit te voeren wordt mede bepaald door de bereidheid
van alle diensten om de benodigde informatie beschikbaar te stellen.
Daarnaast is het ook in meerdere gevallen noodzakelijk gebleken om
aanvullende interviews te houden om de verkregen gegevens op een
juiste wijze te kunnen interpreteren.
Triangulatie
Bij de uitvoering van de doorlichting wordt getracht zo dicht mogelijk
te blijven bij de beschikbare informatie over de kwetsbaarheden in de
betreffende sector en de rol van de georganiseerde criminaliteit daarin.
Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar harde cijfers en feitelijkheden
over de situatie in de betreffende sector c.q. het gebied. Zachtere
informatie afkomstig uit met name interviews wordt als richtinggevend
en als ondersteuning van de cijfers en feitelijkheden in het onderzoek
meegenomen. Daarnaast wordt de informatie uit de interviews gebruikt
ter verklaring van bevindingen uit de overige bronnen.
De informatie uit alle verschillende hierboven beschreven bronnen levert
een triangulatie (driehoeksmeting) van de onderzoeksresultaten op. Dat
wil zeggen dat een combinatie van bronnen en onderzoekstechnieken
wordt gebruikt waarbij de resultaten in samenhang worden geanalyseerd.
Het toepassen van verschillende bronnen en methoden en technieken
heeft tot doel de interne validiteit te vergroten (Swanborn 1987). De
meerwaarde bestaat eruit dat de conclusies die uit de ene bron zijn
verkregen, worden aangevuld en ondersteund door conclusies uit een
andere bron.
Opzet geografische doorlichting
Bij de doorlichting van een sector zijn in principe geen grenzen aan het
geografische gebied waarbinnen de doorlichting plaatsvindt. Bij de
doorlichting van een geografisch afgebakend gebied daarentegen kunnen
zich vele verschillende sectoren en branches voordoen. De vraag is dan
ook of en in hoeverre het instrument voor sectordoorlichtingen
toepasbaar is op een geografisch gebied, waarbinnen zich vele branches
en sectoren kunnen voordoen. In deze pilot is per stap gekeken naar de
toepasbaarheid van het instrument sectordoorlichtingen op de
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doorlichting van de pilotgemeente. De opzet van de doorlichting van de
pilotgemeente wordt hieronder nader besproken.
Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van de preventieve doorlichting van de pilotgemeente is
hetzelfde als die van de eerdere preventieve doorlichtingen van de
diverse sectoren, namelijk: het in kaart brengen van de risico’s of
kwetsbaarheden voor het doordringen van al dan niet georganiseerde
(financieel-economische) criminaliteit.
Wanneer de onderzoeksvragen uit de eerdere sectordoorlichtingen
worden toegepast op een doorlichting van een geografische locatie,
komen we voor de doorlichting van de pilotgemeente tot de volgende
vragen:
A. Inventarisatie kennis en ervaring
1. Wat zijn de kwetsbare plekken in de gemeente Kampen voor wat
betreft het risico van het indringen van (georganiseerde)
criminaliteit?
2. Wat zijn de huidige inspanningen in de gemeente Kampen op het
gebied van preventie, (bestuurlijke) handhaving en repressie om
zich (beter) tegen georganiseerde criminaliteit te beschermen?
B. Doorlichting
3. In hoeverre wordt van de kwetsbare plekken in de gemeente
Kampen gebruik gemaakt door de georganiseerde misdaad voor het
plegen van criminele activiteiten?
4. Welke wisselwerking bestaat er tussen criminele samenwerkingsverbanden en de maatschappelijke gelegenheidsstructuren in de
gemeente Kampen?
5. Welke (repressieve) maatregelen zijn nodig om georganiseerde
criminaliteit tegen te gaan in de gemeente Kampen?
Gebiedsscan
Gemeenten zijn vaak te groot om in het geheel door te lichten.
Daarnaast zijn binnen een gemeente doorgaans vele branches en
sectoren aanwezig. De doorlichting dient derhalve te worden beperkt tot
een afgebakend gebied. Dit is het eerste punt waarop een doorlichting
van een gemeente afwijkt van de doorlichting van een sector. Bij
sectoren is het onderwerp automatisch al gedeeltelijk afgebakend. De
sector is immers zelf het onderwerp, denk bijvoorbeeld aan de kunst- en
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antiekhandel of de goede doelensector. Voor de doorlichting van een
gemeente betekent dit dat eerst het gebied in kaart moet worden
gebracht om te bepalen waar de doorlichting zich op dient te richten. In
tegenstelling tot de doorlichting van de verschillende sectoren dient bij
de doorlichting van een gemeente eerst te worden vastgesteld in welke
sectoren c.q. gebieden kwetsbaarheden voorkomen, teneinde deze nader
op criminaliteit te kunnen onderzoeken. Om deze kwetsbaarheden in de
pilotgemeente Kampen in kaart te brengen, is een eerste inventarisatie
gemaakt. Hiervoor hebben verschillende onderzoeksactiviteiten
plaatsgevonden. Allereerst is begonnen met een documentstudie.
Daarnaast hebben interviews met sleutelinformanten plaatsgevonden.
- Documentenstudie
Begonnen is met het bestuderen van relevante (wetenschappelijke)
publicaties, beleidsnota’s, eerdere doorlichtingen van sectoren en
branches, nota’s en overige documenten en openbare bronnen met
betrekking tot de (georganiseerde criminaliteit) in de gemeente
Kampen. Er is met name gezocht naar informatie over de risico’s en
kwetsbaarheid van de gemeente voor indringen van de (georganiseerde)
criminaliteit.
- Interviews
Het beeld van de gemeente Kampen en de aanwezige (georganiseerde)
criminaliteit is verder ingevuld aan de hand van gesprekken met
personen uit de praktijk die zicht hebben op (georganiseerde)
criminaliteit in de gemeente Kampen. Er zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, de regiopolitie
IJsselland, het arrondissementsparket Zwolle/Lelystad, het Regionaal
Informatie- en Expertisecentrum Oost Nederland, Bureau Bibob en het
Vastgoed Intelligence Centre.
In de interviews zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod
gekomen: zwakke plekken en kwetsbaarheid van en binnen de
gemeente Kampen; bestaande regelgeving en handhaving; aanwezige
criminaliteit en de bestrijding hiervan; risicofactoren; trends en
ontwikkelingen; en beschikbare registratiegegevens.
- Selectie
Met behulp van de documentstudie en de interviews is in een
werkdocument een beschrijving gegeven van de kwetsbaarheden en
vormen van (georganiseerde) criminaliteit waar de gemeente Kampen al
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dan niet mee te maken heeft. Er is een aantal risicogebieden (zowel
geografisch als sectoren) aangewezen waarvan verwacht wordt dat hier
de grootste risico’s bestaan voor de (toekomstige) aanwezigheid van
georganiseerde criminaliteit. In overleg tussen gemeente, ministeries en
overige leden van de begeleidingscommissie c.q. Stuurgroep is
vervolgens vastgesteld welke gebieden nader zullen worden onderzocht.
Deze risicogebieden zijn (voor zover mogelijk) in de verdiepingsfase
aan een nadere analyse onderworpen.
Verdieping
De verzamelde gegevens over het in de inventarisatie vastgestelde
belangrijkste risicogebied in de pilotgemeente zijn in de daadwerkelijke
doorlichting verbreed en verdiept. Voor de daadwerkelijke doorlichting is in concreto nagegaan welke kwetsbaarheden er bestaan voor
en welke risico’s er zijn van binnendringing van (georganiseerde)
criminaliteit in de gemeente Kampen. Daarvoor hebben verschillende
onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden.
- Convenant
Om toestemming te verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van
diverse registratiegegevens in deze verdiepingsfase is een convenant
inzake informatie-uitwisseling opgesteld. Alle (plaatselijke) instanties
of instellingen die over voor de verdieping mogelijk interessante
registraties of andere informatie beschikken, hebben het convenant
ondertekend. Partij bij het convenant zijn: de gemeente Kampen; het
arrondissementsparket Zwolle-Lelystad; de Regiopolitie IJsselland; de
belastingregio Randmeren van de Belastingdienst; en de Kamer van
Koophandel Oost Nederland. Daarnaast heeft INTRAVAL als ontvanger
van de gegevens eveneens deelgenomen aan het convenant.
- Smart@data
De toepassing smart@data biedt de mogelijkheid om gegevens uit
openbare bronnen, in dit geval het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, nader te analyseren.1 Met dit programma kunnen
1

Oorspronkelijk is deze toepassing in gebruik genomen bij het Functioneel
Parket en later ook bij het Arrondissementsparket te Rotterdam. Momenteel
is smart@data ondergebracht bij het Vastgoed Intelligence Centre (VIC),
waarbij de toepassing voornamelijk wordt ingezet bij strafrechtelijke
onderzoeken naar vastgoedfraude. Het VIC is een samenwerkingsverband
tussen het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de fiscale
opsporingsdienst FIOD/ECD.
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(statische) analyses worden uitgevoerd op grote hoeveelheden
gegevens, terwijl relaties op meerdere niveaus kunnen worden verkend.
Met behulp van smart@data zijn gegevens verkregen van de natuurlijke
personen die verbonden zijn aan de geselecteerde risicogebieden.
- JustID
Vervolgens is de informatie die is gegenereerd door het gebruik van
smart@data aangeleverd aan de Justitiële Informatiedienst (JustID) om
de criminele antecedenten van de natuurlijke personen te verkrijgen.
Daarmee wordt duidelijk in hoeverre de geselecteerde personen binnen
een risicogebied zich in het verleden aan relevante criminele feiten
hebben schuldig gemaakt.
- Netwerkanalyse
Met een netwerkanalyse kan worden nagegaan in hoeverre er een
samenhang is tussen de criminele antecedenten van rechtspersonen en
hun eigenaren en bestuurders en de verwevenheid van deze
(rechts)personen in (complexe) netwerken. In deze fase van het
onderzoek wordt in eerste instantie bekeken welke bevindingen uit de
netwerkanalyse en het antecedentenonderzoek aanleiding geven tot een
verdiepingsslag. Vervolgens kunnen nadere bewerkingen op de
informatie worden uitgevoerd en over een deel van de (rechts)personen
aanvullende gegevens verzameld worden in smart@data, het JDS en uit
andere (openbare) registraties. Een dergelijke verdiepingsslag heeft in
deze doorlichting niet kunnen plaatsvinden.
- Interviews
De bevindingen uit de voorgaande fasen zijn vervolgens meegenomen in
gesprekken met politie, belastingdienst en RIEC, om deze zo precies
mogelijk te kunnen duiden. Met behulp van deze gesprekken is meer
duidelijkheid gekomen over de gewenste aanpak van malafide
(rechts)personen en zijn aandachtspunten voor verder onderzoek
geformuleerd. Bovendien kan deze informatie leiden tot mogelijke
criteria voor preventie en bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit
in het onderzochte gebied.
Triangulatie
De informatie uit de verschillende bronnen heeft zoals eerder
beschreven een triangulatie (driehoeksmeting) van onderzoeksresultaten
opgeleverd. Deze methode van triangulatie past bij exploratief
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onderzoek, waarbij het beeld van de werkelijkheid geleidelijk wordt
opgebouwd.
Voor dit onderzoek is aan de hand van interviews, documentstudie en
analyses van databestanden inzicht gekregen in het criminaliteitsbeeld,
met name georganiseerde criminaliteit, binnen de risicogebieden in de
gemeente Kampen. Een volledig beeld kan dit niet opleveren, aangezien
georganiseerde criminaliteit per definitie lastig is vast te stellen.
Bovendien is het beeld, dat oprijst uit de interviews en beschikbare
documenten naar vormen van (georganiseerde) criminaliteit, sterk
bepaald door de aard en de ernst van de criminaliteit en de prioriteit die
hieraan door Justitie en politie wordt gegeven. Daarnaast beperkt het
onderzoek zich tot betrokkenen die officieel aan een organisatie of
gebied verbonden zijn (en daardoor bijvoorbeeld in het Handelsregister
van de KvK zijn geregistreerd). Individuele gevallen vallen daarmee
buiten het onderzoeksinstrument dat is gericht op het onderzoeken van
algemene vormen van georganiseerde criminaliteit.
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3. KORTE BESCHRIJVING KAMPEN

Voor

de lezer buiten Kampen wordt in dit hoofdstuk een beknopte
beschrijving gegeven van de gemeente.1 Er wordt aandacht besteed
aan de ligging, de stedelijke kernen, bedrijvigheid en ontwikkeling en
criminaliteitscijfers die momenteel al bekend zijn.
De gemeente Kampen is door de gemeentelijke herindeling enkele
jaren terug aanzienlijk in omvang toegenomen. Vanaf 1 januari 2001
vormen de gemeente Kampen en de gemeente IJsselmuiden de nieuwe
(huidige) gemeente Kampen. De gemeente Kampen ligt ten
noordoosten van het centrale deel van Nederland, in de provincie
Overijssel. De gemeente Kampen is goed ontsloten: zowel over land
(door een gemakkelijke toegang tot de snelwegen A6 en A28 en in de
toekomst door de aanleg van de Hanzespoorlijn) als over water (door
ligging aan de IJsseldelta en de aanleg van de Zuiderzeehaven).
Daarnaast heeft de gemeente Kampen een netwerkovereenkomst
gesloten met de buurgemeente Zwolle.2

3.1 Ligging
De gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 16.500 hectare en
bestaat uit zeven kernen, namelijk: Kampen; IJsselmuiden; Grafhorst;
’s Heerenbroek; Kamperveen; Wilsum; en Zalk.
In 2001 telde de gemeente Kampen 48.394 inwoners. Uit figuur 3.1
blijkt dat dit aantal in de loop der jaren is toegenomen. Op 1 januari
2009 telt de gemeente Kampen 49.860 inwoners (zie tabel 3.1). Van
de bijna 50.000 inwoners van de gemeente Kampen in 2009 was de
ene helft man en de andere helft vrouw.

