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Voorwoord
In 2013 zijn weer goede resultaten geboekt in het voorkomen 
dat de onderwereld vaste voet krijgt in de bovenwereld. Mede 
doordat de convenantpartners in groeiende mate ‘dezelfde 
taal’ spreken en elkaar steunen in de aanpak van geprioriteerde 
thema’s.

Convenantpartners hebben afspraken gemaakt over het 
“Versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit en het ondersteunen van de geïntegreerde 
aanpak van georganiseerde criminaliteit”. Afgesproken is dat 
de informatiedeling tussen de samenwerkende overheden 
op het informatieplein van het RIEC pro actief wordt, een 
integrale stuurploeg de integrale aanpak bewaakt en stuurt op 
voortgang en resultaten. Besloten is dat de uitwerking een hoge 
prioriteit krijgt. 

Om bestuurders inzicht te geven in de georganiseerde 
criminaliteit, keuzes in de aanpak te maken en acties te nemen 
is gestart met de Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
(B-cba). Voor de strategische verkenning van de analyse zijn 
bestuurders geïnterviewd. De strategische verkenning is 
aangevuld met expertinterviews van de convenantpartners 
en zijn conclusies en aanbevelingen toegevoegd. Dit  vormt 
de basis voor de ontwikkeling van de B-cba. Deze B-cba is een 
aanvulling om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in het 
veiligheidsbeleid. 

De bestuurlijke aanpak is een belangrijke aanvulling op 
strafrechtelijk ingrijpen en andersoortige interventies, zoals de 
fiscale aanpak. Om de resultaten van de bestuurlijke aanpak te 
benoemen heeft de stuurgroep besloten om in samenwerking 
met Maastricht University een onderzoek te doen naar de  
maatschappelijke effecten van de inzet van deze bestuurlijke 
middelen. 

De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak is niet gebonden aan 
landsgrenzen. Hoewel in Nederland deze aanpak breed wordt 
ingezet zijn in Europees verband allianties met niet-politiële 
partners niet  vanzelfsprekend. Daarom heeft de stuurgroep 
in 2013 besloten  om de bestuurlijke informatie-uitwisseling 
voor de Georganiseerde Grensoverschrijdende Criminaliteit 
te versterken. Het streven is om  ideeën aan te reiken over de 
meest geëigende wijze om de in Nederland ontwikkelde 

geïntegreerde en bestuurlijke aanpak te introduceren en 
stapsgewijs uit te rollen in de Euregio. De ontwikkelingen zoals 
die met ondersteuning van het RIEC Limburg in het Belgische 
Genk zijn waar te nemen, stemmen bijzonder hoopvol voor 
ontwikkelingen in de grensoverschrijdende aanpak.

Gezien het belang van de bestuurlijke en geïntegreerde 
aanpak heeft de minister van Veiligheid en Justitie  besloten 
om de subsidie aan alle RIEC’s  voor een periode van 4 jaar te 
garanderen tot 1 januari 2018. 

O. Hoes

Voorzitter van de stuurgroep Bestuurlijke en
Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit
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Inleiding
De verschillende overheden hebben in groeiende mate 
elkaar nodig om de verschijningsvormen van georganiseerde 
criminaliteit te herkennen en het effect van de aanpak van 
de georganiseerde criminaliteit te vergroten. Georganiseerde 
criminaliteit dringt op allerlei manieren en via de meest 
uiteenlopende kanalen binnen in de samenleving en maakt 
daarbij gebruik van dezelfde maatschappelijke, economische 
en juridische structuren zoals die ook voor legale activiteiten 
worden benut. Georganiseerde criminaliteit, zelfs als die 
een grensoverschrijdend karakter heeft, is vrijwel altijd op 
lokaal niveau  verankerd. Ook de illegale handel moet worden 
getransporteerd, gedistribueerd en de weg vinden naar 
lokale markten. Zo wordt crimineel verkregen geld belegd in 
gemeenten (vastgoed) of witgewassen, bijvoorbeeld via de 
horecasector.
Georganiseerde criminaliteit is een complex fenomeen. Het 
illegaal verkregen vermogen moet in de legale (boven)-wereld 
worden gebracht. Deze vermenging van de onderwereld met 
de bovenwereld heeft consequenties voor het maatschappelijk 
leven en de economie. Dit probleem kan alleen worden 
aangepakt door een gemeenschappelijk en eendrachtig 
optreden. De aanpak van georganiseerde criminaliteit moet 
dus niet alleen gericht zijn op opsporing en vervolging van 
individuele daders en criminele groeperingen, maar ook op het 
identificeren van kwetsbare plekken in de legale infrastructuur 
en het opwerpen van barrières tegen misbruik en mogelijke 
verwevenheid. Juist daar kan het lokale bestuur drempels 
creëren of handhaven. Het voorkomen en tegengaan van 
georganiseerde criminaliteit vraagt om een samenhangend 
geheel van strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke interventies 
op basis van inzicht in criminele samenwerkingsverbanden op 
lokaal, en (inter-)nationaal niveau. 

Missie van het RIEC Limburg
Het Regionaal Informatie & Expertise Centrum is een innovatief 
informatie- en expertisecentrum,  dat bestuurlijke interventies 
ten aanzien van georganiseerde criminaliteit in Limburg 
ontwikkelt, faciliteert en ondersteunt, met het oog op een 
structurele en adequate bestuurlijke en geïntegreerde aanpak.

De missie van RIEC Limburg wordt gerealiseerd door uitvoering 
te geven aan:
• Het versterken van de bestuurlijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit;
• Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak 

van georganiseerde criminaliteit en het duurzaam 
professionaliseren van de organisatie van dit integrale 
proces. 

De leden van de provinciale stuurgroep van het 
samenwerkingsverband RIEC Limburg onderschrijven dat het 
noodzakelijk is dat alle partners eenduidige uitgangspunten 
hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en 
de nodige voorzieningen treffen. “Als je als bestuurder 
eigenstandig de veiligheids norm in de gemeente bepaalt, word 
je heel kwets baar”, aldus een van de burgemeesters.
Geïntegreerd werken vereist een integrale informatiepositie. 
De ontwikkeling van de bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse 
levert in 2014 de systematiek om voor Limburg een integraal 
beeld te schetsen dat voor alle partners geschikt is om de 
integrale aanpak verder te professionaliseren. 

In hoofdstuk 1 zijn de taken van het RIEC Limburg en de 
resultaten die in 2013 zijn behaald beschreven. In hoofdstuk 2 
wordt verantwoording afgelegd over het Beheer en Financiën.
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Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk gaat in op de taken van het RIEC Limburg en de 
resultaten die in 2013 zijn behaald. 
De taken van de RIEC’s en het LIEC zijn:
• Het versterken van de bestuurlijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit;
• Het ondersteunen van de geïntegreerde overheidsaanpak 

van georganiseerde criminaliteit. 

Actiepunten in 2013 zijn het vergroten van de bestuurlijke 
weerbaarheid en awareness met de aanwezigheid van 
georganiseerde criminaliteit binnen de gemeentegrenzen, het 
optimaliseren van de informatiepositie en het ondersteunen 
bij de bestuurlijke aanpak van zowel landelijk gedefinieerde als 
specifieke regionale aangelegenheden. 

1.1 Deelnemende partners 

Convenantpartners zijn: alle Limburgse gemeenten, de 
provincie Limburg, de politie eenheid Limburg, het Openbaar 
Ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de inspectie SZW en de 
Koninklijke Marechaussee. Vanaf 2013 zijn de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) en de Douane  convenantpartner.

1.2 Aangesloten gemeenten en de provincie

Naast de Provincie Limburg zijn de deelnemende gemeenten: 
Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-
Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de 
Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, 
Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, 
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, 
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, 
Venray, Voerendaal en Weert. 

1.3 De provinciale stuurgroep Georgani-
seerde Criminaliteit Limburg en de rol 
van het bestuur bij de integrale sturing

In de  stuurgroep  worden het integrale proces, het beleid 
en de prioriteiten bepaald en worden besluiten genomen. 
De stuurgroep is het orgaan dat dwarsverbanden tussen de 
landelijke en regionale thema’s legt. Leidend zijn de lokale en 
landelijke prioriteiten zoals beschreven  in het beleidskader van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de beleidsplannen van 
het Openbaar Ministerie, het beleidsplan van de Politie eenheid 
Limburg en de veiligheidsplannen van gemeenten. Vanaf 2014 
zal ook de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (zie paragraaf 
1.5) de beleidskeuzen mee bepalen. 

Ter versterking van de ketensturing en de betrokkenheid van 
het (lokaal) bestuur is voor elk landelijk en regionaal thema 
een bestuurlijk portefeuillehouder en een voor de uitvoering 
verantwoordelijke convenantpartner benoemd. De bestuurlijk 
portefeuillehouders en verantwoordelijke convenantpartners 
zijn lid van de stuurgroep. Terugkoppeling van de thema’s naar 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is hiermee geborgd. 

In de stuurgroep is geconstateerd dat:
1. De bestuurlijke sturing en informatiedeling kan worden 

versterkt op de onderdelen: welke casussen worden 
geagendeerd, welke worden opgepakt, welke resultaten 
heeft de behandeling in de werkgroep opgeleverd, welke 
bestuurlijke maatregelen worden getroffen en welke 
casussen worden geagendeerd voor de thematische 
werkgroepen of het interventieoverleg;

2. De geïntegreerde aanpak kan worden versterkt. De 
informatieverstrekking en besluitvorming naar en vanuit het 
interventieoverleg naar burgemeesters, portefeuillehouders 
en partners kan worden verbeterd. Ook moeten de leden 
mandaat krijgen om bindende afspraken te maken; 

3. De ondersteuning van de portefeuillehouder en de 
verantwoordelijke convenantpartner kan een toekomstige 
taak van het RIEC zijn.

