
 

 

 
 

 

Wanneer je de manier 

waarop je naar dingen 

kijkt verandert, 

veranderen de dingen 

waar je naar kijkt. (Max 

Planck 1858-1947) 
 

  

Ondermijning en de 

rol van de gemeente 
 



 

 

 

1. Inhoudsopgave 

1. Inhoudsopgave 2 

2. Ondermijning 3 

Definitie en betekenis ondermijning 3 

Taak van de gemeente 3 

3. Ondermijning en de aandachtspunten voor Krimpen 3 

(Georganiseerde) criminaliteit en ondermijning 3 

Ondermijning en Krimpen aan den IJssel 4 

Voorbeelden ondermijning 4 

Risico’s voor Krimpen aan den IJssel 4 

4. Aanpak van ondermijning 5 

Preventie 5 

Beleid 6 

Handhaving 6 

5. Uitvoering 7 

Bronnen 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

2. Ondermijning  

Definitie en betekenis ondermijning 

Ondermijnen betekent letterlijk ondergraven, verzwakken. Synoniemen voor het woord ondermijnen 

zijn; aantasten, aanvreten, bederven, beschadigen, breken, morrelen aan, ondergraven, slopen, 

tornen aan, uithollen, uitputten of verzwakken. Deze synoniemen passen in de definitie van 

ondermijning. 

 

Een definitie van ondermijnen of ondermijning is niet in 1 zin samen te vatten. Criminelen 

(onderwereld) gebruiken de diensten van onze samenleving (bovenwereld)  om hun illegale 

activiteiten voort te zetten. Zo raakt de bovenwereld met de onderwereld verweven. Dit kan zich 

onder andere uiten in bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren 

en bedrijfsleven. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar.  

 

Taak van de gemeente 

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een harde, realistische en effectieve aanpak moet komen 

tegen ondermijnende criminaliteit. De gemeente benoemt de aanpak van ondermijning in het 

Integraal Veiligheids Beleid (IVB).  

 

Gemeenten hebben mogelijkheden tot bestuurlijk optreden. Het opleggen van sancties op grond van 

de Algemene Wet Bestuursrecht en het intrekken of niet verstrekken van vergunningen (bij de 

Algemene Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet, Opiumwetgeving en het 

bestemmingsplan). Maar ook de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur (Wet Bibob).  

 

De gemeente kan vanwege de veelomvattendheid van de ondermijningsproblematiek dit niet alleen. 

De bevoegdheden van en de samenwerking met de partners zijn nodig. In goede onderlinge 

afstemming moet bij elke aanpak van ondermijning de betrokken partner zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid nemen. De bevoegdheden van de burgemeester maken dat bij de aanpak van 

ondermijning de regie bij de gemeente ligt. 

  

3. Ondermijning en de aandachtspunten voor 

Krimpen 

 (Georganiseerde) criminaliteit en ondermijning 

Je kunt ondermijning verdelen in 3 categorieën.  

• Georganiseerde criminaliteit: Er is sprake van georganiseerde criminaliteit indien 

groepen primair gericht zijn op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met 

ernstige gevolgen voor de samenleving. Zij zijn in staat deze misdaden op betrekkelijk 

effectieve wijze af te schermen. Vooral door de bereidheid te tonen fysiek geweld te 

gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen. Georganiseerde criminaliteit gaat 

altijd samen met ondermijning.  

• Ondermijnende criminaliteit: Dit is breder en hoeft niet gepleegd te worden in 

groepen. Niet alle criminaliteit is ondermijning. 
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• Ondermijning zonder criminaliteit: Er hoeft zelfs geen sprake te zijn van criminaliteit 

om een ondermijnend effect op de samenleving te hebben. Denk hierbij aan het 

verspreiden van fake nieuws. 

Ondermijning en Krimpen aan den IJssel 

Al deze soorten ondermijning komen in Krimpen aan den IJssel voor. Voor alle 3 geldt dat dit 

niet altijd heel duidelijk zichtbaar is voor de inwoners. Inwoners beseffen niet meteen dat 

hetgeen plaatsvindt ondermijning is. Zo lukt het criminelen zich dieper in de samenleving te 

nestelen. Zij misbruiken hierbij de bestaande netwerken, waardoor deze zich verweven met 

criminele netwerken. Erin stappen gaat snel, je ontvlechten duurt lang en lukt soms helemaal 

niet.  

 

De samenwerkingsverbanden die criminelen gebruiken zijn flexibel en wisselen per 

gelegenheid. Het aanpakken van een netwerk is lastig. Het vereist een integrale samenwerking 

met alle (overheids-) partners die zich inzetten tegen ondermijning. 

Voorbeelden ondermijning  

Onderstaande ondermijningsvormen komen ook voor in Krimpen. 

1. Een voorbeeld van ondermijning zonder criminaliteit is het verspreiden van fakenieuws, 

het nadrukkelijk in twijfel trekken van wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Wat er 

gebeurt is niet strafbaar, maar wel heel ondermijnend voor de samenleving. Denk hierbij 

ook aan het opzetten van een bedrijf met als enig doel het witwassen van geld.  