1

Een dergelijke beschrijving kan, maar hoeft niet in een gemeentelijke
doorlichting te worden opgenomen.
2
Deze netwerkovereenkomst houdt een samenwerking in tussen de
gemeenten Zwolle en Kampen en de Provincie Overijssel. Sinds 2000 voert
dit samenwerkingsverband projecten uit op het gebied van bereikbaarheid,
wonen, werken en ruimte (www.zwollekampennetwerkstad.nl).
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Kampen heeft een enigszins jongere bevolking dan gemiddeld in
Nederland. Van de bewoners is 28% jonger dan 20 jaar, terwijl dit
landelijk 24% is.
Figuur 3.1 Inwonertal gemeente Kampen, 2001-2008
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Bron: CBS 2009

Tabel 3.1 Geslacht en leeftijd van bewoners Kampen op 1 januari 2009
2009
N
%
Geslacht
man
vrouw
Totaal
Leeftijd

24.698
25.162
49.860

50
50
100

0-10 jaar
10-15 jaar
15-20 jaar
20-25 jaar
25-40 jaar
45-65 jaar
65-80 jaar
80 jaar of ouder
Totaal

7.189
3.274
3.366
3.143
13.827
12.230
5.103
1.728
49.860

14
7
7
6
28
25
10
3
100

Bron: CBS Statline 2009

Het percentage allochtone inwoners wijkt af van het landelijk
gemiddelde. In Kampen behoort 4,3% tot de niet-westerse allochtonen.
Zij zijn met name afkomstig uit Turkije (2,0%) en minder uit
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Nederlandse Antillen en Aruba (0,3%), Marokko (0,1%) en Suriname
(0,1%).3 Landelijk is 10,9% van de bevolking van niet-westerse
allochtone herkomst. Het gaat met name om Turken (2,3%),
Marokkanen (2,1%) en Surinamers (2,1%).

3.2 Kernen
De gemeente Kampen telt sinds de gemeentelijke herindeling van 1
januari 2001 acht stadskernen, variërend in omvang en ligging. Deze
paragraaf geeft beknopte beschrijvingen van de verschillende kernen.
Kampen
De stad Kampen ligt aan de IJssel. De kern van Kampen is
waarschijnlijk rond 1200 ontstaan. Kampen heeft een historische
stadskern door aansluiting bij het handelsverbond van de Hanze rond
1440. In de 14de en 15de eeuw groeide het Hanzeverbond uit tot een
machtige economische factor. Het beschermen van de aangesloten
handelslieden en het uitbreiden van de handel waren haar voornaamste
doelen. Het Hanzeverbond wist door het bundelen van haar belangen
gunstige privileges te verwerven. In haar glorietijd telde het
Hanzeverbond 150 steden, vooral in Duitsland en Nederland, maar ook
in Scandinavië, Polen, Vlaanderen, en tot in Spanje en Portugal toe. In
de Hanzesteden heerste in deze periode volop bedrijvigheid en de
economie bloeide als nooit tevoren. De welvaart uitte zich in publieke
bouwwerken, koopmanshuizen en handelskantoren. De van oorsprong
kleine nederzettingen groeiden uit tot volwaardige steden, waar zich
naast de handelslieden ook schilders, bouwmeester, dichters en
filosofen vestigden. In de 16de eeuw stortte het Hanzeverbond in en
kwam er een einde aan deze bloeiperiode van Kampen. In 1869 besloot
de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk de opleidingen van
predikanten in Kampen te concentreren. Momenteel zijn er, als gevolg
van een kerkscheuring, twee theologische universiteiten in Kampen. De
stad Kampen heeft ongeveer 33.500 inwoners.
IJsselmuiden
Aan de andere kant van de IJssel ligt de kern IJsselmuiden. Er wonen
meer dan 11.500 mensen in IJsselmuiden. Ten noordoosten van
3

Allochtoon met als herkomstgroepering één van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië, exclusief Indonesië en Japan of Turkije.
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IJsselmuiden ligt het gebied ‘De Koekoek’, een 600 hectare groot
tuinbouwgebied. In 2001 zijn de gemeenten IJsselmuiden en Kampen
gefuseerd. Van alle kernen in de gemeente Kampen is IJsselmuiden
vermoedelijk de oudste kern.4
Grafhorst
Ten noorden van IJsselmuiden ligt aan het Ganzendiep (een met een
sluis afgesloten zijarm van de IJssel), de kern Grafhorst. Er wonen ruim
1.000 mensen in Grafhorst.
’s-Heerenbroek
Ten oosten van Kampen en aan de weg naar Zwolle ligt het dorpje
’s-Heerenbroek. In ’s-Heerenbroek wonen ruim 600 personen. Tegen
’s-Heerenbroek aan ligt Mastenbroek. Dit dorpje, met een uitsluitend
agrarisch karakter, heeft ruim 150 inwoners.
Kamperveen
Kamperveen ligt ten zuiden van de stad Kampen. Kamperveen bestaat
uit drie buurtschappen (De Zande, Zuideinde en Hogeweg). In dit
agrarische gebied van ongeveer 200 hectare wordt voornamelijk
veehouderij bedreven. Er wonen ruim 800 personen.
Wilsum
Ten zuidoosten van Kampen, aan de rechteroever van de IJssel, ligt
Wilsum. Wilsum is ouder dan Kampen en heeft al in 1321 stadsrechten
verworven. Wilsum is echter nooit uitgegroeid tot (handels)stad. Er
wonen ruim 800 mensen in Wilsum.
Zalk
Onder ’s-Heerenbroek ligt, aan de zuidoever van de IJssel, de kern Zalk.
Zalk heeft momenteel ruim 800 inwoners.

3.3 Bedrijvigheid en ontwikkelingen
Het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid is in de periode
2004-2008 sterk gegroeid in de gemeente Kampen. Uit het databestand
LISA, waarin gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald
4

Het gebied van IJsselmuiden wordt al in het jaar 1133 genoemd,
www.kampen.nl en www. provincie.overijssel.nl.
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werk wordt verricht zijn vastgelegd, blijkt dat in de periode 2004-2008
het aantal vestigingen in de gemeente Kampen is toegenomen van 2.330
tot 2.770, een groei van 19% (tabel 3.2). Het LISA vestigingenregister
bevat informatie over 973.500 vestigingen in Nederland.5 De
werkgelegenheid, gemeten in fulltime en parttime banen inclusief
uitzendkrachten, is volgens LISA gestegen van 16.980 in 2004 tot
19.340 in 2008, een toename van 14% (tabel 3.2).
Tabel 3.2 bedrijfsvestigingen en banen in de gemeente Kampen, 2004-2008
Vestigingen
Werkgelegenheid
2004
2.330
16.980
2005
2.430
17.450
2006
2.510
17.880
2007
2.640
18.500
2008
2.770
19.340
Bron: LISA 2008

In de gemeente Kampen komen in vergelijking met de rest van
Nederland meer bedrijven voor die ‘Landbouw, bosbouw en visserij’
(17% in Kampen tegenover 10% landelijk) en ‘Nijverheid en energie’
(17% respectievelijk 12%) als activiteit hebben (figuur 3.2).
Vestigingen in de bedrijfstak Commerciële dienstverlening zijn in
Kampen minder aanwezig (47% tegenover 58% landelijk). De nietcommerciële dienstverlening ontloopt elkaar verhoudingsgewijs niet
veel.
Met de komst van de Zuiderzeehaven zal in de toekomst de
internationale handel worden gestimuleerd.6 Door de goede ontsluiting
van de gemeente Kampen zal de Zuiderzeehaven voor landen als
5

De LISA database wordt beheert door de Stichting LISA. Deze stichting
heeft tot doel het bijeenbrengen van regionale vestigingenregistraties met
daaraan gekoppelde werkgelegenheidsgegevens tot een integraal,
landsdekkend, uniform en consistent vestigingenregister. De regionale
registers worden meestal ondersteund door de provincies en mede
ondersteund door de meeste gemeenten in deze provincies. Zie ook
www.lisa.nl. Ter vergelijking: in CBS Statline zijn 934.975 vestigingen voor
heel Nederland vermeld. Per 1 januari 2009 telt het CBS 2.710
bedrijfsvestigingen in Kampen. Een toename van 23% ten opzichte van de
volgens het CBS 2.205 vestigingen in 2004.
6
Zo is bijvoorbeeld in juni 2008 een groot internationaal concern
gecontracteerd voor het bouwen van een groot distributiecentrum (van 55.000
m2) in de Zuiderzeehaven.
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Duitsland en België interessant zijn als overslagpunt voor goederen.
Hierdoor zal de bedrijvigheid in de toekomst waarschijnlijk
internationaler georiënteerd zijn.
Figuur 3.2 Bedrijfsvestigingen Kampen en Nederland in 2009, in %
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Bron: CBS Statline 2009

De bedrijven zijn voornamelijk gevestigd in de binnenstad en op een
aantal verspreid over de gemeente liggende bedrijventerreinen (figuur
3.3). Aan de oostkant van Kampen liggen de bedrijventerreinen
Spoorlanden en Zendijk. Aan de noordwestzijde van Kampen liggen
de bedrijventerreinen De Greente, Haatland en Bedrijvenpark
Rijksweg 50. Aan de noordoostkant van de gemeente ligt een groot
tuinbouwgebied: De Koekoekspolder. In bijlage 5 is een grotere
plattegrond van Kampen en omgeving opgenomen.
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Figuur 3.3 Bedrijventerreinen in gemeente Kampen

Bron: TeleAtlas 2009

In de gemeente Kampen en Zwolle wordt uitgegaan van een groei van
180.000 tot 220.000 inwoners in 2030. Voor de huisvesting van deze
inwoners is uitbreiding van de woonlocaties in de gemeente
noodzakelijk. Momenteel wordt door de gemeente Kampen aan de
realisatie van verscheidene woonwijken gewerkt. Zo is men bezig met
het (verder) ontwikkelen van de nieuwbouwwijken Het Onderdijks (ten
zuidoosten van Kampen) en het Berkpark (tussen de Kamper wijk
Brunnepe en de IJssel). Tevens wordt in de Hanzewijk in Kampen
bestaande bouw vervangen door nieuwbouw. Ook worden de
verschillende bedrijventerreinen aangepakt (Gemeente Kampen en
KuiperCompagnons 2008, Projectgroep Haatland 2003). Sinds 2006
worden er per jaar meer nieuwbouwwoningen gebouwd (zie figuur 3.4).
In 2008 is het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen gedaald.
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Figuur 3.4 Aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen per jaar in Kampen,
2001-2008
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Bron: CBS 2009

Bereikbaarheid
Zoals aangegeven is de gemeente Kampen is op verschillende manieren
goed ontsloten. Daarnaast bestaan plannen om de bereikbaarheid van de
gemeente Kampen in de komende decennia verder te verbeteren. Zo
bestaan plannen om de wegen rondom Kampen aan te pakken
(bijvoorbeeld door het verbreden van wegen naar dubbele rijbanen).
Daarnaast is in 2007 gestart met de bouw van de Hanzelijn. Deze nieuwe
spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle (via Kampen), die naar verwachting
eind 2012 operationeel zal zijn, zal voor Kampen een betere verbinding
met de randstad betekenen.
Daarnaast is enkele jaren geleden in Kampen gestart met de
ontwikkeling van de Zuiderzeehaven. Deze haven is gesitueerd in het
noordwesten van de gemeente, naast het bestaande bedrijventerrein
Haatland. De totstandkoming van de haven is het resultaat van een
Publiek Private Samenwerking (PPS) van de gemeente Kampen, de
gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de bedrijven Dura
Vermeer, De Vries & van der Wiel en Dredging International. De nieuw
ontwikkelde haven omvat een gebied van 50 hectare met watergebonden
bedrijvigheid. De haven is niet alleen toegankelijk voor
binnenvaartschepen, maar ook voor coasters tot 2.000 ton. Sinds begin
juli 2009 is het mogelijk voor schepen om in de Zuiderzeehaven te laden
en te lossen.
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3.4 Werkloosheid
De werkloosheid in Kampen is vanaf 2001 gestegen tot 770 in het
vierde kwartaal van 2004. Daarna is het aantal werklozen gedaald tot
410 in het vierde kwartaal van 2008 (zie figuur 3.5). Inmiddels is het
aantal werklozen weer toegenomen tot 690.
Figuur 3.5 Aantal ww-uitkeringen in Kampen, 2001-2009
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Bron: CBS 2009