Het is belangrijk om de informatie over subjecten en 
fenomenen van ondermijnende criminaliteit te verzamelen 
en op een heldere en uniforme wijze te verstrekken aan de 
RIEC partners waardoor de integrale handhaving met andere 
overheden effectiever kan plaatsvinden. Voor de intensivering 
en sturing van de geïntegreerde aanpak is het streven 
uitgesproken om:
• De informatiedeling tussen de samenwerkende overheden 

op het informatieplein van het RIEC meer pro actief uit te 
wisselen, informatiecoördinatoren aan te stellen (Politie 
en OM) en te gaan werken met uniforme integrale pré-
weegdocumenten en projectvoorstellen; 

• Het interventieoverleg door te ontwikkelen naar een 
integrale stuurploeg en daarmee de integrale sturing te 
versterken. De integrale stuurploeg kan de geïntegreerde 
aanpak bewaken en sturen op voortgang en resultaten. Het 
ontwikkeltraject naar een Integrale Stuurploeg Limburg 
wordt in overleg met alle RIEC partners uitgewerkt. 
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Samenstelling en portefeuilleverdeling van de Stuurgroep

De heer O. Hoes Voorzitter
Portefeuillehouder Outlaw Motorgangs

Regioburgemeester
Burgemeester Maastricht

De heer A. Scholten Plv. voorzitter
Portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt

Burgemeester Venlo

De heer S. Cox Portefeuillehouder Misbruik Vastgoed en Witwassen Burgemeester Sittard-Geleen

De heer J. Heijmans Portefeuillehouder Mensenhandel Burgemeester Weert

De heer H. van Beers Portefeuillehouder Patseraanpak Burgemeester Roermond

De heer P. Depla Portefeuillehouder Fenomeenonderzoeken en handhavingsknel-
punten

Burgemeester Heerlen

De heer Th. Bovens Portefeuillehouder (georganiseerde) Milieucriminaliteit Commissaris van de Koning

De heer R. Bos Hoofdofficier van Justitie

De heer P. Muijen Hoofdofficier van Justitie

De heer G. Veldhuis Verantwoordelijk convenantpartner Mensenhandel en Outlaw 
Motorgangs

Eenheidschef Politie Eenheid Limburg

Mevrouw C. Soethoudt - 
van der Broek 

Verantwoordelijk convenantpartner
Misbruik Vastgoed / Witwassen en Patseraanpak

MT lid Belastingdienst Limburg

De heer P. Simpelaar Verantwoordelijk convenantpartner Georganiseerde Hennepteelt Districtscommandant Koninklijke Mare-
chaussee

De heer R. Paumen Afdelingshoofd Opsporing Inspectie SZW

Hoofd RIEC Adviseur en voorzitter van het interventieoverleg Hoofd RIEC Limburg

1.4 Structuur en organisatie van de 
provinciale samenwerking 

Structuur en organisatie van de provinciale samen-
werking

De lokale gemeentelijke overleggen

Het gemeentelijk lokaal overleg is de basis van de bestuurlijke 
aanpak. De Burgemeester/Commissaris van de Koning voert 
op advies van de gemeentelijke coördinatoren de te bespreken 
casussen van de ondermijnende criminaliteit op in de agenda 
van de gemeentelijke of provinciale werkgroep. Op basis van 
de geanalyseerde informatieproducten en aan de hand van 
de barrièremodellen adviseren de medewerkers van het RIEC 
de gemeenten en de provincie over de te nemen bestuurlijke 
maatregelen en de inzet van bestuurlijk instrumentarium.
Als in het gemeentelijke overleg wordt geconstateerd dat een 
aanpak in breder perspectief vereist is, wordt voorgesteld deze 
casus te agenderen voor de thematische werkgroep of het 
interventieoverleg.

Als de strafrechtelijke, fiscale of bestuurlijke aanpak het 
mandaat van de werkgroep overstijgt, wordt deze casus 
opgeschaald naar het interventieoverleg. 

Per gemeente of cluster van gemeenten en de provincie wordt 
periodiek een lokaal overleg bestuurlijke aanpak gevoerd. 
De frequentie varieert van een maal per drie weken voor de 
grotere gemeenten tot eens in de zes weken voor de kleinere  
gemeenten. Het aantal casussen dat per overleg wordt 
behandeld bedraagt gemiddeld tien per vier weken. 

Specifieke aandacht is hierbij voor vergunningplichtige 
objecten en voor het houden van zogenaamde nulmetingen 
in de aangewezen gebieden. De grootte en karakteristieken 
van de gemeenten in Limburg zijn zeer verschillend en 
daaruit vloeit ook een breed palet aan problematieken voort. 
Daarom is ook de samenstelling van de lokale overleggen per 
gemeente verschillend en soms zelfs per casus. Leden van de 
werkgroepen zijn in de regel: de gemeentelijk coördinator 
Bestuurlijke Aanpak (tevens voorzitter), vertegenwoordigers 
van betrokken gemeentelijke diensten, de wijkagenten 
en een accountmanager van het RIEC. Afhankelijk van de 
casus of het thema wordt de werkgroep uitgebreid met 
externe deskundigheid zoals Brandweer, Wijkmanagement, 
de Belastingdienst, etc. Op deze manier wordt maatwerk 
gerealiseerd voor elke specifieke gemeente. Van de 
geagendeerde objecten wordt alle beschikbare gemeentelijke 
informatie in de RIEC-IS database ingevoerd en vervolgens 
gecompleteerd door informatie uit de open bronnen die 
door de informatiemedewerkers van het RIEC worden 
toegevoegd.. Deze informatieproducten zijn de basis waarop 
het RIEC Limburg de gemeenten en de provincie Limburg in 
de lokale overleggen adviseert over de te nemen bestuurlijke 
maatregelen.
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Aan het eind van 2013 kan worden teruggekeken op structureel 
georganiseerde lokale overleggen in alle Limburgse gemeenten. 
Op 20 februari heeft de Minister van Veiligheid en Justitie 
deelgenomen aan het lokaal overleg van de Gemeente 
Maastricht.  De minister wilde graag  aanwezig  zijn bij een van 
de lokale overleggen zoals die in het werkgebied van het RIEC 
Limburg worden georganiseerd. 
De minister is  zeer geïnteresseerd in praktische oplossingen 
en heeft  tijdens de vergadering ook zijn eigen ervaringen als 
voormalig burgemeester van Rotterdam ingebracht. Hij heeft 
laten weten onder de indruk te zijn van de wijze waarop het 
lokale overleg  wordt gevoerd. 

Elke twee maanden wordt een provinciaal overleg 
georganiseerd waaraan alle  bestuurlijk coördinatoren van de 
gemeenten/provincie en de RIEC medewerkers deelnemen. Het 
doel van dit overleg is  ervaringen te delen en ‘best practices’ uit 
te wisselen. In dit overleg worden ook specifieke onderwerpen 
behandeld waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. Deze 
overleggen worden door de bestuurlijk coördinatoren als zeer 
nuttig ervaren.

Het provinciale overleg van november 2013 is in het kader 
van internationale samenwerking en het uitwisselen van 
ervaringen gehouden in Genk. Met de gemeente Genk 
wordt samengewerkt over een werkwijze en structuur die 
is afgestemd op de ervaringen en werkwijze van het  RIEC 
Limburg. Tijdens dit overleg heeft de gemeente Genk inzicht 
gegeven in de problematieken in deze gemeente en de wijze 
waarop deze bestuurlijk  zijn aangepakt. 

De thematische werkgroepen

Voor elk landelijk en regionaal thema is een bestuurlijk 
portefeuillehouder aangewezen, een verantwoordelijk 
“trekkende” convenantpartner benoemd en een werkgroep 
geformeerd. De verantwoordelijke convenantpartner levert 
de voorzitter van de werkgroep en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Alle convenantpartners die vanuit hun primaire 
taakstelling of anderszins een rol spelen in de aanpak van 
het thema leveren de leden aan de werkgroepen. Als een 
strafrechtelijke, fiscale of bestuursrechtelijke aanpak, al 
dan niet in geïntegreerd verband, het mandaat van de 
werkgroep overstijgt, wordt de casus geagendeerd voor het 
interventieoverleg. 

Het RIEC Limburg ondersteunt thematische werkgroepen door:
• Het vertegenwoordigen van gemeenten en de provincie in 

de werkgroepen; 
• Op te treden als liaison naar relevante partners als LIEC, 

RIEC’s, RCF, RPC, LBB, etc.;
• Het opvragen en ontsluiten van informatie uit open en 

gesloten bronnen;
• Het uitvoeren van probleemveldanalyses;
• Samen met materiedeskundigen van betrokken partners 

uitvoeren van analyses;
• Samen met materiedeskundigen van betrokken partners 

opstellen van integrale interventieadviezen;

In paragraaf 9 worden de resultaten vermeld. 