2. Een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit is een bedrijf vestigen op een 

industriegebied, maar je er niet officieel inschrijven. Je bent niet zichtbaar voor de 

instanties. Door ook bij gerenommeerde bedrijven je diensten aan te bieden lijk je een 

legitiem bedrijf dat legaal geld verdient. 

Maar ook het huisvesten en exploiteren van prostituees, verhuren van woningen aan  

 arbeidsmigranten of investeren in plaatselijke horeca kan ondermijning betekenen.  

Hierbij hoort ook het verhuren van een pand (als makelaar) en niet goed onderzoeken  

 aan wie je het pand verhuurt.  

3. Een voorbeeld van georganiseerde criminaliteit is onder andere de import, handel, 

verkoop en export van drugs. Het uithalen van drugs uit containers en vrachtwagens, het 

verwerken tot bruikbare drugs en inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen om 

deze te vervoeren. Maar ook het witwassen van het hiermee verdiende geld. Deze vorm 

van criminaliteit gaat vaak gepaard met veel geweld.  

 

Risico’s voor Krimpen aan den IJssel 

De gemeente heeft verschillende factoren die voor ondermijning aantrekkelijk kunnen zijn en 

dus voor het vestigen van een bedrijf. 

1. Goede bereikbaarheid over de weg en het water.  

De verschillende in- en uitvalswegen, via weg en water, vergroot de mogelijkheden en 

kan vestiging aantrekkelijk maken. 

2. Vestigingsklimaat: 2 bedrijventerreinen waar je als ondernemer redelijk anoniem een 

bedrijf kunt runnen. Dat trekt ook ondernemers aan met minder goede bedoelingen. 

3. Winkelstrips en winkelcentra met leegstand: een potentiële huurder is al snel 

interessant voor de verhuurder. 
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4. Intensief ondermijningsbeleid omliggende gemeenten: Hierdoor ontstaat een 

verdrijvingseffect. Ondernemers verplaatsen hun bedrijf naar gemeenten waar de 

aanpak minder intensief is.  

 

 

4.  Aanpak van ondermijning 
De aanpak van ondermijning heeft alleen kans van slagen als de netwerkpartners van de 

gemeente gezamenlijk optrekken.  

 

Overheidsoptreden en ondermijnende criminaliteit hangen omgekeerd evenredig met elkaar 

samen. Waar de overheid naïef, afwezig of niet daadkrachtig is, ontstaat ruimte voor crimineel 

handelen. Om ondermijning tegen te gaan is het van belang dat landelijk, regionaal en lokaal 

beleid elkaar versterken. Vanzelfsprekend wordt een aanpak succesvoller als er op integrale 

wijze wordt samengewerkt. Een combinatie van een strafrechtelijke-, maar ook fiscale- of 

bestuurlijke interventie is zeer effectief. Waar de strafrechtelijke of fiscale aanpak zich leent voor 

de aanpak op personen, richt de bestuurlijke aanpak zich juist op situaties die criminaliteit 

faciliteren of zelfs aanmoedigen. De bestuurlijke aanpak is op deze manier geen alternatief voor 

de opsporing of fiscale aanpak, maar juist aanvullend. Dit maakt de gemeente een onmisbare 

samenwerkingspartner om deze vormen van criminaliteit aan te pakken. 

Preventie 

Interne weerbaarheid is de start van een integere en ondermijningsproeve gemeente.  

Voorkomen dat iets leidt tot ondermijnend gedrag is altijd beter dan achteraf bestrijden. 

De bestrijding begint bij het eigen ambtenarenapparaat. Zodra zij de signalen herkennen wordt 

het voor de criminelen steeds moeilijker de ambtenaren erbij te betrekken.  

Integer handelen van de gemeente heeft effect in de aanpak. 

Om alle gemeenteambtenaren bij deze ontwikkeling te betrekken organiseert de gemeente 

voorlichtingsbijeenkomsten. Ook maakt zij een voorlichtingstool op de interne website. De 

gemeente deelt in de tool informatie door aansprekende filmpjes en nieuws te publiceren die 

eenvoudig benaderbaar zijn. Hierdoor vergroot zij de bewustwording en betrokkenheid. 

 

Externe weerbaarheid; de kennis van onze inwoners en ondernemers vergroten is een 

volgende belangrijke stap in de bestrijding van ondermijning. Inwoners en ondernemers leren 

herkennen wat de signalen van ondermijning zijn. Zij weten waar zij hun melding kwijt kunnen. 

Zodat de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers omhoog gaat.  

Door informatie te delen in artikelen in De Klinker, de plaatselijke krant (extra bijlage met het 

thema veiligheid), het ondernemersblad en op onze social mediakanalen maken we een begin. 

Het aansluiten bij inwonersbijeenkomsten of ondernemersbijeenkomsten biedt eveneens 

mogelijkheden om de informatie te verspreiden. 