3.5 Criminaliteit
Uit de gegevens die jaarlijks worden gepubliceerd door de
Regiopolitie IJsselland blijkt dat het aantal woninginbraken in de
afgelopen jaren flink is gedaald (tabel 3.3). In vergelijking met
soortgelijke gemeenten in Nederland behoort Kampen tot de vijf
gemeenten waarin de minste woninginbraken plaatsvinden
(Veldhuizen en Zeegelaar 2009). Na een toename in 2005 is het aantal
geweldsdelicten stabiel gebleven. In vergelijking met andere
gemeenten in Nederland scoort Kampen iets hoger dan gemiddeld op
het aantal geweldsdelicten. Deze delicten zijn bijna altijd gerelateerd
aan alcohol en uitgaan (Politie IJsselland 2008). Kampen fungeert als
uitgaanscentrum voor de regio. Omdat huiselijk geweld landelijk
prioriteit heeft gekregen, is er een stijging te zien in het aantal
aangiften van geweldsdelicten.
Een beperking van de gebruikte gegevens is dat deze cijfers zijn
gebaseerd op hetgeen ter kennis van de politie is gebracht. Hetgeen ter
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kennis van de politie wordt gebracht kan worden beïnvloed door
beleid, zoals landelijke aandacht voor huiselijk geweld een stijging
van het aantal aangiften van huiselijk geweld tot gevolg heeft gehad.
Het is daarmee niet eenvoudig om vast te stellen of een dergelijke
toename te wijten is aan een reële toename van huiselijk geweld. Er
bestaat hiermee tevens geen inzicht in de criminaliteit die plaatsvindt
buiten het zicht van de politie.
Tabel 3.3 Aantal misdrijven en incidenten in Kampen, 2005-2008
Absolu
Index
ut2005 2006 2007 2008
2005 2006 2007
(=100)
Misdrijven
Diefstal/
87 141
98
83
100
162
113
inbraak
woning
Voertuig243 221
169
169
100
91
70
criminaliteit
Diefstal van
380 341
284
272
100
90
75
brom-, fietsen
Diefstal/
87 112
97
66
100
129
111
inbraak
bedrijven
Winkel87
66
78
62
100
76
90
diefstal
Overige
329 326
321
272
100
99
98
vermogensdelicten
Zeden29
33
23
17
100
114
79
delicten
Gewelds262 331
317
335
100
126
121
delicten
Vernielingen
566 597
567
693
100
105
100
Illegale
117
93
86
72
100
79
74
handel
Overige
250 268
240
221
100
107
96
misdrijven
Incidenten
Overlast
2.420 2.713 2.549 2.490
100
112
105
Milieu
416 409
365
326
100
98
88
Branden
216 238
155
149
100
110
72
Ziekenhuis28
30
37
33
100
107
132
gewonden
verkeer
Doden in het
5
2
3
1
verkeer
Bron: Veldhuizen en Zeegelaar, 2009
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2008
95
70
72
76
71
83
59
128
122
62
88
103
78
69
118
-
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4. INVENTARISATIE KWETSBAARHEID EN
RISICO’S

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, vindt allereerst een inventarisatie van
mogelijke kwetsbaarheden en risico’s binnen de gemeente plaats. Door
middel van een documentenstudie en gesprekken met
sleutelinformanten wordt een selectie gemaakt van gebieden en sectoren
die in de verdieping aan een nadere analyse worden onderworpen. Naast
algemene informatie over kwetsbaarheden en risico’s in het kader van
georganiseerde criminaliteit, bevat dit hoofdstuk tevens een
beschrijving van de risicogebieden voor georganiseerde criminaliteit in
de gemeente Kampen. Aan het einde van het hoofdstuk wordt vermeld
welk(e) gebied(en) op basis van de inventarisatie door de gemeente, het
ministerie en de overige leden van de begeleidingscommissie is/zijn
geselecteerd voor de verdieping, de feitelijke doorlichting.

4.1 Definiëring
Een analyse van risico’s en kwetsbaarheden begint met de vraag wat
deze termen precies betekenen. In deze paragraaf wordt daarom
allereerst nader ingegaan op enkele definities.
Georganiseerde criminaliteit
Op Europees niveau hebben de Raad van Europa en de Europese Unie
vier criteria vastgesteld welke aanwezig dienen te zijn, wil er sprake
zijn van georganiseerde misdaad (Raad van Europa 2005).1 Deze zijn:
1. een samenwerking van twee of meerdere personen;
2. die plaats heeft over een langere periode;
3. die gericht is op het plegen van ernstige misdaden;
4. met als doel macht en geldelijk gewin.
Op basis van deze criteria is van georganiseerde criminaliteit sprake
wanneer groepen van personen uit winstbejag op een systematische
manier misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en
1

Ook de Europese Unie gebruikt deze criteria om georganiseerde
criminaliteit te definiëren, zie bijvoorbeeld doc 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2.
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hun illegale optreden op allerhande manieren, in het bijzonder door
geweld of het dreigen daarmee, door middel van intimidatie, corruptie
en chantage, trachten af te schermen tegen gericht overheidsoptreden.2
Georganiseerde criminaliteit dient te worden onderscheiden van
organisatiecriminaliteit, waarvan sprake is wanneer leden van een legale
organisatie misdrijven plegen bij het uitoefenen van hun taken binnen
de betreffende organisatie (Van de Bunt e.a. 2007). Het is wel mogelijk
dat een combinatie van beide vormen voorkomt.
Risico’s
Binnen het domein van veiligheidsstudies en criminaliteit worden
diverse definities van risico’s gehanteerd. Ondanks de verschillende
definities bestaan risico's volgens Kortekaas (2005) uit drie componenten. De eerste component betreft 'iets' wat onwenselijk is.
Sommige studies spreken van (be)dreiging, andere hebben het over
een gevaar, scenario, (ongunstige) gebeurtenis, situatie, proces of
cluster van gebeurtenissen. Dit begrip wordt samengevat onder de
term 'dreiging'. De tweede component van een risico gaat over de
waarschijnlijkheid of kans dat iets zich voordoet. Ericsson en
Haggerty (1997) omschrijven dit als de beste schatting van de
waarschijnlijkheid. De achterliggende vraag is: hoe waarschijnlijk is
het dat de dreiging zich manifesteert? De derde component betreft de
effecten van de dreiging. Andere benamingen zijn: invloed op
belangen, schade, gevolgen van verlies, en negatieve effecten.
Ongewenste effecten is de verzamelnaam die we in dit onderzoek
gebruiken. Op basis van de driedeling van het begrip komen we tot de
volgende definitie: Een risico is de combinatie van de
waarschijnlijkheid dat een dreiging zich manifesteert en de
ongewenste effecten daarvan.
Naast risico's wordt in onderzoek naar criminaliteit vaak de term
risicofactor gebruikt. Een risicofactor is van invloed op de waarschijnlijkheid van de dreiging. Het beïnvloedt zogezegd de aard en de mate
waarin het risico zich manifesteert. De mate waarin wel of niet
bepaalde risicofactoren meegewogen moeten worden, is afhankelijk
van het doel en het abstractieniveau van de analyse, evenals van de
beschikbare kennis en informatie (Kortekaas 2005). Risicofactoren
2

Vergelijk ook Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 1996
en Van de Bunt e.a. 2007.
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kunnen worden vastgesteld aan de hand van de mate waarin
informatie en kennis van het risico bekend zijn. Sommige dreigingen
zijn eenvoudig vast te stellen aan de hand van de risicofactoren,
andere, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanslag, zijn dat niet.
Een ander gehanteerd begrip is risico-indicator. Een risico-indicator is
een operationalisatie van een risicofactor. Een risicofactor is niet
meetbaar, een risico-indicator wel (Frei en Ruloff 1989). Een risicoindicator kan fungeren als een signaal dat de dreiging zich kan
manifesteren, vergelijkbaar met een waarschuwingslamp op het dashboard van een auto.
Tot slot wordt de term risicoprofiel of risicomodel vaak gebruikt. Dit
model fungeert als een selectiemechanisme om riskante daders,
situaties, goederen, et cetera te identificeren. Een risicoprofiel is de
som van de risicofactoren. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld
gebruikt als selectie-instrument om een bepaald deel van een populatie
te labelen (bijvoorbeeld risicojongeren in Groningen). Een risico krijgt
overigens pas betekenis wanneer het in een bepaalde context is
geplaatst. Specificatie van de context is daarom zeer belangrijk
voordat een risicoanalyse plaatsvindt.
Kwetsbaarheid
Randvoorwaarden voor een risicoanalyse van een geografisch gebied, in
dit geval de gemeente Kampen, ten behoeve van vroegtijdige
criminaliteitsbeheersing zijn inzicht in de mogelijke ongewenste
gebeurtenissen in het gebied en de waarschijnlijkheid van die
gebeurtenissen. Daarbij speelt de gelegenheidstheorie een grote rol. In
deze theorie gaat de aandacht vooral uit naar de gelegenheden waaronder
criminele of illegale gebeurtenissen plaatsvinden (Cohen en Felson
1993). In tegenstelling tot risicoanalyses waarbij wordt uitgegaan van
daders of slachtoffers. Cohen en Felson richten zicht met name op het
dagelijkse routinematig leven. Ontwikkelingen in de samenleving
worden volgens hen vertaald naar veranderingen in criminaliteit.
Criminelen spelen in op ontwikkelingen in de samenleving.
Cohen en Felson benoemen drie elementen in dit proces: gemotiveerde
dader(s); geschikt doelwit; en afwezigheid van een bekwame bewaker
(sociale en/of publieke controle). De risico's voor indringing van
(georganiseerde) criminaliteit liggen altijd op een of meerdere van deze
vlakken. Daadwerkelijke criminaliteit vindt plaats in het samenspel van
Inventarisatie kwetsbaarheid en risico's
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deze drie elementen. Dit samenspel wordt verder bepaald door andere
gelegenheidsfactoren zoals tijd en plaats. Vanuit de gelegenheidstheorie
worden de hierboven benoemde gelegenheidsfactoren door Kortekaas
(2005) geduid als risicofactoren. In dit onderzoek gebruiken we voor de
convergentie van de elementen de term kwetsbaarheid, waarvoor de
volgende definitie wordt gehanteerd: Kwetsbaarheid is de mate waarin
de afwezigheid van toezicht, handhaving en controle (gemotiveerde)
daders in de gelegenheid stelt misbruik te maken van een (geschikt)
doelwit.

4.2 Risicogebieden
Binnen gemeenten kunnen verschillende gebieden (zowel geografisch
als sectoren) bestaan waarbinnen georganiseerde criminaliteit zich kan
ontwikkelen. Of en hoe georganiseerde criminaliteit binnen een
gemeente in beeld komt, hangt af van verschillende factoren zoals de
lokale informatiepositie, de samenwerking tussen de verschillende
lokale partners en de ambities die men lokaal heeft.3 Een gemeentelijke
herindeling kan bijvoorbeeld dit beeld beïnvloeden doordat (tijdelijk)
minder zicht is op alle gebieden binnen de nieuwe gemeente.
Kwetsbaarheden en risico’s voor het bestaan van georganiseerde
criminaliteit zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zowel
bepaalde geografische gebieden als bepaalde sectoren kunnen
kwetsbaar zijn voor (georganiseerde) criminaliteit. Zo doet zich vaak
criminaliteit voor op bedrijventerreinen. Aspecten die deze
kwetsbaarheid kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld de ligging van het
bedrijventerrein (een goede ontsluiting van het bedrijventerrein: ligging
aan een provinciale weg of snelweg) of de (structurele) afwezigheid van
(sociale) controle en georganiseerd toezicht (buiten kantooruren zijn
bedrijventerreinen vaak stil en verlaten). Daarnaast kunnen ook
bepaalde sectoren kwetsbaar zijn voor het doordringen van
georganiseerde criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is de horecasector.
Door bijvoorbeeld het opkopen en uitbaten van horecagelegenheden
kunnen criminele groeperingen een infrastructuur voor zichzelf creëren
voor de uitvoering van criminele activiteiten, zoals de verkoop van
drugs, het witwassen van geld of het bieden van de mogelijkheid om
illegaal te gokken.
3

Zie ook de handreiking over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (SBGO 2002).
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Risicogebieden in Kampen
Door de gemeentelijke herindeling is de omvang van de gemeente
Kampen na 1 januari 2001 toegenomen. De gemeentelijke herindeling
heeft mede gevolgen gehad voor de oude bestuursstructuren: deze
structuren dienden aan de nieuwe situatie te worden aangepast.
Dergelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat (tijdelijk) geen
goed zicht bestaat (en daarmee een minder goede informatiepositie) op
alle gebieden, bedrijfstakken, branches en sectoren binnen de grotere,
nieuwe gemeente Kampen. Dit kan van invloed zijn op de mate waarin
de gemeente Kampen zicht heeft op de georganiseerde criminaliteit
binnen de gemeente Kampen.
Volgens het Criminaliteits- & Veiligheidsbeeld 2008 voor Kampen van
de Politie IJsselland wonen in de gemeente Kampen personen die bij de
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) bekend zijn als (mogelijk)
betrokken bij zware en georganiseerde criminaliteit. De betrokkenheid
bestaat volgens de politie voornamelijk uit de handel in drugs,
georganiseerde inbraken, illegale handel en heling. Deze personen
opereren zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau.
Hieronder worden de mogelijke verschillende risicogebieden binnen de
gemeente Kampen besproken. Aan de hand van de uitkomsten van de
diverse uitgevoerde dataverzamelingsactiviteiten wordt telkens gekeken
in hoeverre een gebied of sector kwetsbaar is voor georganiseerde
criminaliteit.
Bedrijventerreinen
Zoals ook is beschreven in het vorige hoofdstuk heeft de gemeente
Kampen verschillende bedrijventerreinen. Naast een vitalisering van
deze terreinen is de gemeente Kampen tevens gestart met een traject
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de aanwezige
ondernemers.4 Tevens zijn in september 2009 door de gemeente
4