Landelijke en regionale thema’s in een schematisch overzicht

Thema Portefeuillehouder Verantwoordelijk partner Deelnemende
partners

Mensenhandel
(In 2013 nog 2 werkgroepen)

Burgemeester van de 
gemeente Weert

Politie eenheid Limburg Politie eenheid Limburg (vz), OM, Gemeenten, Belas-
tingdienst, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW 
en accountmanager RIEC

Georganiseerde Hennepteelt Burgemeester van de 
gemeente Venlo

Koninklijke 
Marechaussee

Koninklijke Marechaussee (vz), OM, Politie eenheid 
Limburg, Gemeenten, Belastingdienst en accountma-
nager RIEC

Misbruik Vastgoed / witwassen Burgemeester van de 
gemeente Sittard - 
Geleen

Belastingdienst Belastingdienst (vz), OM, Politie eenheid Limburg, 
Gemeenten, Belastingdienst en accountmanager RIEC

Outlaw Motorgangs Burgemeester van de
gemeente Maastricht

Politie eenheid Limburg Politie eenheid Limburg (vz), OM, Belastingdienst/
FIOD en accountmanager RIEC

Patseraanpak / Afpakken Burgemeester van de
gemeente Roermond

Belastingdienst Belastingdienst (vz), OM, Politie eenheid Limburg, 
Gemeenten en accountmanager RIEC

(Georganiseerde) milieucrimi-
naliteit

Commissaris van de 
Koningin

Provincie Limburg Provincie Limburg (vz), het OM, Functioneel Parket, 
Politie eenheid Limburg, Belastingdienst en account-
manager RIEC

Fenomeen-onderzoeken/hand-
havingsknelpunten

Burgemeester van de
gemeente Heerlen 

RIEC Limburg
Begeleidingsgroep

Burgemeester(vz), OM, Politie eenheid Limburg, Uni-
versiteit Limburg, Belastingdienst en accountmanager 
RIEC

Het Interventieoverleg

In het interventieoverleg worden door de deelnemende 
partners, onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep, keuzes 
gemaakt over de aanpak van concrete casuïstiek. De gemeenten 

en de provincie worden in dit overleg vertegenwoordigd 
door de verantwoordelijke accountmanager van het RIEC. De 
concrete casuïstiek wordt via of door de medewerkers van het  
RIEC geagendeerd.
Het hoofd RIEC Limburg is als voorzitter van het 
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interventieoverleg de verbinding met de stuurgroep. 
Als in het interventieoverleg geen besluiten worden 
genomen, worden de onderwerpen geagendeerd voor de 
stuurgroep. Naast de inhoudelijke sturing en afstemming 
op de geïntegreerde aanpak is het interventieoverleg het 
adviesorgaan voor de stuurgroep.
Eind 2013 heeft de Regionale stuurgroep het besluit genomen 
om het interventieoverleg door te ontwikkelen naar een 
Integrale stuurploeg en zo de integrale sturing te versterken. 
Het doel is dat de Integrale stuurploeg de integrale aanpak 
bewaakt en stuurt op  voortgang en  resultaten. 

Het RIEC faciliteert het interventieoverleg door:
• De functie van voorzitter te vervullen;
• Op te treden namens de gemeenten en provincie;
• De liaisonfunctie te vervullen naar relevante partners zoals 

LIEC, RIEC’s, RCF, RPC, LBB, Veiligheidshuizen, etc.;
• Het opvragen, analyseren en verstrekken van relevante 

informatie uit open, half open en gesloten bronnen;
• Het in samenwerking met de partners opstellen van 

(integrale) pré-weegdocumenten, het uitvoeren van analyses 
en het opstellen van integrale interventieadviezen;

• Het formuleren van adviezen aan de stuurgroep met 
betrekking tot actuele ontwikkelingen, fenomenen en 
thema’s in de regio.

De samenstelling van het interventieoverleg

Voorzitter Hoofd RIEC Limburg

Leden (3) Rechercheofficier OM, Informatieofficier OM en Be-
leidsmedewerker OM

lid Hoofd recherche accountmanager FIOD

lid Hoofd recherche accountmanager Inspectie SZW

lid Hoofd Divisie RR Politie Eenheid Limburg

lid Handhavingsregisseur Belastingdienst/BLIC

lid Hoofd recherche Kmar

Leden (4) Accountmanagers RIEC Limburg, namens de provincie 
en de gemeenten in Limburg

lid RIEC-analist

lid secretaris RIEC Limburg

Adviseurs Voorzitters van de werkgroepen Mensenhandel, 
Georganiseerde Hennepteelt, Misbruik Vastgoed en 
Witwassen, Outlaw Motorgangs, Patseraanpak/Afpak-
ken en Milieucriminaliteit

In het interventieoverleg worden de “opgeschaalde” casussen 
van de lokale gemeentelijke overleggen en de thematische 
werkgroepen besproken waarbij de meest wenselijke 
vorm van afdoening binnen de beschikbare mogelijkheden 
(strafrechtelijk, fiscaal, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk 
optreden, tegenhouden etc.) wordt gekozen. Of een casus al dan 
niet geïntegreerd in behandeling wordt genomen, is door elke 
convenantpartner binnen de eigen organisatie besproken. Deze 
structuur garandeert dat de diverse niveaus in de provincie met 
elkaar verbonden zijn en borgt de afspraken met betrekking tot 
op- en afschalen.
In 2013 zijn 33 casussen behandeld in het interventieoverleg. 

Een overzicht van de casuïstiek en de resultaten over 2013 wordt 
vermeld in paragraaf 9. 

1.5 Vergroten bestuurlijke bekend-
heid met de aanwezigheid van ge-
organiseerde criminaliteit

Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-cba)

In de vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg van 1 
juni 2013 is ingestemd met de voorstellen voor de Bestuurlijke 
criminaliteitsbeeldanalyse Limburg 2013. Door de minister van 
Veiligheid en Justitie is in de subsidievoorwaarden van het 
RIEC Limburg opgenomen dat vanaf 2013 het RIEC periodiek 
een Bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse (B-cba) opstelt. 
Het doel van de B-cba is om bestuurders bewust te maken 
van de georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied en 
hen in staat te stellen keuzes te maken en  actie te nemen. 
Voor 2013 heeft de minister geadviseerd deze B-cba op te 
stellen in een bepaald geografisch gebied en daar een breed 
beeld van de georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen 
voor het samenwerkingsverband RIEC Limburg geldende 
aandachtsgebieden. De B-cba’s die worden opgesteld door de 
RIEC’s moeten uiteindelijk leiden tot een landelijk dekkend 
systeem van B-cba’s en dienen onderdeel uit te maken van de 
doorontwikkeling van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak. 
Het streven is om in de toekomst een B-cba op te leveren die 
kan worden gebruikt voor de lokale en regionale afwegingen 
voor de aanpak van thema’s in de georganiseerde criminaliteit. 
In 2013 zijn bestuurders en burgemeesters en hun 
coördinatoren bestuurlijke aanpak geïnterviewd. Gebaseerd 
op deze strategische verkenning, verdere expertinterviews 
bij de convenantpartners en casuïstiek zullen conclusies 
en aanbevelingen worden aangereikt voor de verdere 
totstandkoming en ontwikkeling van deze B-cba. Ingestemd 
is om begeleidingscommissie “Fenomeenonderzoeken”, 
onder voorzitterschap van de portefeuillehouder , ook 
sturing te laten geven aan dit traject. Het onderzoeksvoorstel 
voor de ontwikkeling van een methodiek B-cba is door de 
portefeuillehouder  akkoord bevonden. 
In het interview is gevraagd naar algemene informatie 
die een breed beeld geeft van vormen van georganiseerde 
criminaliteit die lokaal voor veel onveiligheid zorgen en de 
wijze en mate waarop dit de lokale bestuurlijke legitimiteit 
ondermijnt. Daarnaast  zijn er vragen gesteld over de 
lokale visie op ondermijning, het bewustwordingsproces, 
de informatiebehoefte, informatiepositie en 
informatiehuishouding. De antwoorden en resultaten kunnen 
worden opgenomen in het eigen jaarverslag waardoor een 
lokaal algemeen bestuurlijk criminaliteitsbeeld een feit is. 
Gekoppeld aan de gebiedsscans van de politie ontstaat  een 
praktisch en meervoudig beeld. 
In het voorjaar van 2014 zal na verdere analyse, verslaglegging 
en verantwoording een rapport worden aangereikt met 
conclusies en aanbevelingen voor verdere totstandkoming en 
ontwikkeling van de methodiek B-cba. 
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Periodiek informeren van gemeenten

De accountmanagers en de gemeentelijke coördinatoren 
informeren periodiek de burgemeesters, gevraagd en 
ongevraagd, over de voortgang en afhandeling van de 
lokale zaken en gesignaleerde trends met betrekking tot 
georganiseerde criminaliteit in de gemeente. Het doel voor 
2013 om een keer per jaar op basis van de agenda van het 
lokaal gemeentelijk overleg, de burgemeester te informeren, 
is gehaald. Ook zijn burgemeesters ad hoc of indien daartoe 
uitgenodigd geïnformeerd. Het periodiek  informeren van de 
gemeente is structureel geborgd door de veelvuldige contacten 
met de gemeentelijk bestuurlijk coördinatoren.

Uit een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat burgemeesters 
het gevoel hebben alles onder controle te hebben. De 
respondenten beoordelen hun informatiepositie gemiddeld 
met een 3,75 op een schaal van 1 tot 5. Het onderzoek, waarvoor 
65 interviews zijn gehouden met burgemeesters, wethouders, 
politiemedewerkers en officieren van justitie, maakt daarbij 
een onderscheid tussen twee typen informatie. Bij operationele 
informatie gaat het om actuele gegevens over concrete zaken 
en lokale incidenten waarover de burgemeester wordt ingelicht. 
Bij analytische informatie behoren analyses, trends en monitors 
die zicht geven op ontwikkelingen of gebeurtenissen uit het 
verleden. Deze informatie helpt burgemeesters om samen met 
de ketenpartners (lokale) prioriteiten en doelen vast te stellen. 
Bijvoorbeeld over de aanpak van woninginbraken, huiselijk 
geweld en overlastgevende of criminele jongeren. 

Bestuurlijke rapportages

Actuele kennis over een opsporingsonderzoek kan relevant 
zijn voor een gemeente of provincie met het oog op de inzet 
van bestuurlijke instrumenten om een ongewenste situatie 
te beëindigen. De relevante informatie over een concreet  feit 
wordt doorgaans door een opsporingspartner opgenomen 
in een bestuurlijke rapportage. De actieve rol van het lokaal 
bestuur bestaat uit het inzetten van bestuursrechtelijke 
maatregelen om de fysieke infrastructuur van criminele 
organisaties aan te pakken en te voorkomen dat criminelen 
voet aan de grond krijgen in de bovenwereld. 
Voorbeelden hiervan zijn:
• sluiting van panden op basis van artikel 13b van de Opiumwet;
• artikel 174a van de Gemeentewet;
• wijziging van het Bestemmingsplan;
• handhavend en controlerend optreden door een 

geïntegreerd gemeentelijk (flex-)team;
• het verrichten van eigen huiswerk t.b.v. vergunningverlening;
• de toepassing van de wet Bibob en dergelijke.