 

Het vergroten van de kennis bij onder andere de woningstichtingen, VVE’s, makelaars, 

notarissen en zorginstellingen kan hier eveneens onderdeel van zijn.  

 

Bij preventie hoort ook het goed vastleggen van de informatie die voldoet aan de regels gesteld 

in de AVG. De informatie die met onderzoek wordt verkregen, is niet voor iedereen toegankelijk 

en moet goed worden afgeschermd. Daarbij is het opbouwen van een dossier voor bijvoorbeeld 

een bestuurlijke maatregel noodzakelijk.  
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De applicatie Atlas is ingevoerd zodat de gemeente veilig en gedegen aan de slag kan met de 

aanpak van ondermijning. 

Beleid 

De overheid heeft op veel gebieden beleid ontwikkeld. Dit beleid heeft als doel met elkaar en naast 

elkaar een veilige samenleving te vormen door hier kaders te stellen.  

De landelijke overheid heeft meerdere instrumenten beschikbaar om te anticiperen op ondermijning. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Wet Bibob  

• Wet Damocles 

 

Buiten de landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente ook diverse handvatten om 

gebieden weerbaar te maken tegen bijvoorbeeld malafide ondernemers. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Bestemmingsplan  

• veegbestemmingsplan 

• vergunningen  

• de Algemene plaatselijke verordening  

 

Het bestaande beleid en de uitvoering daarvan behoeft regelmatig aanpassing. Malafide 

ondernemers lukt het heel goed om de mazen te vinden die hen in de gelegenheid stellen toch hun 

bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  

 

Ons beleid in Krimpen aan den IJssel is grotendeels up-to-date of wordt up-to-date gemaakt.  

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit is het van 

belang om als gemeente aan te sluiten bij verschillende kenniskringen en ondersteunende partners. 

Ervaringen in andere gemeenten kunnen leiden tot het maken en aanpassen van beleid. Dat leidt tot 

barrières om bepaalde soorten bedrijfsactiviteiten te weren. 

 

Het maken van beleid vraagt ook dit beleid te controleren en te zorgen dat iedereen zich aan dit 

beleid houdt. Als dit niet op aanspreken gebeurt, moet dit worden afgedwongen. Dit kan een 

gemeente niet alleen. Daar heeft zij haar partners bij nodig met de tot hen beschikking staande 

bevoegdheden.  

Handhaving 

De gemeente heeft beleid en wetten om gewenst gedrag te stimuleren. Zodra dit beleid en deze 

wetten worden omzeild, verwachten de bewoners en ondernemers dat de overheid hiertegen 

optreedt. Het “gedogen” van dit gedrag kan een vrijbrief zijn om meer te overtreden. Dit kan een begin 

zijn van ondermijnend gedrag en een aantrekkingskracht hebben op bedrijven en bewoners die wat te 

verbergen hebben. Het consequent en zonder aanziens des persoons handhaven van de door de 

(lokale) overheid ingestelde wetten en beleid heeft een preventieve werking. 

 

Preventie is een belangrijk onderdeel van de ondermijningsaanpak. Zowel bewoners en ondernemers 

floreren bij een veilige omgeving. Op het moment dat blijkt dat er in strijd met de geldende wetten en 

beleid gehandeld wordt, moet overgestapt worden naar de bestuurlijke aanpak.  

 

https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2022/01/Bibob-beleidslijn-gemeente-Krimpen-aan-den-IJssel-3.pdf
https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2022/01/Bibob-beleidslijn-gemeente-Krimpen-aan-den-IJssel-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-279386.html
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De bestuurlijke aanpak van ondermijning kun je omschrijven als het geheel van activiteiten van 

gemeenten die gericht zijn op het bestrijden, voorkomen, belemmeren en ontmoedigen van criminele 

activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere partners in een (geïntegreerde) aanpak. Die 

geïntegreerde aanpak maakt ook dat het niet alleen een bestuurlijk aanpak hoeft te zijn.  

 

De samenwerking tussen de verschillende teams intern moet op elkaar afgestemd zijn, waarbij 

iedereen hetzelfde doel nastreeft: een veilig Krimpen waar iedereen zich houdt aan de door de 

(lokale) overheid gestelde regels. 

 

 

5. Uitvoering   
De aanpak en uitvoering van ondermijning wordt vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van 

het Integraal Veiligheids Beleid.  

 

  

 

Bronnen 
Regionaal informatie en expertise centrum (Riec)  

Kennisplatform ondermijning 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: 

Publiekscentrum 

Raadhuisplein 2 

Krimpen aan den IJssel 

 

Openingstijden: 

Maandag; 08.30 – 12.30 uur 

Dinsdag; 08.30 – 12.30 uur 

Woensdag; 08-30 – 16.00 uur 

Donderdag; 08.30 – 12.30 uur 

Vrijdag; 08.30 – 12.30 uur 

Correspondentieadres: 

Postbus 200 

2920 AE Krimpen aan den IJssel 

T: 14 0180 

E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl 

I: www.krimpenaandenijssel.nl 

 

Verschijning 

 

 