Op 16 november 2009 heeft de gemeente Kampen het KVO voor Haatland
behaald. Dit keurmerk is gegeven op basis van het opgestelde plan van
aanpak, dat gezamenlijk door politie, brandweer, MKB-Noord, ondernemers
en de gemeente Kampen is opgesteld voor het bedrijventerrein Haatland. Het
plan van aanpak is opgesteld op basis van een veiligheidsanalyse. Deze
veiligheidsanalyse is onder meer gebaseerd op enquêtes onder de
ondernemers van Haatland. De gemeente geeft aan dat het creëren van
draagvlak onder ondernemers op Haatland een moeilijk aspect is, maar dat zij
desondanks wel de minimale respons (50%) op de enquête heeft weten te
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Kampen in samenwerking met de Belastingdienst controles uitgevoerd
op bedrijventerreinen Haatland. De doelstelling van het bestuurlijk
handhavingsproject Haatland is zicht te krijgen op onbekende
bedrijvigheid op het bedrijventerrein. Op basis van een voorselectie
zijn ongeveer 20 bedrijfspanden gecontroleerd op brandveiligheid,
milieu, bouw- en woningtoezicht. De politie Kampen heeft bij het
bezoeken van de bedrijfspanden assistentie verleend. Bij enkele
bedrijven zijn bij de controles overtredingen van milieuwetten
geconstateerd en is een proces-verbaal opgemaakt. Verder bleek in
één van de gecontroleerde panden een groep van 26 Polen te
overnachten. Uit oogpunt van brandveiligheid is hun verblijf in het
pand niet toegestaan. Zij zijn heengezonden.
- Haatland
Een door respondenten meerdere malen genoemd probleemgebied is het
bedrijventerrein Haatland. Op het bedrijventerrein van Haatland
bevinden zich naar soort en omvang verschillende bedrijven. In het oude,
kleinschalig verkavelde gedeelte van Haatland zijn veel bouwbedrijven
in handel en reparatie gevestigd. De afstand tot de woonbebouwing is
vanaf dit deel van het bedrijventerrein klein. Industriële bedrijven
hebben doorgaans grotere kavels en bevinden zich meer in het noorden
van het bedrijventerrein. Met de komst van de Zuiderzeehaven aan de
noordzijde van Haatland zal dit gebied zich in de toekomst verder
ontwikkelen tot overslagpunt voor grote hoeveelheden goederen.
Volgens meerdere respondenten is het bedrijventerrein sober ingericht en
biedt het een rommelige aanblik. Mede door leegstaande en vervallen
panden ontstaat er een ongeordende en verloederde indruk.
Het bedrijventerrein Haatland is direct bereikbaar vanaf de Rijksweg
N50. Door de ligging van Kampen (aan de IJssel en nabij het Ketelmeer)
en de aanwezigheid van de Zuiderzeehaven is Kampen ook via de
waterwegen goed ontsloten. Daarnaast is in 2007 gestart met de bouw
van de Hanzelijn, waarmee een betere verbinding met de randstad wordt
gecreëerd. Deze nieuwe ontwikkelingen in logistieke netwerken biedt
mogelijkheden voor het goederenvervoer, maar vormt daarmee als
overslagknooppunt ook een risico voor eventuele, al dan niet
georganiseerde, (financieel-economische) criminaliteit.

behalen, mede dankzij de inzet van de beheergroep Revitalisering Haatland.
Voor meer informatie over het KVO zie www.hetccv.nl.
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In het plan ‘Duurzame versterking bedrijventerrein Haatland’ dat in
2003 in opdracht van de gemeente Kampen, Industriële Club Kampen,
de Kamer van Koophandel regio Oost Nederland en de Provincie
Overijssel is opgesteld, wordt een visie gegeven op de duurzame
versterking van bedrijventerrein Haatland.5 In deze visie komen
verschillende elementen aan bod: economisch (bedrijfsactiviteiten,
deelgebieden); ruimtelijk (verkeer/bereikbaarheid en beeldkwaliteit);
en duurzame samenwerkingskansen. Bij de vitalisering van het gebied
zal de nadruk liggen op duurzaamheid, herontwikkeling, beheer,
parkmanagement, bedrijfsonroerend goed
en collectieve
voorzieningen.6 In juni 2008 is de Pilot Kwaliteitsmeting
Bedrijventerreinen afgerond waarvoor het bedrijventerrein Haatland
als pilot fungeerde. In deze pilot is een kwaliteitsscoresysteem
ontwikkeld, waarbij door middel van het toekennen van sterren de
status van bedrijventerreinen kan worden vastgesteld.7 Haatland
scoorde bij deze pilot drie van de maximaal vijf sterren. De in het
onderzoek onderkende knelpunten hebben onder meer betrekking op
de (onoverzichtelijke) inrichting van het terrein alsmede de
afwezigheid van onderlinge samenwerking en sociale cohesie.
Ondanks de aandacht en de vitaliseringsplannen die reeds deels zijn
uitgevoerd, hebben in de afgelopen jaren enkele misstanden
plaatsgevonden in dit gebied. Zo zijn meerdere hennepkwekerijen in
bedrijfspanden in Haatland aangetroffen. Daarnaast wordt door
5

Op basis van deze visie zijn in de vorm van twee fasen projectplannen
ontwikkeld voor de vitalisering van het bedrijventerrein Haatland. Het
projectplan van de eerste fase is van mei 2006 en het projectplan van de
tweede fase is van oktober 2009. Beide zijn door de Gemeenteraad van de
gemeente Kampen vastgesteld en er zijn middelen beschikbaar gesteld.
6
Op 27 november 2007 maakt de gemeente Kampen bekend een subsidie van
één miljoen euro van de provincie te hebben ontvangen voor een
grootschalige opknapbeurt van het bedrijventerrein Haatland. Deze bijdrage
komt bovenop de eerder toegezegde bijdrage van maximaal twee en een half
miljoen van het ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie wordt
gebruikt bij de uitvoering van de eerdergenoemde twee fasen inzake de
revitalisering van Haatland.
7
De opzet van het Kwaliteitsscoresysteem voor bedrijventerreinen (KSS) is
vergelijkbaar met scoresystemen zoals die worden gehanteerd in de
hotelbranche. De bedrijventerreinen worden in dit systeem beoordeeld op:
ruimtelijke inrichting en beeldkwaliteit; faciliteiten en voorzieningen;
milieuprestaties; economie; en organisatie en beheer.
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meerdere respondenten gewezen op de aanwezigheid van een clubhuis
van de Hells Angels en de aanwezigheid van een woonwagenkamp.
(Nieuwbouw)wijken
Door respondenten is aangegeven dat in twee nieuwbouwwijken in
Kampen (Het Onderdijks en Oosterholt) hennepkwekerijen zijn
aangetroffen in kelders van nieuwbouwhuizen. Op dit moment zijn op
basis van de interviews met medewerkers van gemeente, politie en
Openbaar Ministerie en de documentenstudie geen duidelijke
aanwijzingen gevonden dat de (georganiseerde) criminaliteit in Kampen
zich in bepaalde woonwijken concentreert of zal concentreren.
Tuinbouwgebied
In het tuinbouwgebied De Koekoek, dat zich ten noordoosten van
Kampen bevindt, zijn relatief veel buitenlandse werknemers
werkzaam, met name uit Polen. Volgens enkele respondenten zijn
vooral bepaalde uitzendbureaus actief met de tewerkstelling van deze
buitenlandse werknemers. Door deze respondenten wordt tevens
opgemerkt dat de huisvesting van deze werknemers niet altijd goed is
geregeld. Er zijn tot op heden geen directe aanwijzingen aangetroffen
dat in deze sector criminele misstanden plaatsvinden.
Risicogroepen
De gemeente Kampen is één van de vestigingsplaatsen van de Hells
Angels in Nederland. Begin 2007 heeft er een ‘bijna-executie’
plaatsgevonden van een Hells Angel bij het clubhuis aan de Loswal op
het bedrijventerrein Haatland. Hij is in zijn nek geschoten, maar heeft
de aanslag overleefd.
In 2006 heeft een Rijksrechercheonderzoek plaatsgevonden naar alle
Hells Angels-vestigingen in Nederland. Er zijn tijdens de inval geen
strafbare zaken aangetroffen in het clubhuis. Men is destijds ook een
tattooshop in het centrum van Kampen binnengevallen. Deze tattooshop
zou volgens handhavings- en opsporingsinstanties gelieerd zijn aan (een
lid van) de Hells Angels. Bij deze inval zijn verdovende middelen
aangetroffen. Enige tijd later is de tattooshop gesloten.
Horeca
De horeca in de gemeente Kampen concentreert zich voornamelijk in en
rond het centrum. De horecagelegenheden hebben volgens
verschillende respondenten een aanzuigende werking op bewoners van
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omliggende gemeenten, met name vanuit de polders. Naast het
voorkomen van uitgaansgeweld is door sommige respondenten ook
aangegeven dat in de uitgaansgelegenheden in (hard)drugs wordt
gehandeld. Het is niet exact duidelijk wat de omvang is van deze
drugshandel, maar volgens diverse respondenten is het niet
waarschijnlijk dat hier een grootschalig netwerk van georganiseerde
criminaliteit achter zit.
Aangezien Kampen één van de pilotgemeenten is in het kader van de
Drank- en Horecawet, zijn de horecagelegenheden aan een nadere
inspectie onderworpen.8 Daarbij is door de gemeente bij een uitbater de
Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur,
afgekort Wet Bibob, toegepast. De Wet Bibob heeft als doel te
voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen,
subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele
activiteiten ondersteunt. Het College van Burgemeester en
Wethouders van Kampen heeft een projectplan vastgesteld, waarin is
beschreven welke stappen doorlopen moeten worden bij de toepassing
van de Wet Bibob. Samen met regionale partners heeft de gemeente
Kampen ervoor gekozen om vooralsnog alleen de Wet Bibob toe te
passen bij aanvragen van vergunningen die gerelateerd zijn aan horeca
en seks- en drugsgerelateerde bedrijven. Dit voor zover die van
toepassing zijn op de gemeente. Het gaat hoofdzakelijk om de drank- en
horecavergunning en de exploitatievergunning.
Een Bibob vragenlijst, opgesteld door het ministerie van Justitie, maakt
in de gemeente Kampen standaard onderdeel uit van de
vergunningaanvraag. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen
als de gevraagde stukken en antwoorden door de gemeente zijn
ontvangen. De behandelingstermijn van 12 weken gaat in op het moment
dat alle stukken binnen zijn. Wanneer een ondernemer de gevraagde
gegevens niet wil verstrekken, kan de gemeente de aanvraag buiten
behandeling stellen dan wel de vergunning weigeren of intrekken.

8

Kampen is één van de 15 pilotgemeenten van deze pilot die door het
minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gefinancierd. De
pilotgemeenten zijn geselecteerd op basis van de voorstellen die zij hebben
ingediend (over hun visie op toezicht en de aanpak van alcoholproblematiek)
alsmede de regionale spreiding (www.minvws.nl).
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Eén horecaondernemer heeft de vragen van de gemeente over de
herkomst van de financiële middelen waarmee de horecaonderneming is
gefinancierd niet willen beantwoorden. De horecagelegenheid heeft in
augustus 2009 een alcohol verkoop verbod opgelegd gekregen.
Coffeeshops
De gemeente Kampen hanteert ten aanzien van coffeeshops een
nulbeleid. Dit houdt in dat zij geen gedoogverklaring uitgeeft voor het
exploiteren van een coffeeshop. Desalniettemin is in Kampen wel een
vergelijkbaar verkooppunt aanwezig. Volgens diverse respondenten
voorziet dit verkooppunt vooral lokale gebruikers van softdrugs en zou
ook de bevoorrading lokaal zijn georganiseerd.
Prostitutie
De gemeente heeft twee vergunningsmogelijkheden voor prostitutie.
Tot twee jaar geleden was één gelegenheid vergund, maar deze
gelegenheid heeft zijn vergunning teruggegeven aan de gemeente.
Momenteel zijn geen legale prostitutiebedrijven meer aanwezig in de
gemeente Kampen. Daarnaast zijn geen aanwijzingen verkregen die
duiden op de aanwezigheid van illegale prostitutie in de gemeente
Kampen.
Naar aanleiding van enkele incidenten is de loverboyproblematiek een
aandachtspunt geweest in de gemeente Kampen. Momenteel bestaan
volgens de respondenten geen aanwijzingen meer voor de
aanwezigheid van loverboys (pooierboys) of andere georganiseerde
vormen van mensenhandel.
Milieucriminaliteit
De gemeente Kampen is een deels agrarische gemeente met een
groeiende tuinbouwsector. Daarnaast vinden op de bedrijventerreinen
en in de haven verschillende industriële en andere bedrijfsmatige
werkzaamheden plaats waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt
(Projectgroep Haatland 2003). Ten aanzien van milieudelicten zijn
door de politie in het Lokaal Criminaliteits- & Veiligheidsbeeld 2008
enkele aandachtspunten geformuleerd, zoals afvalproblemen
(bijvoorbeeld het dumpen en verbranden van afval) en het illegaal
uitrijden van mest. Daarnaast kent de gemeente Kampen een
Milieuhandhavingsbeleidsplan 2007-2010 over de uitgangspunten,
uitvoering en borging van de milieuhandhaving in Kampen. Uit de
gevoerde gesprekken komt naar voren dat er aanwijzingen bestaan
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voor bodemverontreiniging. Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gaat in de nabije toekomst
waarschijnlijk ook inspecties uitvoeren in het gebied.