De bestuurlijke rapportages omvatten vele verschillende 
soorten verzoeken. Een deel betreft vooral overlast gerelateerde 
situaties, maar ook voor de -al dan niet integrale- bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit zijn in 2013 bestuurlijke 
rapportages opgesteld. Het RIEC begeleidt deze documenten 
naar de betreffende gemeenten of de provincie. Het RIEC  
adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe de kennis bruikbaar 
wordt voor het bestuur en de te nemen maatregelen.
Door de Politie eenheid Limburg zijn in 2013 voor de gemeenten 
en provincie 1092 bestuurlijke rapportages opgemaakt. 

1.6 Verbeteren van de informatie-
positie van het bestuur 

Integraal beeld van prioritaire landelijke en lokale 
thema’s

Het is gemeengoed dat veiligheidsvraagstukken dáár moeten 
worden opgepakt waar ze het sterkst gevoeld worden nl. 
op lokaal niveau. Deze ontwikkeling nodigt de gemeenten 
uit tot een actieve, coördinerende en regisserende rol. 
Om deze regiefunctie te kunnen vervullen is een actiever 
veiligheidsbeleid essentieel. Dit betekent dat het bestuur 
haar informatiepositie zodanig moet inrichten en versterken, 
dat zij zelf veiligheidsproblemen signaleert. Een goede 
informatiepositie betekent ook dat de lokale bestuursorganen 
een meer initiërende en sturende rol kunnen vervullen bij 
de versterking van hun weerbaarheid tegen en de aanpak 
van de (georganiseerde) criminaliteit in het gebied waar ze 
verantwoordelijk voor zijn. 
Het RIEC ondersteunt gemeenten bij het professionaliseren van 
lokale casusoverleggen. Deze overleggen, onder voorzitterschap 
van de door de burgemeester gemandateerde coördinator 
bestuurlijke aanpak, identificeert signalen van (georganiseerde) 
criminaliteit. De informatiepositie van het bestuur wordt 
hierdoor versterkt én het levert een groot deel van de input voor 
de bestuurlijke handhaving, zoals de inzet van de flexteams, 
intrekken van vergunningen en dergelijke. 
Door de structuur van de werkprocessen, i.c. de lokale 
overleggen, de thematische werkgroepen en het 
interventieoverleg ontstaat een vrij compleet en integraal beeld 
van de geprioriteerde landelijke en lokale thema’s.

Bestuurlijke weerbaarheid

Het gaat om de aanpak van zaken die ondermijnend zijn 
voor de (boven)lokale samenleving en de waakzaamheid 
die elke gemeente hierin moet betrachten. Door het 
vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de 
aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het geven 
van interventieadviezen in actuele concrete casussen en het 
ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een 
gedegen handhavinginstrumentarium, wordt de bestuurlijke 
weerbaarheid van de gemeenten en provincie vergroot. 
Het RIEC Limburg heeft inmiddels een ruime expertise 
opgebouwd betreffende integriteitsvraagstukken. Aan het RIEC 
kan advies worden gevraagd over deze integriteitsvraagstukken. 

1.7  Ondersteunen van het bestuur 
bij de bestuurlijke aanpak.

Wet Bibob

Het RIEC Limburg ondersteunt gemeenten en provincie in het 
toepassen van het Bibob-instrument. De ondersteuning betreft 
advisering over vormgeving van beleid en implementatie 
daarvan en de ondersteuning bij specifieke casussen. Extra 
inspanningen zijn door de accountmanagers verricht in de 
begeleiding van gemeenten bij de vertaling van de nieuwe 
wet Bibob naar gemeentelijk Bibob-beleid dat in 2013, naar 
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aanleiding van de evaluatie over de afgelopen 10 jaar, is gestart. 
Dit heeft ertoe geleid dat o.a. het gemeentelijke Bibob-beleid 
herzien moest worden. De nieuwe Wet Bibob biedt een breder 
toepassingsbereik bij kwetsbare branches. De meest in het oog 
springende wijzigingen zijn:
• Dat Bibob toegepast kan worden bij vastgoedtransacties 

waarbij de gemeente partij is; 
• Alle relevante gemeentelijke vergunningen/ontheffingen 

onder de Wet Bibob vallen;
• Dat Bibob toegepast kan worden bij 

huisvestingsvergunningen (indien deze vergunning 
is vastgelegd in een Huisvestingsverordening van de 
gemeente); 

• Dat Bibob van toepassing is op aanwezigheidsvergunningen 
voor kansspelautomaten;

Daarnaast is een belangrijke wijziging dat het RIEC in de Wet 
Bibob aangewezen is  een ondersteunende rol te vervullen 
voor bestuursorganen. Dat betekent dat het RIEC gevraagd 
en ongevraagd de bestuursorganen kan ondersteunen bij de 
uitvoering van het eigen Bibob-onderzoek én kennis kan nemen 
van het Bibob-advies. 
In 2013 is gebleken dat nog niet alle deelnemende gemeenten 
de Wet BIBOB structureel toepassen. 

Vergunningverlening en andere bestuurlijke instru-
menten

Het  RIEC Limburg adviseert over (criminaliteit bevorderende) 
effecten van vergunningverlening. Deze advisering maakt 
deel uit van de lokale gemeentelijke overleggen. Het RIEC 
ondersteunt bij de informatievergaring en het toepassen 
van wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere 
het zelfstandig verlenen, intrekken en/of weigeren van 
vergunningen en overige bestuurlijke instrumenten. Vooral bij 
complexe bestuurlijke vergunnings- en handhavingsprocedures 
wordt de inbreng en advisering van het RIEC Limburg door de 
gemeenten en de provincie Limburg gewaardeerd.

Een casus uit 2013:
“Als het illegale bouwwerk bij de op 1 juli gesloten seksclub  
X voor 21 oktober niet is afgebroken, hangen de eigenaren 
dwangsommen boven het hoofd”. Dat liet de burgemeester 
van een Limburgse gemeente per brief weten aan de eigenaren. 
Het bouwwerk was volgens de gemeente illegaal omdat er 
geen vergunning voor was aangevraagd of afgegeven. Het 
gebouw dat zes kamers en een toilet omvat, staat voor een 
deel op grond van de eigenaar en deels op grond van een ander 
bedrijf. Tegen het voornemen van de gemeente dwangsommen 
op te leggen werd door de partijen bezwaar gemaakt. Het 
gebouw zou er al een ruim aantal jaren staan. Op 1 juli werd in 
de seksclub een handhavingsactie gehouden. Daarbij voerden 
dertien medewerkers van politie, belastingdienst, gemeente en 
brandweer een onaangekondigde controle uit waarbij het illegale 
bouwwerk werd aangetroffen. De gemeente laat in een reactie op 
de bezwaren weten handhavend te hebben opgetreden vanwege 
de voorbeeldfunctie die ze heeft. Dat het gebouw tussen de 
seksclub en de achterliggende schuur al jaren  staat, wordt door 
de gemeente naar het rijk der fabelen verwezen. Luchtfoto’s van 
de afgelopen tien jaar zouden dit aantonen. De gemeente laat 
weten het gebouw niet achteraf te kunnen legaliseren en stelt 

daarom dat het moet worden afgebroken. De eigenaren kunnen 
daar nog bezwaar tegen maken of als dat geen bevredigende 
oplossing biedt om opschorting vragen via de rechter. Als dat 
niet gebeurt, krijgen de eigenaren dwangsommen opgelegd van 
20.000 euro per week. De club is na 1 juli gesloten omdat een 
geldige exploitatievergunning ontbrak. Zolang die vergunning 
niet in orde is, blijft de seksclub gesloten.

Informatiemakelaar

Gemeenten beschikken over veel informatie die relevant kan 
zijn voor de partners van het RIEC Limburg. Om bestuurlijke 
instrumenten verantwoord en met succes te kunnen hanteren 
is het voor gemeenten en de provincie van belang dat deze 
informatie bij elkaar wordt gebracht. De informatie is ook van 
belang voor de strafrechtelijke en fiscale kolommen. Het op een 
juiste wijze verzamelen en delen van deze informatie vereist 
specifieke kennis. Een knelpunt daarbij is dat de gemeenten 
niet zijn ingericht als intelligence-organisatie, terwijl dat vanuit 
de regiefunctie wel noodzakelijk is. Met ondersteuning van 
het RIEC Limburg wordt in grote mate aan deze gesignaleerde 
drempel tegemoetgekomen.
In de functie van informatiemakelaar ontsluit het RIEC 
essentiële informatie voor alle convenantpartners. Als 
informatiemakelaar is het RIEC Limburg - in de persoon 
van de accountmanagers - de persoonlijke gids voor  de  
convenantpartners.

RIEC-IS

Door het Landelijk Informatie en Expertisecentrum is dit 
systeem in 2013 verder ontwikkeld. Het RIEC Limburg draagt 
net als alle RIEC’s bij aan deze ontwikkeling. Het RIEC Limburg 
begeleidt de convenantpartners bij de  implementatie van het 
systeem. 

