Publiek Private Samenwerkingen: Wist Je Dat?
Wist je dat…
In 1996 al werd gewaarschuwd voor criminelen die legale diensten en middelen nodig hebben
om hun zaken te kunnen doen?
In het boek Sluipend Gif wordt omschreven dat de Parlementaire Enquetecommissie
Opsporingsmethoden (1996) al waarschuwen voor kwetsbare branches die aantrekkelijk zijn voor
criminelen. Criminelen hebben immers legale diensten en middelen nodig om (hun) zaken te kunnen
doen. Kwetsbaarheden zijn onder andere:
- Branches met weinig regulering
- Branches met relatief veel kleine bedrijfjes, waar sprake is van hoge concurrentie
- Branches waarin het relatief eenvoudig is om een onderneming te starten.

Criminelen vrachtwagens gebruiken voor hun drugshandel?
Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland is deze ondermijnende criminaliteit
‘een probleem voor de sector’. Hoe gebruiken criminelen transportbedrijven om illegale zaken te
vervoeren?
- Criminelen stelen vrachtwagens;
- Criminelen zetten zelf transportbedrijven op. Ze kopen normale ladingen in om
drugstransport te verhullen;
- Criminelen benadelen bonafide bedrijven waardoor concurrentievervalsing uit de markt
wordt gedrukt;
- Criminelen bieden vrachtwagenchauffeurs betalingen aan om ‘wat extra’s’ te vervoeren.

PostNL samenwerkt met de overheid bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
In het RIEC magazine Code Geel omschrijven ze: “Ons doel is om misbruik van de post- en ecommercesector door criminelen tegen te gaan. Dat doe je allereerst door samen met je partners je
informatiepositie te verbeteren, vervolgens informatie in de bredere context te plaatsen en dan pas
kun je het probleem effectief aanpakken. We hebben met de Douane, politie en het RIEC een pilot
gedraaid. We kwamen erachter dat de incidenten die wij zagen nog maar het topje van de ijsberg
vormden. Er zaten veel meer vormen van criminaliteit achter. Het gaat nooit alleen om drugs of
fraude. Het gaat vooral om het verdienen van heel veel geld.”

1 op de 5 boeren weleens benaderd is door drugscriminelen?
Uit onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat 20% van de boeren wel eens is benaderd door
drugscriminelen die een leegstaande stal zoeken, en dat 60% van de boeren weet heeft van
drugscriminaliteit in de buurt. De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen
gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken.
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