4.3 Gebieden voor verdieping
Uit de documentenstudie en de gevoerde gesprekken blijkt dat er tot
op heden weinig duidelijke aanknopingspunten bestaan ten aanzien
van aanwezige georganiseerde criminaliteit in de gemeente Kampen.
Er bestaan wel signalen en daarmee vermoedens over misstanden,
maar onduidelijk is of hier werkelijk een crimineel netwerk achter
schuilgaat. De signalen lijken zich voornamelijk te beperken tot twee
kernen in de gemeente Kampen, namelijk de kernen Kampen en
IJsselmuiden.
Een preventieve doorlichting is echter niet voornamelijk gericht op de
reeds aanwezige georganiseerde criminaliteit, maar juist op het in kaart
brengen van kwetsbaarheden en/of risicogebieden waarbinnen
georganiseerde criminaliteit kan plaatsvinden. Op basis van de
documentenstudie en de gesprekken die zijn gevoerd komt in de
gemeente Kampen een aantal mogelijk kwetsbare gebieden naar voren.
Haatland
Allereerst kan met name het oude gedeelte van het bedrijventerrein
Haatland worden aangemerkt als kwetsbare plek in de gemeente
Kampen. Hiervoor bestaan verschillende gronden. In de afgelopen jaren
is meerdere malen aandacht geweest voor de bestrijding van
criminaliteit op bedrijventerreinen (Ministerie van Economische Zaken
2007). Criminele netwerken gebruiken de infrastructuur en
dienstverlening van de omgeving waar zij zich bevinden. Hierbij wordt
door de criminele netwerken ook vaak gebruik gemaakt van de
aanwezige bedrijventerreinen (VNG 2002). Bovendien zijn op het
bedrijventerrein Haatland bekende risicogroepen aanwezig: zowel over
de Hells Angels als over de bewoners van het woonwagenkamp bestaan
vermoedens over bemoeienis met de handel in (hard)drugs. Daarnaast
zijn op het bedrijventerrein Haatland in de afgelopen jaren meerdere
hennepkwekerijen ontmanteld.
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Horeca
Een volgende kwetsbare plek wordt gevormd door de horeca in de
gemeente Kampen. In de horeca vindt handel in drugs plaats.
Onduidelijk is wat precies de omvang van deze drugshandel is en hoe
deze handel is georganiseerd. Daarnaast is uit onderzoek duidelijk
geworden dat daders uit criminele netwerken vooral investeren in
sectoren die hen vertrouwd zijn, zoals de horeca (Van de Bunt en
Kleemans 2007).
De Koekoek
Ook het tuinbouwgebied dat zich aan de noordoostkant van de
gemeente Kampen bevindt, is een kwetsbare plek voor (georganiseerde)
criminaliteit. Eén reden hiervoor is de aanwezigheid van grote groepen
buitenlandse werknemers. Hierdoor bestaat het gevaar van
mensenhandel. Anderzijds bestaan er vermoedens over afvaldumping
(bodemverontreiniging). Gezien de complexiteit in wet- en regelgeving
en de kosten die met afvalwerking gemoeid zijn, is er in ieder geval een
gelegenheidsstructuur aanwezig voor georganiseerde milieucriminaliteit. Daarbij schiet ook de aanpak van milieucriminaliteit tekort
door een versplintering van controle en gebrek aan aandacht voor
milieucriminaliteit bij bestuurlijke handhavers (Commissie Herziening
Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2008).
Verdieping
Op basis van deze eerste inventarisatie is in overleg met de ministeries,
de gemeente Kampen en de andere betrokken partijen die zitting hebben
in de begeleidingscommissie besloten om de hierboven beschreven
gebieden aan een nadere analyse te onderwerpen in de verdieping (de
feitelijke doorlichting). Het gebied dat als eerste een nadere analyse
behoeft is, zoals uit de hierboven beschreven inventarisatie blijkt, het
(met name oude gedeelte van het) bedrijventerrein Haatland. Daarnaast
lijken de Kamper horeca en het tuinbouwgebied de Koekoek kwetsbare
gebieden. Besloten is daarom te starten met de doorlichting van het
bedrijventerrein Haatland. Afhankelijk van de uitkomsten van en de
ervaringen met deze doorlichting alsmede de gebruikte en nog
beschikbare tijd en capaciteit kunnen achtereenvolgens ook de Kamper
horeca en het tuinbouwgebied de Koekoek nader worden geanalyseerd.
Omdat de tijd en capaciteit ontbrak, is niet mogelijk geweest de laatste
twee in de verdieping op te nemen.
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5. VERDIEPING GESELECTEERDE GEBIED

In

het vorige hoofdstuk zijn de kwetsbare plekken voor
(georganiseerde) criminaliteit binnen de gemeente Kampen vastgesteld.
Met name het oude gedeelte van het bedrijventerrein Haatland kan
worden aangemerkt als kwetsbare plek in de gemeente. In overleg met
de opdrachtgevers en de begeleidingscommissie is besloten eerst dit
gebied aan een verdieping te onderwerpen.
De eerste stap die hiervoor is gezet, is het verzamelen van
(registratie)gegevens van Haatland. Vervolgens zijn deze gegevens
nader geanalyseerd. Hierbij is het onderzoek beperkt tot betrokkenen
die officieel aan een organisatie of anderszins op grond van registraties
verbonden zijn aan het bedrijventerrein Haatland. Individuele gevallen
vallen daarmee buiten het onderzoeksinstrument, dat immers is gericht
op het onderzoeken van vormen van georganiseerde criminaliteit. Het
onderzoeksgebied betreft een bedrijventerrein. Aangezien op grond van
meerdere bronnen is vastgesteld dat met name het oude gedeelte van het
bedrijventerrein een risicogebied is, richt de analyse zich enkel op het
oude gedeelte van het bedrijventerrein Haatland.

5.1 Medewerking
Om de criminaliteit in de in het vorige hoofdstuk aangewezen
risicogebied nader te onderzoeken, dient gebruikt te worden gemaakt
van verschillende registraties en registratiesystemen zoals die in de
voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. Dergelijke registraties
kunnen niet zomaar beschikbaar worden gesteld aan derden. Om
gebruik te maken van deze registraties zijn verschillende afspraken
gemaakt met diverse partijen.
Aangezien zich een behoorlijk aantal bedrijven binnen het
verdiepingsgebied bevindt, is het noodzaak gebruik te maken van de
gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
waarbij het gebruik van smart@data zeer aan te raden is. De gegevens
kunnen ook handmatig uit het openbare Handelsregister worden
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gehaald, maar dit is een tijdrovende en kostbare klus.1 Het is echter niet
mogelijk om zonder toestemming vooraf gebruik te kunnen maken van
de gegevens in smart@data. Daarom is met het VIC, waar smart@data
tegenwoordig is ondergebracht, overlegd of en hoe in dit onderzoek
gebruik gemaakt kon worden van de softwaretoepassing van
smart@data.
Voor het verkrijgen van de benodigde toestemming is in april 2009 een
gesprek gevoerd met het VIC. In dit gesprek is door de onderzoekers
toegelicht met welk doel de doorlichting van de gemeente Kampen
wordt uitgevoerd en welke door het VIC beheerde gegevens voor het
onderzoek van belang kunnen zijn. Vervolgens is in overleg met het
ministerie van Justitie een brief opgesteld en gestuurd aan het College
van Procureurs-Generaal. In de brief is toestemming gevraagd gebruik
te mogen maken van gegevens van het VIC. In september 2009 is
hiervoor toestemming verleend. Vervolgens is een gesprek met het VIC
gevoerd over de praktische uitvoering van het verzoek om gegevens. De
data-extractie met de basisgegevens afkomstig uit het Handelsregister is
gegenereerd met smart@data. De bewerkingen, die op dit basisbestand
dienen te worden uitgevoerd om een databestand naar JustID te kunnen
versturen, zijn uitgevoerd door de onderzoekers.
Convenant
Aangezien in eerste instantie niet duidelijk was of gebruik kon worden
gemaakt van smart@data, is tevens vastgesteld hoe de analyse plaats
diende te vinden wanneer geen gebruik kon worden gemaakt van
smart@data. Dat zou betekenen dat alle informatie handmatig bij
verschillende instanties zou moeten worden opgevraagd en handmatig
met elkaar zou moeten worden vergeleken. Om gebruik te kunnen
maken van deze diverse registraties dient bij de diverse betrokken
instanties om goedkeuring hiervoor te worden gevraagd. Om deze
toestemming te verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van
diverse registratiegegevens is een convenant inzake informatieuitwisseling opgesteld. Alle (plaatselijke) instanties of instellingen die
over voor de verdieping mogelijk interessante registraties of andere
1

Er dient bij het Handelsregister afzonderlijk te worden betaald voor de
informatie per bedrijf. Daarbij moet alle informatie handmatig in het
Handelsregister worden opgezocht. Vervolgens dient de verkregen informatie
handmatig in een analyseprogramma (zoals excel of spss) te worden
ingevoerd om nader te kunnen analyseren.
60

INTRAVAL – Voorkomen beter dan genezen

informatie beschikken, hebben het convenant ondertekend. Partij bij het
convenant zijn: de gemeente Kampen; het arrondissementsparket
Zwolle-Lelystad; de Regiopolitie IJsselland; de belastingregio
Randmeren van de Belastingdienst; en de Kamer van Koophandel Oost
Nederland. Daarnaast heeft INTRAVAL als ontvanger en verwerker van
de gegevens eveneens deelgenomen aan het convenant.
De inhoud van het convenant is ontleend aan het convenant dat is
gesloten in Amsterdam in het kader van de gebiedsgerichte aanpak op
de Wallen van de georganiseerde misdaad (Emergo) en sluit aan bij het
Bestuurlijk Akkoord dat éénn van de resultaten is van het programma
Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Misdaad Criminaliteit en onder
regie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot
stand is gekomen (TK 29911 nr. 11). Bij Emergo worden op
soortgelijke (maar veel uitgebreidere) wijze als in dit project gebeurt de
gelegenheidsstructuren van één bepaald gebied zoveel mogelijk in beeld
gebracht. In het convenant zijn diverse onderwerpen geregeld die
betrekking hebben op mogelijke onderlinge informatie-uitwisseling
inzake de preventieve doorlichting in de gemeente Kampen.
Achtereenvolgens zijn in het convenant bepalingen over de volgende
onderwerpen opgenomen: de doelstelling van het project; de
bevoegdheden, taken en rolverdeling; de inrichting, de
begeleidingscommissie en de organisatie van de samenwerking; de
openbaarheid; de financiering van het project; de wijziging en
uitvoering van het convenant; de toetreding tot het convenant; en de
inwerkingtreding, opzegging en beëindiging van het convenant. Het
gehele convenant is opgenomen in bijlage 4.
Proces van opstellen en ondertekenen
Tot het opstellen van het convenant is besloten tijdens een bijeenkomst
van de begeleidingscommissie van het onderzoek, waarin meerdere
convenantpartners aanwezig waren. Desalniettemin is iedere
convenantpartner gehouden het conceptconvenant intern ter
goedkeuring voor te leggen. Door de convenantpartners zijn tijdens de
ontwikkelfase van het convenant diverse punten naar voren gebracht die
extra aandacht behoefden. Deze aandachtspunten hebben met name
betrekking op de (on)mogelijkheid om tot subjecten herleidbare
informatie te verstrekken en het gebrek aan capaciteit en budget om zelf
voor het onderzoek analyses uit te voeren.

Verdieping geselecteerde gebied

61

Al met al heeft het goedkeuren en aanpassen van het convenant
anderhalve maand in beslag genomen, waarna het definitieve convenant
ongeveer twee maanden na het versturen van het eerste concept door
alle convenantpartners was ondertekend.
Daarnaast was, gezien de onvoorziene langere doorlooptijd van het
project, een eenmalige verlening van het convenant noodzakelijk. Het
convenant dat is gebruikt in Kampen laat verlenging toe, mits alle
convenantpartijen hiermee instemmen. Hiervoor is wederom met alle
convenantpartners contact gelegd. Ook dit heeft de nodige tijd in beslag
genomen.