1.8  Specifieke regionale aangelegenheden

Georganiseerde Grensoverschrijdende Criminaliteit

De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak mag in Nederland 
de afgelopen jaren gemeengoed zijn geworden, in Europees 
verband zijn allianties met niet-politiële partners nog niet 
vanzelfsprekend. Door de stuurgroep is besloten om de 
bestuurlijke informatie-uitwisseling voor de Georganiseerde 
Grensoverschrijdende Criminaliteit te versterken. Het doel van 
de aanpak van het RIEC Limburg is om ideeën aan te reiken over 
de meest geëigende wijze om de in Nederland ontwikkelde 
geïntegreerde en bestuurlijke aanpak van (zware) criminaliteit 
te introduceren en stapsgewijs uit te rollen in de Euregio 
Maas-Rijn en Euregio Rijn-Maas-Noord. Onderkenning van 
wederzijdse afhankelijkheid is een cruciale randvoorwaarde 
voor het realiseren van grensoverschrijdende samenwerking. 
Betrokkenen gaan zich realiseren dat ze binnen hetzelfde 
knooppunt werken, met soortgelijke problemen worden 
geconfronteerd en dat het toegevoegde waarde heeft om 
gemeenschappelijk daarin op te trekken. 
Voor het versterken van de bestuurlijke informatie-uitwisseling 
is het uitgangspunt dat minder nadruk wordt gelegd op 
structurering en protocollering van grensoverschrijdende 
samenwerking in de Euregio Maas-Rijn of Euregio Rijn-
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Maas-Noord als geheel, maar dat de besluitvorming dichtbij 
de basis, in de diverse deelgebieden van de Euregio Maas-
Rijn en Euregio Rijn-Maas-Noord waar recherchediensten, 
parketten, bestuurlijke diensten en andere partners al jarenlang 
samenwerken, plaatsvindt.
In deze aanpak wordt zorgvuldig voortgebouwd op de 
bestaande samenwerking en gebruik gemaakt van de inzet en 
energie van partnerorganisaties. De betrokken diensten moeten 
in samenspraak bepalen welke rol ieder kan en wil innemen 
met betrekking tot de invulling van de specifieke oriëntatie die 
men wil ontwikkelen. 
Door bottom-up rond een aantal geografische knooppunten 
een pilot te starten met Duitse en Belgische partners in 
de opsporing, fiscus en het openbaar bestuur wordt de 
toegevoegde waarde zichtbaar.
Het vertrekpunt is de inspanning die de diensten binnen 
de grenzen van de eigen bevoegdheden kunnen verrichten. 
Door de analyses van (potentieel) malafide praktijken op 
geaggregeerd niveau met de relevante partijen te bespreken 
kunnen gelegenheidsstructuren voor criminaliteit worden 
herkend en kunnen eerste stappen worden gezet om deze 
gelegenheidsstructuren in te perken. 
Door de regionale stuurgroep georganiseerde criminaliteit 
Limburg is uitgesproken aan te haken aan actuele thema’s. 
Een thema dat momenteel veel aandacht opeist (van 
OM, politie en bestuur) zijn de Outlaw Motorcyclegangs 
(OMG’s). OMG’s manifesteren zich in Duitsland, België, en 
Nederland. De vervolgstap is dat initiatief wordt genomen om 
gemeenschappelijk bestuurlijk overleg in Euregionaal verband 
te voeren, teneinde de genomen maatregelen beter op elkaar af 
te stemmen. De aanpak is besproken met vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Dit Ministerie is 
gevraagd te participeren in dit onderzoek.
De kennis opgedaan in de pilot met de stad Genk in België is 
daarbij een goede aanvulling.

In 2013 is door de Universiteiten van Tilburg en Leuven een 
ISEC-onderzoek gestart onder leiding van professor Spapens. 
Het ISEC-project bestaat uit twee delen: het eerste deel is erop 
gericht om in 10 EU lidstaten na te gaan of en hoe deze landen 
bestuurlijk instrumentarium inzetten tegen criminaliteit, 
welke juridische basis daarvoor is en welke ervaringen 
hiermee zijn opgedaan. De resultaten worden verwerkt in 10 
landenrapporten. 
Het tweede deel van het project voorziet in een studie naar 
de bestaande juridische mogelijkheden en tekortkomingen in 
EU verband om informatie te kunnen delen ten behoeve van 
de toepassing van de bestuurlijke aanpak. Beide onderdelen 
worden samengevoegd in een geïntegreerd eindrapport 
dat eind 2014 wordt verwacht. Daarbij zal ook een ‘strategic 
road map’ worden afgeleverd door de onderzoekers met 
daarin suggesties voor verbeteringen. In de periode van 
het Nederlands voorzitterschap in 2016 zal internationale 
uitwisseling van (bestuurlijke) informatie in het kader van 
criminaliteitsbestrijding hoog op de prioriteitenlijst staan.

Samenwerking binnen het LIEC/RIEC - bestel 

De RIEC’s en het LIEC zijn direct betrokken bij concrete casussen, 
geven adviezen aan de convenantpartners en hebben een 
adviserende rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit, waaronder toepassing van de Wet Bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). 
De RIEC’s opereren ‘in het veld’, in de directe nabijheid van de 
gemeenten die met (gevolgen van) de criminele activiteiten 
geconfronteerd worden. Gemeenten hebben de afgelopen 
jaren meer mogelijkheden gekregen om tegen georganiseerde 
criminaliteit op te treden en om deze ‘bestuurlijke 
maatregelen’ effectief in te zetten. Omdat het RIEC met haar 
convenantpartners werkt volgens het principe ‘Integraal 
tenzij’ wordt deze aanpak afgestemd in regionaal verband. 
Het Landelijk Informatie & Expertise Centrum (LIEC) staat 
meer op afstand en fungeert onder andere als shared service 
center en kennisknooppunt ten behoeve van de RIEC’s en de 
partners in de bestuurlijke-, fiscale- en strafrechtelijke ketens. 
Ook is het LIEC het landelijk loket voor bestuurlijke dossiers en 
grensoverschrijdende zaken. 
Het RIEC Limburg heeft structureel overleg met het LIEC 
en de andere RIEC’s over expertise en best practices. 
Samenwerkingsvormen tussen de RIEC’s in de vorm van 
het structurele hoofdenoverleg en (ad hoc) werkgroepen 
zijn waardevolle gremia in het ontwikkelen van die 
noodzakelijke expertise. De werkgroepen worden gevormd 
door vertegenwoordigers van alle RIEC’s, het LIEC, het Landelijk 
Bureau Bibob, het ministerie van V en J en het CCV en komen 
indien nodig bijeen. RIEC Limburg  heeft in 2013 inbreng in 
Bibob, Privacy, Mensenhandel, Georganiseerde Hennepteelt, 
Outlaw  Motorgangs, Internationale aspecten, Communicatie 
en ICT gehad.  

1.9  Resultaten.

Het inzichtelijk maken van de (maatschappelijke) 
effecten van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit 

De ontwikkeling van de bestuurlijke aanpak in Nederland 
kan niet los gezien worden van de bredere context van 
ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid. Hoewel algemeen 
wordt aangenomen dat deze aanpak een belangrijke aanvulling 
vormt op strafrechtelijk ingrijpen en andersoortige interventies 
(zoals de fiscale aanpak) is tot dusverre niet wetenschappelijk 
onderzocht wat de output en outcome van de door lagere 
overheidsorganen aan de dag gelegde inspanningen precies 
zijn. De georganiseerde misdaad is een slecht zichtbare vorm 
van criminaliteit, waarvan zowel de aard als de omvang niet 
eenvoudig zijn vast te stellen. Er zijn geen harde kwantitatieve 
gegevens beschikbaar aan de hand waarvan de omvang en 
ernst van de georganiseerde criminaliteit in zijn omgeving 
is te meten, de nulmeting ontbreekt. Een complicatie bij 
het meten van effecten van preventieve maatregelen is dat 
het vrijwel onmogelijk is  te bepalen of als gevolg van deze 
maatregelen voorkomen is, dat een als kwalijk aangeduid 
verschijnsel zich manifesteert of is gaan manifesteren.  Wel is 
het mogelijk uitspraken te doen over de houdbaarheid van de 
veronderstellingen die aan een beleidsmaatregel of strategie 
ten grondslag liggen en de wijze waarop aan de maatregel 
of strategie in de praktijk wordt vormgegeven. Omdat de 
bestuurlijke aanpak is ingebed in een breder gemeentelijk 
beleid is het denkbaar ook andere parameters in de evaluatie te 
betrekken.
Als vervolgstap in het onderzoek inzichtelijk maken van de 
(maatschappelijke) effecten van de bestuurlijke aanpak van 
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criminaliteit heeft de stuurgroep besloten dit onderzoek 
uit te werken door aan de hand van de onderliggende 
programmatheorie van de bestuurlijke aanpak voor een aantal 
prestatie-indicatoren te beredeneren hoe aannemelijk het is 
dat de doelen van deze aanpak worden gerealiseerd. Of en 
op welke wijze deze ideeën voor evaluatieonderzoek gestalte 
kunnen krijgen zal in nader overleg met Maastricht University  
worden bepaald. De aanpak van dit onderzoek is besproken 
met vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid 
en justitie. Het ministerie is gevraagd te participeren in dit 
onderzoek.

Bestuurlijk aanpak

In 2013 zijn goede resultaten gerealiseerd door de inzet 
van bestuurlijke instrumenten i.c. met het sluiten van 
panden, bestuurlijke sancties, het intrekken  of weigeren van 
vergunningen, het verbinden van voorwaarden en dergelijke. In 
2013 zijn  2128 objecten onderzocht.
Aan het eind van 2013 is door vrijwel alle gemeentelijke 
coördinatoren een schriftelijke evaluatie opgesteld.
In 2013 heeft een aantal gemeenten nog gewerkt aan het 
volledig privacyproof maken van de brongegevens.
In de bestuurlijke aanpak hebben de zogeheten integrale 
flexteams een beduidende meerwaarde. Deze flexteams 
werden oorspronkelijk samengesteld om drugshandel 
en drugsoverlast in woningen, op straat en in openbare 
inrichtingen te bestrijden. Deze teams worden inmiddels door 
de gemeenten ingezet op overige vormen van criminaliteit en 
overlast of om op basis van informatie uit het lokaal overleg 
een ongewenste situatie vast te stellen en in voorkomende 
gevallen te beëindigen.
In 2013 hebben  de Limburgse gemeenten 367 maal gebruik 
gemaakt van de inzet van een flexteam of een geïntegreerd 
team.
Verder in deze paragraaf worden de resultaten uit 2013 van de 
lokale overleggen en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke 
aanpak in een gedetailleerd overzicht vermeld.

Geïntegreerde aanpak (de thematische werkgroepen)

Thema Mensenhandel. 
In 2013 is de werkgroep mensenhandel Limburg-Noord en 
Limburg-Zuid samengevoegd tot één provinciale werkgroep 
mensenhandel. 
Op 1 september 2013 is gestart met het project geïntegreerde 
aanpak mensenhandel en loverboyproblematiek. De aanpak 
van de loverboyproblematiek zoals die is opgezet in de 
Westelijke Mijnstreek wordt vanaf januari 2014 uitgerold over 
de hele provincie. Op 1 september 2013 is ook de ketenregisseur 
mensenhandel benoemd en met ingang van 1 december 
zijn de twee parttime regionaal coördinatoren ‘slachtoffers 
mensenhandel’ gestart. De ketenregisseur zal vanaf 1 januari 
2014 acteren als voorzitter van de provinciale werkgroep 
‘mensenhandel’. De verantwoordelijke convenantpartner is het 
bestuur, de gemeenten. 
De regiocoördinatoren “slachtoffers mensenhandel” 
coördineren de opvang van slachtoffers en de hulpverlening. 
Zij bouwen intensieve contacten op met zorginstellingen en 
zorgverleners. De coördinatoren bevorderen bij instellingen de 
bewustwording en inzicht in de wereld van de mensenhandel.  
De provincie heeft een subsidie verstrekt voor het project 

‘geïntegreerde aanpak mensenhandel’. De subsidieperiode 
verloopt van 1 september 2013 tot 1 september 2016. Tijdens de 
projectfase worden voorstellen uitgewerkt om de kosten na de 
projectfase te borgen in de huidige processen van de betrokken 
partners. 

Controles en resultaten
De werkgroep heeft 6 integrale controles laten verrichten 
waaraan meerdere ketenpartners hebben deelgenomen. Bij 
deze controles zijn personen zonder vergunning werkend 
aangetroffen. Ook kwamen er onmiskenbare signalen van 
mensenhandel naar voren. 
Op basis van de gezamenlijke informatie werden 5 
strafrechtelijke onderzoeken ingesteld. Deze onderzoeken 
vonden geïntegreerd plaats door politie en Openbaar Ministerie 
samen met de Belastingdienst, een aantal gemeenten, Inspectie 
SWZ en de Koninklijke Marechaussee. 

Voor de gemeenten zijn 278  bestuurlijke controles verricht. De 
controles hebben plaatsgevonden  in zowel de vergunde sector 
als in illegale inrichtingen, inclusief de escortbranche. Van de 
geconstateerde overtredingen zijn 35 bestuurlijke rapportages 
opgemaakt en gestuurd naar de betreffende gemeente met het 
verzoek om bestuurlijke maatregelen te nemen.
.
In april en september 2013 heeft de politie Limburg 
deelgenomen aan een landelijke actiedag thuiswerkcontrole 
prostituees. In april werden in Limburg 2 bestuurlijke 
rapportages opgemaakt. Van de 61 bestuurlijke rapportages 
die landelijk naar aanleiding van de actiedag in september  zijn 
opgemaakt,  zijn er 10 door het Limburgse korps opgemaakt en 
gestuurd naar gemeenten. Er was sprake van bedrijfsmatige 
prostitutie die werd bedreven in een woning zonder 
vergunning.

Thema Georganiseerde Hennepteelt. 
De werkgroep heeft voor 2013 vier hoofddoelen gesteld:

Doelstelling 1: In beeld brengen twee criminele 
samenwerkingsverbanden
In 2013 werden 7 casussen aangemeld. 
• Een casus betrof een melding dat mogelijk een landbouwer 

landbouwmachines had aangekocht met uit hennepteelt 
verkregen geld. Uit onderzoek bleken er geen feiten en 
omstandigheden die deze melding konden bevestigen.

• Twee casussen betroffen elk een makelaar die vaker 
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geconfronteerd waren met waarschuwingen of sluitingen 
op grond van artikel 13 B Opiumwet. De portefeuille van 
deze makelaars werden in beeld gebracht en vergeleken 
met drugsmeldingen. Uit het onderzoek bleek niet dat deze 
makelaars betrokken waren bij hennepteelt.

• Twee casussen die veel gelijkenis vertoonden. Het betreft 
telkens een (groep) perso(o)n(en) die vaker voorkomt bij 
ruimingen van hennepplantage, soms als pandeigenaar, 
soms toevallig aanwezig is of er bestaat een (familie)
relatie met de verdachte. Daarnaast lijkt het dat men meer 
geld te besteden heeft   dan mogelijk zou zijn  volgens de 
belastingdienst. Beide casussen bevinden zich nog in de fase 
waarin informatie wordt verzameld. De casus loopt door in 
2014.

Onder de 7 aangemelde casussen waren twee criminele 
samenwerkingsverbanden die door de werkgroep in beeld 
werden gebracht:
• Een casus betrof een crimineel samenwerkingsverband rond 

een growshop. Dit crimineel samenwerkingsverband werd 
in kaart gebracht met behulp van politie, belastingdienst 
en verschillende gemeenten. Het onderzoek is nog niet 
afgesloten. De politie houdt contact in deze casus met 
buitenlandse opsporingsinstanties.

• Een casus die begon met een eerste informatieverzameling 
in 2012 en zich voortzette in 2013. Onderwerp was een 
crimineel samenwerkingsverband rond een coffeeshop. 
Deze casus is besproken in het interventieoverleg, alwaar 
de politie de casus zou oppakken en verder zou verwerken. 
Tot op heden heeft dat niet tot concrete resultaten geleid 
aangezien de politie het onderzoek heeft stopgezet. 

Doelstelling 2:  Opwerpen van barrières in de hennepteelt
In twee themabijeenkomsten zijn  facilitators onder de 
loep genomen. Dit heeft geleid  tot het nader onderzoeken 
van specifieke makelaars. Limburg had in 2013 46 bekende 
growshops. In 2013 werden 11 growshops bezocht door integrale 
teams. De overige growshops staan op de agenda voor 2014. 
In een geval is tijdens de growshop-controle hennep 
aangetroffen. Hierop trof de gemeente conform het 
Damoclesbeleid bestuurlijke maatregelen. De belastingdienst 
heeft een aantal boekenonderzoeken ingesteld, de resultaten 
daarvan zijn verwoord onder doelstelling 4.
Een deel van de gemeenten in Limburg heeft een 
vergunningsplicht voor growshops. Deze vergunningsplicht 
geldt voor bedrijven die detailhandel plegen en niet voor 
groothandel of internetbedrijven. In 2013 werd een groeiende 
trend geconstateerd op het gebied van internethandel.
De Lokale hennepteelt werd bestreden door politie, 
OM, belastingdienst en gemeenten. Politie spoorde 
hennepplantages op, OM vervolgde de overtreder, 
belastingdienst zorgde voor belastingaanslagen over het 
extra inkomen en de gemeenten gaven waarschuwingen 
of gingen over tot sluiting van henneppanden. Op basis 
van het hennepconvenant werd informatie gedeeld met 
energiebedrijven en woningcorporaties die in voorkomende 
gevallen respectievelijk de overtreder lieten betalen voor 
gestolen energie en huurcontracten annuleerden. Het 
UWV  stopte indien daar sprake van was de uitkering en 
vorderde bedragen terug. In de loop van 2014 wordt het 
hennepconvenant  geëvalueerd. 

Doelstelling 3: Buitenteelt is een aandachtpunt
Het streven is de aanpak van de buitenteelt te continueren 
en de buitenteelt te ontmoedigen. In april- mei 2013 is gestart 
met het activeren van de LLTB-leden voor het deelnemen aan 
het project Dit houdt in dat de deelnemer in het betreffende 
landbouwperceel een markeerpunt aanbrengt waardoor het 
perceel geregeld wordt gecontroleerd op hennep. 
Een belangrijke succesfactor bij de bestrijding blijven 
de verkenningsvluchten gericht op de ontdekking van 
hennepplanten tussen de mais. Voor de verkenningsvluchten  
is geen budget begroot. Vooralsnog  is dekking gevonden in de 
vorm van een  financiële bijdrage van het RIEC Limburg. 
Drie vluchten hebben  plaatsgevonden waarbij op zo’n 70 
locaties, waaronder 20 in de voormalige regio Limburg Zuid, 
hennepconcentraties zijn vastgesteld, vermoedelijk zo’n 4000 
planten, met een geschatte straatwaarde van 3 miljoen euro. 

Doelstelling 4: Gestructureerde afdoening processen verbaal 
hennep
Op grond van de cijfers van de politie uit het registratiesysteem 
BVH blijkt dat in 2013 totaal 599 hennepplantages zijn geruimd, 
200 in de voormalige regio Noord en 399 in Limburg-Zuid. Naar 
aanleiding van deze 599 hennepplantages zijn 944 verdachten 
aangemerkt.  Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 in totaal 
438 verdachten geregistreerd ter zake hennepteelt. Hiervan 
werden 290 verdachten gedagvaard. De overige verdachten zijn 
of worden op andere wijze afgedaan (voorwaardelijk sepot, OM 
strafbeschikking, etc.).
De belastingdienst ontving in 2013 een totaal van 274 processen-
verbaal ter zake hennepteelt, hiervan werden 78 processen-
verbaal behandeld en dit leidde tot een inkomenscorrectie van 
€ 1,3 miljoen. De opbrengst aan inkomstenbelasting bedroeg 
ruim € 450.000 (uitgaande van een gemiddeld percentage 
inkomstenbelasting van 35%). Geschat wordt dat van deze 
aanslagen ongeveer € 100.000, - feitelijk wordt ontvangen.
Door de belastingdienst werden 90 hennep gerelateerde 
boekenonderzoeken gedaan, bijvoorbeeld als gevolg van 
controles bij growshops, coffeeshops of naar aanleiding van een 
signaal in de werkgroep. Deze boekenonderzoeken leverden de 
staatskas € 2,5 miljoen aan aanslagen omzetbelasting op én ruim 
€ 600.000 aan aanslagen inkomstenbelasting.
De gemeenten Kerkrade, Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht, 
Venray, Venlo, Echt-Susteren en Roermond maken deel uit van 
de werkgroep hennep. Deze gemeenten zijn gevraagd hun 
cijfers aan te leveren ten aanzien van de bestuurlijke aanpak van 
hennepteelt. Dit geeft enkel een indicatie van de bestuurlijke 
maatregelen ten aanzien van hennep in de provincie Limburg.