5.2 Bestandenanalyse
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet, is op basis van de eerste
inventarisatie en in overleg met de opdrachtgevers en de
begeleidingscommissie besloten om eerst het bedrijventerrein Haatland
aan een nadere analyse te onderwerpen. Daarnaast lijken de Kamper
horeca en het tuinbouwgebied de Koekoek kwetsbare gebieden.
Afhankelijk van de uitkomsten van en de ervaringen met deze
doorlichting alsmede de gebruikte en nog beschikbare tijd en capaciteit
zouden achtereenvolgens ook de Kamper horeca en het tuinbouwgebied
de Koekoek nader kunnen worden geanalyseerd. Het maken van de
hierboven beschreven afspraken heeft echter meer tijd in beslag
genomen dan verwacht, mede vanwege de zomervakantie. Hierdoor is
(mede gezien de uiterste opleveringsdatum van het rapport) alleen de
(kwetsbaarheid
voor)
georganiseerde
criminaliteit
in
het
bedrijventerrein Haatland nader onderzocht. In deze paragraaf worden
de resultaten besproken van de bestandenanalyse die voor het
bedrijventerrein Haatland heeft plaatsgevonden.
Beschrijving bestanden
Gegevens uit bepaalde registers en registratiesystemen bevatten
informatie over eigenschappen en gedragingen van natuurlijke
personen en rechtspersonen. Het type gegevens per bestand verschilt,
hetgeen consequenties heeft voor de mate waarin er informatie aan
kan worden ontleend die kan leiden tot conclusies over de
betrokkenheid bij criminaliteit van natuurlijke personen die verbonden
zijn met het bedrijventerrein Haatland (bijvoorbeeld doordat zij daar
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een bedrijf hebben of woonachtig zijn op het aanwezige
woonwagenkamp). Veel zal uiteindelijk afhangen van interpretaties.
Als bronbestanden voor de analyses zijn het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel (KvK) en het Justitieel Documentatiesysteem
(JDS) van de Justitiële Informatie Dienst (JustID) gebruikt. Deze
verschillende bronnen zijn bij de beschrijving van het instrument in
het eerste hoofdstuk al aan bod gekomen.
Handelsregister
Aangezien op het bedrijventerrein Haatland voornamelijk bedrijven
aanwezig zijn, is het Handelsregister van de KvK als uitgangspunt
genomen voor de nadere analyse van het verdiepingsgebied. Voor
zover mutatief juist en tijdig zijn aangeleverd bij de KvK, kan van
elke onderneming worden nagegaan welke personen een belang
hebben in een onderneming of actief zijn in het bestuur van een
onderneming. Er is bovendien geregistreerd in hoeverre de
belanghebbenden bevoegd zijn namens de onderneming te handelen
bij (financiële) overeenkomsten.
Justitieel Documentatiesysteem
Via het VIC is bij JustID toestemming verkregen om informatie op te
vragen over het justitieel verleden van natuurlijke personen die zijn
aangetroffen in het Handelsregister van de KvK op het bedrijventerrein Haatland in Kampen. Bij de opgevraagde informatie gaat het
om gepleegde misdrijven, veroordelingen en strafmaat. De strafmaat
is van belang in verband met het inschatten van de ernst van het
gepleegde feit.
Smart@data
Op basis van de gegevens van het VIC en bewerkingen met
smart@data is een netwerkanalyse uitgevoerd. Rechtspersonen
waarvan personen met bijvoorbeeld criminele antecedenten eigenaar
zijn, vormen hiervan de basis. Smart@data kan gebruikmakend van
een grote hoeveelheid gegevens verbanden leggen tussen
rechtspersonen onderling, tussen natuurlijke personen onderling en
tussen rechtspersonen enerzijds en natuurlijke personen anderzijds.
Nagegaan is of personen met relevante antecedenten deel uitmaken
van een complexe netwerkstructuur van rechtspersonen en met welke
criminele handelingen deze personen in verband kunnen worden
gebracht en welke personen hierbinnen een spilfunctie vervullen.
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5.3 Resultaten
Nagegaan is of de op het bedrijventerrein Haatland gevestigde
ondernemers bekend zijn bij justitie. Indien zij er bekend zijn is tevens
nagegaan hoe vaak en waarom zij in aanraking zijn geweest met
justitie.2 In tabel 5.1 is vermeld welk deel van de ondernemers op
bedrijventerrein Haatland een justitieel verleden heeft. De helft van de
ondernemers (50%) blijkt ooit met justitie in aanraking te zijn
geweest. Van alle bewoners van Kampen van 12 jaar en ouder is dit
11%.
Tabel 5.1

Justitieel verleden van ondernemers Haatland en bewoners
Kampen
Haatland

Wel
Geen
Totaal

n
100
99
199

%
50
50
100

Kampen
12+
4.398
36.309
40.707

%
11
89
100

18+
4.398
29.979
34.377

%
13
87
100

Vrijwel alle ondernemers zijn echter ouder dan 18 jaar, slechts één
mede-eigenaar van een onderneming is jonger dan 18 jaar. Vergeleken
met de inwoners van Kampen van 18 jaar en ouder, waarvan 13% een
justitieel verleden heeft, scoort het percentage ondernemers op
Haatland met 50% relatief hoog. Of dit percentage hoger is dan
ondernemers op andere bedrijventerreinen is niet bekend. Er is geen
vergelijkbaar onderzoek beschikbaar, niet voor bedrijventerreinen in
Kampen noch voor bedrijventerreinen elders. Uit vergelijkbare
gegevens over enkele branches en sectoren blijkt dat alleen het
percentage ondernemers in de cannabisbranche in Amsterdam en
Venlo (coffeeshops, smartshops en growshops) met 78%
respectievelijk 83% hogere percentages justitiële antecedenten hebben
2

Onder in aanraking komen met justitie wordt in dit geval bedoeld dat de
persoon staat geregistreerd in de justitiële documentatie. In het Besluit
justitiële gegevens is expliciet aangegeven welke strafzaken in de justitiële
documentatie dienen te worden opgenomen. Globaal zijn dit alle gevallen
waarbij iemand van 12 jaar of ouder als verdachte van een misdrijf wordt
aangemerkt en bij overtredingen indien hiervoor een vrijheidsstraf of een
voorwaardelijke straf is opgelegd dan wel indien de opgelegde boete of
transactie ten minste €100 bedraagt.
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(Snippe e.a. 2004). Het percentage ondernemers in de kunst- en
antieksector met een justitieel verleden (22%) is aanzienlijk lager
(Bieleman e.a. 2007). Dit geldt eveneens voor ondernemers en
bestuurders van goede doelen, waarvan 5% justitiële antecedenten
heeft (Van der Stoep e.a. 2007).
Verdachten
Nagegaan is van welke misdrijven de 99 ondernemers met een
justitieel verleden ooit verdacht zijn geweest. Deze 99 ondernemers op
bedrijventerrein Haatland zijn verdacht van in totaal 231 misdrijven.
Figuur 5.1 laat zien dat 60% (138) van deze misdrijven betrekking
heeft op de categorie overige delicten, wat vaak een misdrijf is
vanwege het overtreden van de Wegenverkeerswet of de wet
Milieubeheer (zie bijlage 6 voor een indeling naar delictcategorieën).
De bij justitie bekende ondernemers blijken verder met name verdacht
te zijn geweest van vermogens- (17%) en geweldsdelicten (13%).
Figuur 5.1

Aantal misdrijven waarvan ondernemers op bedrijventerrein
Haatland ooit verdacht zijn geweest

Criminele organisatie
Wapens en munitie
Ernstige geweldpleging
Geweldpleging
Drugsdelict
Vermogensdelicten
Overige delicten
0

10
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40
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Bij de misdrijven is met name gekeken naar de tenlastelegging van
deelname aan criminele organisaties of naar misdrijven die daarmee in
verband kunnen worden gebracht, zoals grootschalige handel in
(hard)drugs, zware geweldsmisdrijven en wapenbezit. Ongeveer 20 op
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Haatland gevestigde ondernemers zijn verdacht van een combinatie
van misdrijven die kunnen samenhangen met georganiseerde
criminaliteit. Uit tabel 5.2 waarin de soorten misdrijven zijn
weergegeven, waarvan deze 20 ondernemers op bedrijventerrein
Haatland ooit zijn verdacht, blijkt dat ruim twee vijfde (42%)
betrekking heeft op vermogensmisdrijven. Een deel van deze
vermogensmisdrijven, acht van de 27 feiten, kan als
(faillissements)fraude en oplichting worden gekwalificeerd. Daarnaast
heeft een relatief hoog percentage van de justitiële antecedenten
betrekking op drugs (25%). Hierbij gaat het met name om softdrugs,
slechts in een enkel geval ging het om het in bezit hebben van cocaïne
en/of heroïne.
Verder is een aantal ondernemers verdacht geweest van het plegen van
geweldsmisdrijven. Hierbij gaat het vooral om diefstal met geweld en
bedreiging, maar in drie gevallen om ernstige vormen van geweld
(zware mishandeling of de dreiging met zware mishandeling).
Tabel 5.2

Aantal misdrijven waarvan ondernemers met combinatie van
misdrijven ooit verdacht zijn geweest (excl. overige misdrijven)
Verdacht

Criminele organisatie
Wapens en munitie
Ernstige geweldpleging
Geweldpleging
Drugs
Vermogensdelicten
Totaal

n
1
2
3
15
16
27
64

%
2
3
5
23
25
42
100

Veroordeeld
n
%
1
3
2
6
2
6
12
34
11
31
9
26
35
100

Daders
Alle 20 verdachten zijn wel eens veroordeeld voor het plegen van een
misdrijf, twee zijn alleen veroordeeld voor een verkeersmisdrijf of een
ernstige verkeersovertreding. Voor overige misdrijven waarvan zij
zijn verdacht, zijn zij vrijgesproken of is de zaak geseponeerd. De 18
die voor het plegen van een misdrijf zijn veroordeeld (in totaal 35
keer; gemiddeld bijna twee veroordelingen per ondernemer), hebben
meestal een boete gekregen (in 18 gevallen; gemiddeld één per
ondernemer) uiteenlopend van 100 euro tot 2.300 euro, een taak- of
werkstraf (13 gevallen) uiteenlopend van 1 uur tot 240 uur onbetaalde
arbeid of minder vaak een voorwaardelijke gevangenisstraf (in drie
gevallen) uiteenlopend van twee weken tot een half jaar en een
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onvoorwaardelijke gevangenisstraf (in drie gevallen) uiteenlopend van
vier weken tot 18 weken.
Twee eigenaren van verschillende ondernemingen zijn betrokken
geweest bij een vrijheidsberoving en poging tot afpersing, waarvoor
de een is veroordeeld met een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en de ander is vrijgesproken. Daarnaast is één ondernemer
aangeklaagd vanwege zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie
en veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk.
Tevens zijn de namen van de 20 verdachten ingevoerd in het Centraal
Insolventieregister (CIR). Dit heeft echter niet geleid tot aanvullende
informatie.
Resumé
Samenvattend blijkt uit de justitiële documentatie dat een relatief hoog
percentage van de ondernemers op bedrijventerrein Haatland met
justitie in aanraking is geweest. Het hoge percentage hangt voor een
deel samen met verkeersmisdrijven en het plegen van
vermogensmisdrijven (diefstallen en inbraak). Vermogensmisdrijven
worden in het algemeen veelvuldig gepleegd en zijn op zichzelf geen
aanwijzing voor georganiseerde criminaliteit. Daarnaast zijn echter
relatief veel ondernemers verdacht van de handel in softdrugs en/of
betrokkenheid bij wietkwekerijen en geweldsdelicten, vaak in
combinatie. Verder is één ondernemer verdacht van betrokkenheid bij
een criminele organisatie. Het bedrijventerrein Haatland lijkt op basis
van deze gegevens vooral kwetsbaar als locatie voor hennepteelt. De
afgelopen jaren zijn op Haatland diverse wietkwekerijen aangetroffen
en ontmanteld.

5.4 Netwerkanalyse
In smart@data kunnen, naast statistische bewerkingen, ook netwerkanalyses worden gemaakt op basis van de in het Handelsregister
vermelde gegevens. Voor dit onderzoek is van ondernemers op
bedrijventerrein Haatland die relevante antecedenten hebben een
overzicht gegenereerd van het omringende netwerk, om inzicht te
krijgen in de complexiteit van de organisatie waarvan de
rechtspersoon deel uitmaakt. Smart@data legt op basis van diverse
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gegevens verbanden tussen rechtspersonen onderling, tussen
natuurlijke personen onderling en tussen rechtspersonen enerzijds en
natuurlijke personen anderzijds. De beschikbare gegevens bevatten
unieke informatie van natuurlijke personen en rechtspersonen. Daarbij
kan de hoeveelheid van mutaties bij deze gegevens van rechtspersonen
een extra aandachtspunt zijn. Om een natuurlijk persoon te
identificeren wordt door smart@data de combinatie van naam en
geboortedatum gebruikt en voor rechtspersonen de naam van de
onderneming en het Kamer van Koophandel nummer. Een verband
tussen (natuurlijke en/of rechts-) personen wordt gelegd indien:
• een persoon staat ingeschreven als eigenaar/bestuurder van
meerdere rechtspersonen;
• het woonadres van twee eigenaren overeenkomt;
• een telefoonnummer van twee eigenaren overeenkomt.
Analyse van deze verbanden kan op verschillende niveaus
plaatsvinden. Het niveau hangt samen met het aantal stappen dat
wordt weergegeven vanaf het beginpunt, dat bestaat uit één
rechtspersoon of één natuurlijk persoon. Op niveau 1 wordt alleen
weergegeven welke rechtspersonen rechtstreeks in verbinding staan
met het beginpunt, op niveau 2 worden vanaf het beginpunt twee
stappen gezet. Bijvoorbeeld: van een rechtspersoon die op niveau 1
met het beginpunt in verband staat, worden op niveau 2 de eigenaren
of bestuursleden weergegeven. Smart@data is toegerust om deze
analyses tot in het oneindige te laten doorlopen. Voor dit onderzoek
hebben analyses tot en met niveau 4 plaatsgevonden: daarmee worden
de bestuurders van de te analyseren rechtspersoon inzichtelijk
gemaakt, overige geregistreerde ondernemingen van deze natuurlijke
personen en de andere rechtspersonen en natuurlijke personen die
daarbij formeel betrokken zijn.
Eerste resultaten
Van de 20 ondernemers met meerdere antecedenten is nagegaan welke
rechtspersonen op hun naam staan, welke medevennoten zij hebben en
welke rechtspersonen op naam van de medevennoten staan.
In totaal zijn deze ondernemers naast vennoot of eigenaar van de op
bedrijventerrein Haatland gevestigde onderneming eigenaar of
bestuurder van 29 rechtspersonen. Drie kwart van de rechtspersonen is
eigenaar van een BV of eenmanszaak die is gevestigd op
bedrijventerrein Haatland. Een kwart van de ondernemers is eigenaar
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of bestuurder van twee of meer rechtspersonen. Hierbij gaat het negen
keer om een BV, de overige rechtspersonen (eenmanszaak, stichting,
vereniging, vennootschap onder firma) komen eenmaal voor.
Daarnaast is in smart@data bij een ondernemer wel een rechtspersoon
aangetroffen, maar ontbreken verdere bedrijfsgegevens.
Verder is gekeken naar de medevennoten en de ondernemingen
waarbij zij vervolgens weer zijn betrokken. Zes medevennoten zijn
eigenaar of bestuurder van twee of meer rechtspersonen. Meestal
betreft het BV’s (zeven keer) en stichtingen (vijf keer). Daarnaast is er
sprake van een holding en een vereniging. Het maximum aangetroffen
rechtspersonen bij een natuurlijk persoon is vier. Er zijn derhalve geen
complexe structuren aangetroffen met grote aantallen BV’s,
stichtingen en overige rechtspersonen.
Aanvullende interviews
De bovenvermelde bevindingen zijn vervolgens besproken met de
politie Kampen, de Belastingdienst regio Randmeren en het RIEC
Oost Nederland. Hierna worden de resultaten van deze terugkoppeling
in hoofdlijnen weergegeven.3
Politie
Met name de politie kent verschillende van de onderzochte
ondernemers, hetgeen gezien hun antecedenten niet verrassend is.
Tijdens het gesprek komt naar voren dat ruim de helft van de
ondernemers met meerdere antecedenten met softdrugs in verband kan
worden gebracht, met name hennepteelt. Twee personen worden
vooral in verband gebracht met de lokale en grensoverschrijdende
handel in wiet. Eén persoon is begin 2010 aangehouden voor de
uitvoer van wiet naar een Oost-Europees land. Uit justitiële
documentatie blijkt dat de andere persoon in 2003 is veroordeeld voor
de handel in wiet.
Ongeveer de helft van hennepteelt verdachte personen zijn volgens de
politie woonachtig in Haatland. Uit de justitiële documentatie blijkt
dat drie van de van hennepteelt verdachte personen zijn veroordeeld
voor hennepteelt. De vierde persoon wordt door de politie in verband
3