Meldingen 
hennep

Waarschuwingen Sluitingen

Heerlen 151 133 18

Echt-Susteren 15 8 1

Kerkrade 61 51 5

Maastricht 30 4 24

Sittard-Geleen 60 59 1

Roermond 26 8 11

Venlo 35 15 20

Venray  
(beleid va 1 okt)

17 - 1
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Van de 151 ontruimde plantages in de gemeente Heerlen werden 
94 plantages ontruimd in het kader van het project bestuurlijke 
aanpak illegale hennepplantages.

Thema Misbruik Vastgoed en Witwassen. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat criminelen op grote 
schaal gebruik maken van- en investeren in vastgoed. Een 
gerichte strafrechtelijke, bestuurlijke en/of fiscale aanpak 
van vastgoed heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het 
bestrijden van witwassen en moet tevens leiden tot algehele 
compliance in de sector.
Binnen de structuur van het samenwerkingsverband is 
gekozen voor het instellen van een aparte werkgroep. De 
werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie, Politie en RIEC (als 
vertegenwoordiger van de gemeenten).

Het doel van het thema misbruik Vastgoed en Witwassen is 
het, in een zo vroeg mogelijk stadium, opsporen en aanpakken 
van misbruik van vastgoed en witwassen. In de werkgroep zijn 
op basis van specifieke kennis, informatie en samenhang de 
integrale aanpak en advisering op het gebied van vastgoed en 
witwassen gebundeld.
De werkgroep is tijdens de Stuurgroepvergadering van 12 
oktober 2012 ingesteld. 

De aanpak in 2013 richtte zich op 2 invalshoeken:
• Individuele signalen van deelnemende partijen toetsen
• executieveilingen (in kaart brengen en aanpakken van 

misstanden en handelaren op die veilingen).

Naast de aanpak van incidentele signalen is gezocht naar een 
structurele en actuele aanpak van missstanden m.b.t. vastgoed 
dat via executieveilingen wordt verhandeld. Uit diverse studies 
en signalen die bij de werkgroep binnenkomen is  gebleken dat 
panden die op de executieveiling zijn verhandeld vaak gebruikt 
worden voor criminele activiteiten. 

Overzicht resultaten:

Binnengekomen signalen; 23 (2012: 13)

Op dit moment lopende onderzoeken: 11

Aantal afgeronde onderzoeken: 4

Opbrengst (belastingbedrag): € 511.284

Naast de geldelijke opbrengst zijn ook de eerste successen op 
het gebied van de samenwerking behaald.
De uitwisseling van kennis m.b.t. objecten en subjecten is 
belangrijk en heeft een (grote) toegevoegde waarde. De 
uitwisseling van gegevens komt steeds beter op gang en met 
elkaar zijn de eerste strategieën m.b.t. de aanpak van signalen 

uitgestippeld. Daarbij wordt door de partners in onderling 
overleg bepaald wie op welke wijze het beste kan optreden om 
een vooraf bepaald gewenst effect te behalen.

Thema Milieucriminaliteit. 
De werkzaamheden zijn in eerste instantie gericht op 
verkenning van het werkveld en dit af te bakenen door middel 
van het benoemen van prioriteiten en de focus op personen en 
organisaties (criminele samenwerkingsverbanden) in plaats van 
op het delict sec. Daarbij zijn  - vanuit de geïntegreerde aanpak 
van criminaliteit - afspraken gemaakt over werkwijze (middels 
een processchema), rollen en verantwoordelijkheden van de 
betrokken partners en de wijze van communicatie. Tevens zijn 
de diverse stakeholders en hun belangen in beeld gebracht.  
Ook is geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk, 
zichtbaarheid en benchmarking.
Besloten is om, naast de behandeling van casuïstiek vanuit 
de betrokken partners, een pilot te starten op de naleving 
van en het toezicht op de regelgeving rond het fenomeen 
‘luchtwassers’. Daartoe zijn diverse oriënterende  en 
verdiepende gesprekken gevoerd met de gemeenten, regionale 
uitvoeringsdiensten en met het Functioneel Parket Den Bosch. 
De verworven kennis heeft zijn vertaalslag gekregen in het 
SMART vormgegeven plan van aanpak. 
Deze pilot ‘luchtwassers’ is van het uiterste belang omdat uit 
andere onderzoeken gebleken is dat:
• er ernstige en onherstelbare schade toegebracht wordt aan 

het milieu (verlies biodiversiteit);
• er een onaanvaardbaar hoog niveau van niet naleven te zien 

is;
• er ernstige concurrentievervalsing/verstoringen plaatsvindt, 

waardoor er geen sprake is van een ‘gelijk speelveld’;
• milieufeiten gepaard gaan met andere strafbare feiten, 

waardoor mogelijkerwijs sprake is van georganiseerde 
vormen van milieucriminaliteit; 

• er veel wederrechtelijk voordeel genoten wordt en er 
voldoende afpakmogelijkheden zijn. 

Voor wat betreft casuïstiek zijn er in totaal 10 casussen bij de 
werkgroep in portefeuille. Daarvan is in  2013  ongeveer de helft 
afgehandeld. De misdrijven varieerden van georganiseerde 
stroperij tot op grote schaal illegale afvalverwerking. In alle 
gevallen zijn  de resultaten en bevindingen van de werkgroep 
teruggemeld aan de indiener en is  – vanuit de afgesproken 
focus op georganiseerde criminaliteit  - het juiste niveau voor 
verdere afdoening bepaald. 
In dat verband heeft de werkgroep tevens inzichtelijk gemaakt 
vanuit welke organisaties zij haar informatie dient te krijgen. 
Voorgaande vloeit voort uit de constatering dat op het vlak 
van de daadwerkelijke informatie-uitwisseling nog diverse 
verbeterslagen te maken zijn. De werkgroep wil een tastbare 
bijdrage leveren aan de daadwerkelijke geïntegreerde aanpak 
van georganiseerde criminaliteit. 

Thema Patseraanpak.
Patsers etaleren onaantastbaar te zijn. Ze beschikken over 
vermogen waarvan ze de herkomst verhullen. Hun legale 
inkomen is niet zodanig dat ze die opvallende levensstijl 
kunnen bekostigen. Door die levensstijl, met verhulde 
inkomsten en vermogen, alsmede met de houding van 
onaantastbaarheid ondermijnen ze het gezag van de overheid. 
Van het lokale bestuur, politie en justitie maar ook het gezag 
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van de Belastingdienst. Dat leidt tot zeer onwenselijke situaties. 
Voor het gezag, voor zichzelf maar ook voor de mensen rondom 
die patsers, voornamelijk de sterk beïnvloedbare jeugd. Zij krijgt 
een volstrekt verkeerd rolmodel voorgeschoteld. Het is aan de 
samenwerkende partners om dat maatschappij-ondermijnend 
gedrag tegen te gaan en het crimineel verkregen vermogen af 
te pakken. Voor de aanpak zijn  in Limburg 8 kerngemeenten 
benoemd: Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-Geleen, 
Roermond, Venlo, Venray en Weert. De omliggende gemeenten 
konden aansluiten bij deze kerngemeenten.

Per kerngemeente is een werkgroep ingesteld, bestaande 
uit vertegenwoordigers van Politie, Gemeente, inclusief 
Sociale Recherche, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst 
en een accountmanager van het RIEC. Het RIEC fungeerde als 
informatieplein, adviseerde over de informatieuitwisseling en 
vertegenwoordigde de convenantpartners. De reorganisatie 
van de politie en de daaruit voortvloeiende herinrichting 
van robuuste basisteams (RBT’s) zou kunnen leiden tot een 
herverdeling van de gemeenten per kerngroep.
In de werkgroepen vindt besluitvorming plaats over een 
effectieve en efficiënte strafrechtelijke, fiscale danwel 
bestuursrechtelijke aanpak of een combinatie hiervan. 
Resultaat is er geboekt als de patser niet meer de beschikking 
heeft over de vermogens waarvan geen legale herkomst is 
aan te geven. Eind 2012  werden in het patserproject twee 
criminele samenwerkingsverbanden(CSV)  geïdentificeerd. Een 
CSV (Sittard) werd in behandeling genomen door de Financiële 
Recherche Politie Limburg Zuid en dit onderzoek belandde eind 
2013 in de afrondende fase. De andere CSV  (Heerlen)  werd aan 
het interventieoverleg RIEC aangeboden en lag aan het eind 
van het verslagjaar bij het Openbaar Ministerie ter bepaling van 
de integrale strategie.

De werkgroepen konden terugkijken op een succesvol 2013:
• Er werden 4 dossiers (Venlo (2x), Sittard (1x) en Heerlen (1x) 

overgedragen aan politie /justitie voor witwasonderzoeken 
waarvan er al 3 in de behandelfase waren. De definitieve 
resultaten waren eind 2013 nog niet bekend. Bij de 
doorzoekingen werd wel al beslag gelegd op de panden 
c.q. grond en werden binnenlandse en buitenlandse 
bankrekeningen geblokkeerd. Auto’s, motoren, scooters en 
elektrische fietsen werden ter plekke afgevoerd en contant 
geld werd in beslag genomen.

• Niet minder dan 241 potentiele patsers werden aangeboden 
aan de diverse werkgroepen. Hiervan werden 135 (56%) in 
behandeling genomen. In de overige 106 casussen (44%) 
volgde géén vervolg binnen de patseraanpak maar werden 

wel door de verschillende partners voorbewerkt. Oorzaken 
van het niet oppakken waren onder andere: verklaarbaar 
vermogen, het niet voldoen aan alle criteria, het al ingezette 
strafrechtelijk traject, was al elders in behandeling of al 
doorgeschoven naar andere werkgroepen.