Vanwege de beperkte omvang van het onderzoeksgebied kunnen de
resultaten in deze rapportage niet in detail worden besproken, aangezien deze
resultaten dan herleidbaar kunnen zijn tot bepaalde personen.
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gebracht met hennepteelt. Bij deze zaak dook een andere verdachte op
die eveneens deel uitmaakt van de 20 onderzochte ondernemers en
ook al eerder is veroordeeld voor handel in wiet.
RIEC
Met het RIEC is in meer algemene zin gesproken over de resultaten
van de doorlichting. Het RIEC maakt in hun opsporingsonderzoeken
gebruik van informatie van de Kamer van Koophandel, het kadaster,
de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Wegverkeer, de SIOD en
indien mogelijk de politie. Justitiële gegevens blijken niet altijd
beschikbaar te worden gesteld aan het RIEC. Een verzoek voor
toestemming voor het gebruik van politiegegevens wordt ingediend bij
een privacy-officer. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt
wel of geen toestemming verleend. Eén van de opsporingsonderzoeken van het RIEC naar witwassen richt zich op een persoon uit
Kampen. Via ondernemingen waarbij hij als eigenaar is betrokken is
een verband gelegd met personen die worden verdacht van
hennepteelt. De personen die in dit onderzoek voorkomen zijn niet
aangetroffen in de doorlichting van bedrijventerrein Haatland. Enkele
personen zijn echter wel in het gesprek met de politie als bekende
henneptelers genoemd.
Belastingdienst
Met de Belastingdienst Randmeren in Zwolle kon alleen in algemene
termen worden gesproken over de doorlichting van de gemeente
Kampen. De Belastingdienst wil de komende jaren meer inzicht in de
resultaten van het door haar uitgeoefende toezicht. Centraal daarbij
staat de zogenoemde tax bar. Deze tax bar bestaat uit het
nalevingstekort (de niet ontvangen belastingopbrengsten) en de
compliance map (de mate van zekerheid over de juistheid en
volledigheid van de belastingopbrengsten). Het goed naleven van de
wet manifesteert zich in de afname van het aantal onbekende
belastingplichtigen, tijdigheid van aangiften en volledigheid en
juistheid van de aangifte alsmede de tijdigheid van de betalingen.
Voor de aanpak van risico’s heeft de Belastingdienst de beschikking
over een breed scala aan handhavingsinstrumenten. Naast preventieve
instrumenten zoals het beoordelen van wet- en regelgeving,
communicatie, dienstverlening en bedrijfsbezoeken, staan repressieve
instrumenten, zoals boekenonderzoeken, bestuurlijke boetes,
fraudeonderzoeken, strafrechtelijke onderzoeken van overige fiscale
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delicten en dergelijke. Relatief nieuw in de mix zijn instrumenten als
horizontaal toezicht, handhavingscommunicatie en samenwerking met
andere handhavers. Zo heeft de Belastingdienst begin 2010 een
convenant afgesloten met het Regionaal College IJsselland. Dit
betekent dat de informatiebronnen van de Belastingdienst kunnen
worden gebruikt voor de signalering en bestrijding van criminele
activiteiten. Onderwerpen betreffende de handhaving, die in het kader
van de vrijplaatsenproblematiek (woonwagencentra, illegale casino’s,
belhuizen, cannabissector, prostitutiesector en achterstandswijken)
worden opgepakt, worden projectmatig aangepakt.
In het gesprek geeft de Belastingdienst tevens aan met horizontaal
toezicht de samenwerking meer centraal te willen stellen. De
verwachting van de Belastingdienst is dat horizontaal toezicht beter
aansluit op wensen van gemeenten. In branches waar sprake is van
relatief veel frauduleuze handelingen kan de toezichtcapaciteit
effectiever worden ingezet. Momenteel is de samenwerking nog
vooral repressief gericht. In de komende jaren wil de Belastingdienst
ook in de samenwerking met andere handhavers het ‘vooraf werken’
meer centraal stellen. De Belastingdienst heeft inmiddels met veel
gemeenten waar zich handhavingstekorten voordoen convenanten
afgesloten over samenwerking en informatie-uitwisseling met
betrekking tot de aanpak van ‘overheidsvrijplaatsen’.
In het gesprek met de Belastingdienst is nadrukkelijk gesteld dat het
initiatief bij de bestrijding van vrijplaatsen ligt bij de gemeenten.
Gemeenten moeten het voortouw nemen bij het stand brengen van
samenwerking bij de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit.
Wellicht dat het RIEC een intermediaire rol kan vervullen bij de
voorbereiding van het tot stand brengen van de samenwerking tussen
gemeenten en Belastingdienst. Bij het RIEC werken politie, justitie,
provincie, gemeenten, fiscale en sociale opsporingsdiensten al nauw
samen. De bestrijding van mensenhandel, hennepteelt en witwassen
van crimineel geld krijgt daarbij de hoogste prioriteit.
Resumé
Op basis van gegevens over de ongeveer 200 ondernemers uit het
Handelsregister, de justitiële documentatie van deze ondernemers en hun
relaties met zakenpartners blijkt dat op bedrijventerrein Haatland een
tiental ondernemers zijn gevestigd die zich in het verleden met
hennepteelt en wiethandel hebben beziggehouden. Uit aanvullende
Verdieping geselecteerde gebied

71

gesprekken blijkt dat een aantal van hen nog steeds actief is in de
softdrugshandel.
Het RIEC is een informatieknooppunt waarbinnen gegevens van
verschillende handhavings- en opsporingsdiensten (politie, openbaar
ministerie, belastingdienst) naast elkaar worden gelegd. De organisatie
is in opbouw en nog volop in ontwikkeling. De Belastingdienst maakt
eveneens een ontwikkeling door van verticaal toezicht achteraf naar
horizontaal toezicht met convenanten en afspraken vooraf. Beide
instanties zijn bereid mee te werken aan doorlichtingen of
gebiedsanalyses. Door de vertragingen die bij het verkrijgen van de
data zijn ontstaan, heeft het aan de tijd ontbroken om voor deze
doorlichting van de mogelijkheden van het RIEC en de
Belastingdienst gebruik te maken.
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BIJLAGE 1

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

De samenstelling van de begeleidingscommissie voor dit onderzoek is
als volgt geweest.
Voorzitter
Gemeente Kampen

Leden
Belastingdienst regio Randmeren
Gemeente Kampen
Kamer van Koophandel regio
Oost Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie
Openbaar Ministerie
Regiopolitie IJsselland

burgemeester J. Oosterhof,
opgevolgd door burgemeester
B. Koelewijn
W. van Es
Y. Kleinbussink
F. Smit
W. van Damme
J. Lely en D. van der Kolk
(projectleider)
opgevolgd door L. Otten
P. Berden
P. van der Linden

Overige betrokken instanties
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Oost Nederland
Vastgoed Intelligence Centre (VIC)
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BIJLAGE 2 ONDERWERPENLIJST

Preventieve doorlichting gemeente X
(Basis) onderwerpenlijst informanten
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
In de rapportage is informatie niet herleidbaar tot natuurlijke of
rechtspersonen. De lijst dient, afhankelijk van de door te lichten
gemeente, zonodig te worden aangepast aan specifieke kenmerken van
de gemeente.
1.

Achtergrond (kort)
- Naam
- Functie binnen organisatie, functie-inhoud, specifieke taken
- Tijd werkzaam binnen organisatie (en binnen sector)

2.

Kwetsbaarheid
- Welke zwakke plekken kent de gemeente X die mogelijkheden
bieden voor illegale activiteiten? (Bijv. plekken of markten die
worden gekenmerkt door hoge winsten, beperkt controle en
regelgeving, lage pakkans, tekortschietende handhaving.)
- Om welke kwetsbaarheden gaat het? Kwetsbaarheden door weten regelgeving, onvoldoende controle en handhaving?
- Wie ziet of dient toe te zien op naleving van deze wet- en
regelgeving? Op welke wijze? Welke sancties worden toegepast
in geval van overtreding? Komt dit naar uw idee (veel) voor?
- Heeft u de indruk dat bestaande regelgeving en handhaving
volstaan om illegale handelspraktijken te voorkomen dan wel aan
te pakken? Waarom wel/niet?
- Hebben ondernemers in de gemeente X naar uw idee voldoende
mogelijkheden om zich tegen criminaliteit te beschermen?
Waarom wel/niet?
- Hoe kunnen de overheid en bedrijfssectoren deze bescherming
verbeteren?
- Zijn er (deel)sectoren die kwetsbaarder zijn voor criminaliteit
dan andere? Welke? Waarom?
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- Zijn er andere factoren die van invloed zijn op de
kwetsbaarheid? Welke? Waarom?
3.

Criminaliteit
- Van welke mogelijkheden maken criminelen in gemeente X
misbruik? Waarop baseert u dit?
- Voor welke vormen van criminaliteit is de gemeente X
potentieel interessant? Waarom is dat het geval?
- Komen naar uw idee de volgende misdrijven in gemeente X
vaker voor dan elders?
- Heling c.q. fraude
- Smokkel
- Witwassen van (drugs)geld
- Financiering van criminele activiteiten
- Welke maatregelen worden binnen uw organisatie genomen om
criminaliteit tegen te gaan?

4.

Bestrijding criminaliteit
- Wordt er nu voldoende inspanning geleverd om al dan niet
georganiseerde (financieel-economische) criminaliteit tegen te
gaan? Waarom wel/niet? Wat moet er volgens u aan andere of
extra inspanningen worden gepleegd?
- Is het volgens u mogelijk de georganiseerde criminaliteit
daadwerkelijk tegen te gaan? Waarom wel/niet? Waarom wordt
dit nu nog niet gedaan? Moet hiervoor de regelgeving worden
aangepast?
- Zijn er bepaalde vormen van criminaliteit, branches, criminele
groeperingen die extra aandacht behoeven? Welke? Waaruit moet
die aandacht bestaan volgens u?

5.

Afronding
- Heeft u nog eventuele aanvullingen of opmerkingen over
belangrijke zaken die niet tijdens het gesprek aan de orde zijn
gekomen?
- Beschikt u over documenten of registraties die voor dit
onderzoek interessant zouden kunnen zijn?
- Kunt u ons bepaalde personen of instellingen aanbevelen die
veel kennis en/of ervaring hebben op het terrein van stichtingen,
verenigingen en criminaliteit?
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BIJLAGE 3 REGIONAAL INFORMATIE EN
EXPERTISECENTRUM (RIEC)

De regionale informatie- en expertisecentra (RIEC) hebben tot doel
gemeenten en hun veiligheidspartners te ondersteunen bij de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad op lokaal niveau.
Daartoe oefenen de centra de volgende taken uit1:
1. het vormen van een informatieknooppunt waarbinnen de
informatie
van
verschillende
handhavingsen
opsporingsdiensten naast elkaar wordt gelegd;
2. het ter ondersteuning van gemeenten gevraagd en ongevraagd
verrichten van analyses die een beeld geven van de lokale
verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld en de wijze
waarop dit tot uitdrukking komt;
3. het periodiek adviseren van het lokaal bestuur en zijn
veiligheidspartners over ontwikkelingen die zich met
betrekking tot de verwevenheid tussen de onder- en
bovenwereld in een gemeente c.q. regio afspelen;
4. het informeren van de veiligheidspartners over relevante
informatie die binnen het bestuur aanwezig is;
5. het aan de hand van concrete casussen periodiek adviseren
van
het
lokaal
bestuur
over
de
mogelijke
interventiestrategieën om de verwevenheid tussen de bovenen onderwereld zowel preventief als repressief tegen te gaan;
6. het ontwikkelen van instrumenten die de aanpak als hiervoor
bedoeld onder punt 5 kunnen ondersteunen, in het bijzonder
gericht op de aanpak van problemen die zich voordoen in
sectoren en branches die niet onder de wet Bibob vallen;
7. het ondersteunen van gemeenten bij de inzet van terzake
relevante bestaande instrumenten, zoals bijvoorbeeld de
mogelijkheden die de wet Bibob biedt;
8. het opbouwen van expertise op het terrein van de
verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld;

1

BZK 22-10-2008, Antwoorden op Kamervragen over expertisecentra voor
bestrijding van de georganiseerde misdaad en Deloitte (2009).
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9. het uitbrengen van adviezen aan de betrokken departementen
over ontwikkelingen en instrumenten die van belang zijn
voor het tegengaan van de verbinding tussen de boven- en
onderwereld;
10. het ondersteunen bij de implementatie van andere aspecten
uit het programma Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit.
Informatie-uitwisseling
Het RIEC model hanteert onderstaande overlegstructuur met drie
niveaus: strategisch, tactisch en operationeel (Deloitte 2009).

Strategisch

Tactisch

Operationeel
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Stuurgroep:
- Korpsbeheerder
- Hoofd Belastingdienst
- Burgemeester
- Korpschef Politie
- Hoofdofficier van
Justitie

Informatieoverleg:
Belastingdienst
Openbaar
Ministerie
Politie
FIOD/ECD
SIOD
Gemeente

Operationeel overleg:
- Partners afhankelijk van
aanpak en thema

INTRAVAL – Voorkomen beter dan genezen

Strategische informatie-uitwisseling
Bij strategische informatie-uitwisseling vindt de uitwisseling van
informatie plaats op bestuurlijk niveau (in een stuurgroep). Door de
stuurgroep worden de (regionale) prioriteiten vastgesteld. Deze
informatie die ten grondslag ligt aan deze besluiten is afkomstig van
het RIEC die haar informatie put uit open bronnen (Kadaster, Kamer
van Koophandel, Hypotheekregister), half open bronnen
(gemeentelijke afdelingen als GBA, Milieu-, bouw- en
woningtoezicht, Drank en horeca, Sociale dienst, Brandpreventie en
WOZ) en gesloten bronnen (de gegevensbestanden van de
Belastingdienst, FIODI/ECD, SIOD, OM, politie).
Tactische informatie uitwisseling
Bij tactische informatie uitwisseling vindt de informatie-uitwisseling
plaats in overleg met de (publieke) convenantpartners. Door dit
(structurele) overleg wordt de verdeling van capaciteit vastgesteld
voor de prioriteiten die bij de strategische informatie-uitwisseling zijn
vastgesteld. Tijdens het overleg worden tevens afspraken gemaakt
over het al dan niet (bestuurlijk) handhaven.
Operationeel niveau van informatie-uitwisseling
Op het niveau van de operationele informatie-uitwisseling vindt een
overleg plaats tussen de operationele partners. Op dit niveau betreft de
informatie-uitwisseling zaaksgerichte informatie. De concrete
invulling van het samenwerkingsverband is afhankelijk van het
betreffende onderwerp en de gekozen aanpak (strafrechtelijk,
bestuursrechtelijk, financieel-economisch, fiscaal of tuchtrechtelijk).

Bijlagen
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BIJLAGE 4

CONVENANT
CONVENANT

Inzake het project preventieve criminaliteitsdoorlichting
gemeente Kampen
Partijen:
de burgemeester van Kampen,
mede namens het College van Burgemeester en Wethouders,
mr. ing. J. Oosterhof
de hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket ZwolleLelystad,
mr. W.B.M. Tomesen
de korpsbeheerder van de Regiopolitie IJsselland
drs. H.J. Meijer
de voorzitter van het managementteam van de belastingregio
Randmeren van de Belastingdienst
W.C. van Es RA
de directeur Regionale Economie van de Kamer van Koophandel Oost
Nederland
drs. F.W. Smit
de directeur van Bureau INTRAVAL
drs. B. Bieleman

Bijlagen

83

overwegende:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

84

dat er aanwijzingen zijn dat er in de gemeente Kampen sprake
is van (zwakke plekken voor) risico’s voor vormen van
georganiseerde misdaad;
dat die georganiseerde misdaad ter plaatse een economische
en maatschappelijke machtspositie hebben opgebouwd, dan
wel in de toekomst zullen opbouwen, dat niet aanvaardbaar is;
dat het een zwaarwegend algemeen belang is om aan deze en
toekomstige georganiseerde misdaad een halt toe te roepen;
dat de betrokken partijen, hierna: zij nader inzicht willen
krijgen in het ontstaan, de aard en de huidige omvang van die
machtspositie en in de mogelijkheden om de problematiek aan
te pakken;
dat zij die problemen, vanuit hun specifieke taken en
bevoegdheden en met inzet van hun informatiepositie, kennis
en ervaring, in nauwe onderlinge samenwerking willen
aanpakken en – in de toekomst willen voorkomen;
dat daartoe in opdracht van de afdeling Georganiseerde
Criminaliteit van de Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie door
bureau INTRAVAL, in samenwerking met de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een
project is opgezet dat enerzijds voorziet in onderzoek en
anderzijds beoogt een instrument te ontwikkelen waarmee
gemeenten in de toekomst zelfstandig de risico's voor het
doordringen van georganiseerde criminaliteit in het eigen
gebied kunnen inschatten en aanpakken;
dat de uitwerking van dit project is neergelegd in een
onderzoeksopzet die aan dit convenant is gehecht en wordt
geacht daarvan deel uit te maken (bijlage 1);
dat zij de noodzaak van dit project nadrukkelijk
onderschrijven en dat zij daaraan een belangrijke bijdrage
willen leveren;
dat bij de uitvoering van het project de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers en de
belangen van de in de doelgebieden gevestigde bedrijven
bijzondere aandacht verdienen door een zorgvuldige afweging
van de in het geding zijnde belangen;
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komen het volgende overeen:
• gaan met het oog op de uitvoering van het project een
samenwerkingsverband aan voor de hierna te noemen periode;
• zullen zich inspannen, met inachtneming van de wettelijke
grenzen, in het kader van dit project te komen tot een optimale
samenwerking en verzameling, uitwisseling en analyse van
kennis en informatie;
En maken daartoe de volgende afspraken:
1. Doelstelling project
De doelstelling is dat partijen:
a. in nauwe samenwerking en gesteund door onderzoek en
analyse inzicht krijgen in de (zwakke plekken voor) risico’s
voor georganiseerde criminaliteit in de gemeente Kampen;
b. op basis van deze doorlichting komen tot een instrument
waarmee gemeenten in de toekomst zelfstandig de risico’s
voor het doordringen van georganiseerde criminaliteit in het
eigen gebied kunnen inschatten en aanpakken;
2. Bevoegdheden, taken en rolverdeling
Elk der partijen handelt bij het verwezenlijken van de doelstelling van
dit project, zoals benoemd onder artikel 1, binnen de grenzen van haar
taken en bevoegdheden. Daarnaast dragen de partijen (de
burgemeester van de gemeente Kampen; de hoofdofficier van Justitie
van het arrondissementsparket Zwolle-Lelystad1; de korpsbeheerder
van de Regiopolitie IJsselland2; de voorzitter van het
managementteam van de belastingregio Randmeren van de
Belastingdienst; en de algemeen directeur van de Kamer van
Koophandel) zorg voor de terbeschikkingstelling van gegevens uit
relevante gegevensbestanden aan bureau INTRAVAL. Bureau
INTRAVAL draagt zorg voor het onderzoek naar en de analyse van de
door de partijen aangeleverde gegevensbestanden en de rapportage
1

Gegevensverstrekking door het Openbaar Ministerie vindt plaats met
inachtneming van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
2
Er is goedkeuring verleend voor het ontvangen van politiegegevens op
grond van artikel 8 en artikel 13 van de Wet Politiegegevens.
Bijlagen
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hiervan. Tevens draagt het zorg voor de ontwikkeling van het
instrument waarmee gemeenten in de toekomst zelfstandig de risico's
voor het doordringen van georganiseerde criminaliteit in het eigen
gebied kunnen inschatten en aanpakken.
3. De inrichting, de begeleidingscommissie en de organisatie van
de samenwerking
1. het project wordt begeleid door een begeleidingscommissie.
De samenstelling van deze begeleidingscommissie is
opgenomen in bijlage 2;
2. het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van bureau
INTRAVAL ;
3. indien er zich problemen voordoen bij de door de
onderzoekers noodzakelijk geachte toegang tot bronnen van
informatie
worden
die
voorgelegd
aan
de
begeleidingscommissie.
4. Openbaarheid
Er vindt geen actieve informatieverstrekking over het project plaats.
De begeleidingscommissie stelt, in onderling overleg, de openbaarheid
van de eindrapportage vast.
In de eindrapportage zullen de resultaten van het onderzoek niet
herleidbaar zijn tot rechtspersonen en/of natuurlijke personen.
5. Financiering project
Het ministerie van Justitie financiert, als opdrachtgever, het project.
6. Wijziging en uitvoering van het convenant
1. Wijzigingen of aanvullingen van dit convenant dienen door
alle convenantpartners te worden bekrachtigd.
2. Waar nodig maken de convenantpartners in de stuurgroep
nadere, schriftelijke afspraken om een optimale uitvoering van
dit convenant te verzekeren.
7. Toetreding
1. Dit convenant staat open voor toetreding door andere
overheidsinstellingen die binnen de kaders van hun taken en
bevoegdheden ook de in dit convenant geformuleerde
doelstelling nastreven.
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2. Een overheidsinstelling die tot dit convenant wil toetreden,
kan daartoe een aanvraag indienen bij de voorzitter van de
begeleidingscommissie.
3. De voorzitter van de begeleidingscommissie legt een verzoek
tot toetreding van een andere overheidsinstelling voor aan de
ondertekenende partijen van dit convenant. Een verzoek tot
toetreding wordt alleen gehonoreerd na instemming van alle
ondertekenende partijen.
4. Indien de ondertekenende partijen toetreding tot dit convenant
door een andere overheidsinstelling goedkeuren, vindt dit
plaats door middel van ondertekening van een bijlage bij dit
convenant door die andere overheidsinstelling.
8. Inwerkingtreding, opzegging en beëindiging
1. Dit convenant treedt in werking op de dag van ondertekening
en loopt tot 1 september 2009.
2. Elk der convenantpartners kan het convenant met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden
opzeggen. Indien andere convenantpartners daarmee
instemmen is opzegging mogelijk zonder opzeggingstermijn.
3. Indien wenselijk kan het convenant, met instemming van alle
ondertekenende partijen, worden verlengd.
Aldus overeengekomen door convenantpartners.
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De Burgemeester van de Gemeente Kampen,
mede namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Datum:
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De hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket ZwolleLelystad,

Datum:
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De korpsbeheerder van de Regiopolitie IJsselland,

Datum:
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Plaats:
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De voorzitter van het managementteam van de belastingregio
Randmeren van de Belastingdienst,

Datum:
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De directeur Regionale Economie van de Kamer van Koophandel
Oost Nederland,

Datum:
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De directeur van Bureau INTRAVAL,

Datum:
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BIJLAGE 5

GEMEENTE KAMPEN

Bron: Teleatlas (2009)
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BIJLAGE 6

SOORT DELICTEN

Criminele organisatie
1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen
van misdrijven.
2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een
rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing
verboden is verklaard en deswege is ontbonden.
Wapens en munitie
1. Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren,
voorhanden hebben, dragen, het doen binnenkomen of doen
uitgaan van wapens en munitie.
2. Schuldheling, opzetheling, verduistering met betrekking tot
hulpstukken en onderdelen van wapens.
3. Twee of meer personen die met geweld ambtenaar dwingen tot
volvoeren of nalaten van een ambtelijke verrichting in combinatie
met vuurwapens.
Ernstige geweldpleging
1. (Poging tot) zware mishandeling.
2. (Poging tot) moord.
3. (Poging tot) doodslag.
Geweldpleging
1. Diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of
bedreiging met geweld tegen personen.
2. Openlijke geweldpleging.
3. Wederrechtelijke vrijheidsberoving.
4. Bedreiging (mishandeling en bedreiging) / overige aantasting
persoonlijke integriteit.
5. Afpersing.
6. Diefstal in combinatie met brandstichting.
7. Met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een
ambtenaar.

Bijlagen
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Harddrugs
1. Middel vallend onder harddrugs bereiden, bewerken, verwerken,
verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren.
Softdrugs
1. Middel vallend onder softdrugs binnen of buiten het grondgebied
van Nederland te brengen.
2. Middel vallend onder softdrugs (boven een bepaalde hoeveelheid)
telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren.
Vermogensdelicten
1. Diefstal / gekwalificeerde diefstal.
2. Vervalsing, valsheid in geschrifte.
3. Overige vermogensdelicten (heling, oplichting).
Overig
1. Overtreding op de Wegenverkeerswet (zoals geen geldig rijbewijs
of kentekenbewijs, rijden onder invloed en voertuig niet
goedgekeurd).
2. Overtreding op de Wet Milieubeheer (zoals handelingen met
afvalstoffen of zich ontdoen van afvalstoffen die schadelijk zijn
voor het milieu).
3. Vernieling.
4. Belediging koning, lid van regering of ambtenaar.
5. Overig (zoals zedendelict, APV, overtreding Warenwet,
overtreding Wet arbeid vreemdelingen, smaad, verstoring
openbare orde, et cetera).
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