• In 2013 leidden bij de Belastingdienst 25 posten tot 
correctie in de inkomstenbelasting met een totaal 
bedrag van € 3.086.259. Bij de correcties is echter een 
voorbehoud, belastingplichtigen kunnen namelijk tegen 
de correcties in bezwaar/beroep gaan. In het genoemde 
bedrag zat één post waarbij gebruikt gemaakt is van de 
inkeerregeling voor een bedrag van € 1.100.000. Uitgaande 
van 35%  inkomstenbelasting bedroeg de verschuldigde 
inkomstenbelasting € 1.080.190. Op 1 januari 2014 waren er 
nog 77 posten in behandeling. Onderstaand de uitsplitsing 
per werkgroep:

Werkgroep Aantal patsers Som van correctie IB

Heerlen 37 € 256.055

Kerkrade 36 € 688.868

Maastricht 22 € 219.155

Roermond 23 € 17.333

Sittard 40 € 151.582

Venlo 43 € 1.578.912

Venray 19 € 0

Weert 21 € 174.354

totaal 241 € 3.086.259

• Top 5 Limburgse steden ‘aangedragen’ patsers:
17 in Venlo;
10 in Maastricht;
10 in Geleen;
9 in Heerlen;
8 in Roermond.

• Eind 2013 liepen in Venray 2 grote onderzoeken waarvan de 
resultaten in 2014 worden verwacht.

• Ook de bestuurlijke bijdrage  heeft zijn toegevoegde 
waarde in de aanpak van patsers bewezen. Gemeenten 
creëerden voorwaarden bij  het analyseren van adressen, het 
controleren van bouwvergunningen, de uitkeringsinformatie, 
etc. Door de gemeentelijke inspanningen konden de andere 
partners in stelling worden gebracht. In de cijfermatige 
verantwoording werden de financiële resultaten 
terugvordering Sociale Diensten van de gemeenten niet 
meegenomen. Dit is een expliciet verbeterpunt voor 2014. 
Vermeldenswaardig is dat 2 uitkeringen werden beëindigd 
en 1 uitkering geweigerd.

• De successen in de aanpak bleven niet onopgemerkt 
bij onze Zuiderburen. In september 2013 werden de 
verschillende aspecten van de werkwijze in Beveren voor 
de Belgische politie belicht in de vorm van workshops. 
In transitland Nederland is het bestrijden van criminele 
samenwerkingsverbanden niet mogelijk zonder kennis 
van de internationale dynamiek en goede contacten met 
de opsporingsdiensten in het buitenland. Hier werd in 
2013 zowel vanuit het RIEC als vanuit de partners fors in 
geïnvesteerd. De geografische ligging van Limburg maakt 
dat wonen en werken in toenemende mate door criminelen 
wordt gescheiden waardoor het lastiger  is een volledig 
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beeld te genereren.
• In een eerder stadium werden de teams van de politieregio 

Limburg-Noord bezocht. Hierbij  is uitleg gegeven over 
de aanpak en de wijze waarop de Politie hierin haar 
verantwoordelijkheid kan nemen. Deze voorlichtingssessies 
kregen deels al hun beslag in 2013 in de voormalige regio 
Limburg Zuid met een vervolg in het voorjaar 2014. Inmiddels  
zijn er al 6 roadshows in Limburg Zuid verzorgd.

Thema Outlaw Motorgangs (OMG’s). 
Al in 2012 is het thema Outlaw Motorgangs benoemd als 
handhavingsknelpunt en gebracht onder het Regionale 
Convenant “Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde 
Criminaliteit”. In 2013 heeft de werkgroep zich intensief bezig 
gehouden met het inventariseren van de verschillende clubs en 
haar leden. De ambities zijn SMART in een  Jaarplan vastgelegd.
Aan het begin van het verslagjaar bestaat er een dagelijks 
actueel beeld van alle clubs en hun leden. De informatie wordt 
binnen het gebied van de eenheid en landelijk gedeeld en 
gematched. Ook internationaal vindt informatie-uitwisseling 
plaats. Met behulp van het barrièremodel worden de kansen op 
interventie of verstoring geïnventariseerd.

Het plan van aanpak kent 8 prioriteiten conform het landelijk 
Programmaplan:

1. Prioriteit strafrechtelijke vervolging. Het OM Limburg en 
de politie telden in 2013 drie zwa-cri onderzoeken, waarbij 
verdachten betrokken zijn die ook als lid van een OMG 
bekend zijn. 

2. Stand van zaken clubhuizen. Alle clubhuizen werden 
geïnventariseerd. Hieruit kwam naar voren dat 
inventariseren permanente aandacht behoeft omdat 
er bijzonder veel bewegingen werden waargenomen, 
waaronder bijvoorbeeld het constateren van een OMG-
’honk’ in een woonhuis. Deze ontwikkelingen werden in 
kaart gebracht en gedeeld met de partners en betrokken 
gemeenten. In 2013 werden 3 clubhuizen gesloten op grond 
van vigerende bestemmingsplannen. Een voetbalkantine 
die grote belangstelling genoot van een OMG werd op basis 
van het vergunningenstelsel gesloten. 2 voorgenomen 
vestigingen van clubhuizen werden door middel van 
‘stopgesprekken’ voorkomen.

3. Bemoeienis met horeca. Er is één geval van afpersing van een 
horecazaak bekend. Deze gelegenheid is inmiddels als gevolg 
hiervan gesloten en de gemeente heeft de vergunning 
ingetrokken. De feiten dateerden al van eerder en sindsdien 
werden nog meer signalen opgepikt. Deze nieuwe signalen 
noopten ook in 2013 tot het alert blijven volgen van het doen 
en laten van de OMG’s in de horeca in samenwerking met de 
lokale politie en het bestuur. 

4. Beveiliging. Er waren in Limburg signalen van verwevenheid 
tussen leden OMG’s en beveiligingsbedrijven. De mogelijke 
banden werden onderzocht. In één geval werd een gemeente 
geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren.

5. Voetbal. Al eerder werden geruchten ontvangen over 
contact tussen OMG’s en de harde kern supporters van een 
Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Met name de signalen 
van rekrutering onder voetbalsupporters werden onderzocht. 
Hiervan bleek geen sprake te zijn hetgeen echter niet 
betekende dat dit onderdeel uit de prioriteitenlijst werd 
geschrapt. In een andere geval kreeg een OMG voet aan 

de grond bij een amateurclub met de intentie om van de 
kantine een clubhuis te maken. Door alert optreden van de 
betrokken gemeente werd dit voorkomen.

6. Evenementen. Ook de evenementen die de diverse clubs 
organiseerden ondergingen permanente monitoring en waar 
nodig werd ook ingegrepen. Een casus die hier betrekking op 
heeft wordt verderop uitgebreid beschreven.

7. Windhappers. In 2013 bedroeg het aantal van de door de 
belastingdienst te beoordelen OMG leden 40, waarvan er 18 
in ieder geval als windhapper aangemerkt moesten worden. 
Er werden 8 boekenonderzoeken opgestart. Daarvan zijn 
er in 2013 4 afgerond. In een onderzoek werd een correctie 
aangebracht, maar deze had niets te maken met het OMG 
lid. Vanuit de meest recente ledenlijst  zijn een aantal nieuwe 
windhappers naar voren gekomen. In 2014 zullen tenminste 
25 windhappers door de belastingdienst in behandeling 
worden genomen. Ook zullen de 4 boekenonderzoeken 
worden afgerond. Uit nieuwe ledenlijst kunnen wellicht 
nieuwe boekenonderzoeken en of windhappers naar voren 
komen. 

8. Leden in overheidsdienst. Deze werden al eerder 
geïnventariseerd. Dit leverde geen onrustbarende signalen 
op omdat de uitkomst alleen ex-werknemers betrof. 
Desondanks bleef deze prioriteit  vanwege de integriteit van 
overheidspersoneel ook in 2013 een permanent punt van 
(preventieve) aandacht. In 2 gevallen werden gesprekken 
aangegaan met clubleden  over hun relatie met de overheid 
en de consequenties van het lidmaatschap.  
 
Limburg heeft een negende prioriteit toegevoegd:

9. Financiers/Sponsoren. Op dit moment wordt een 
inventarisatie gemaakt van mogelijke bedrijven die 
eventueel optreden als financier/sponsor van OMG’s in 
Limburg

Met succes is door de partners vormgegeven aan 
persoonsgerichte aanpak van OMG-leden. Een kort overzicht: 
• één lid onderging een boekenonderzoek door de 

belastingdienst; 
• in 3 gevallen werd de betrokkenheid van een OMG-lid bij 

georganiseerde hennepteelt onderzocht. In één casus leidde 
dit tot de sluiting van een perceel voor 6 maanden;

• In 3 gevallen waren OMG-leden onderwerp van onderzoek 
vanwege het aantreffen van vuurwapens, al dan niet in 
combinatie met het aantreffen van verdovende middelen;

• 1 OMG-lid werd nader onderzocht vanwege zijn 
aanwezigheid in een growshop waar 5 kilo softdrugs werd 
aangetroffen;

• Bij 1 OMG-lid volgde verder onderzoek ter zake naleving van 
de voorwaarden “vervroegde invrijheidstelling”.

• 1 Clublid werd nader aan de tand gevoeld inzake een 
afpersingszaak.

Een aantal onderzoeken is  in 2013 in gang gezet en waren aan 
het eind van het verslagjaar nog in volle gang. De nog lopende 
provinciebrede onderzoeken hebben betrekking op betrokkenheid 
bij vrouwenhandel, handel in harddrugs, drugslaboratoria,  
georganiseerde hennepteelt, gewapende overvallen, afpersing en 
bedreiging. 
Daarnaast onderzocht de belastingdienst de rol van een facilitator 
en wordt de mogelijkheid voor het bestuurlijk aanpakken van een 
ondernemer met banden met een OMG bekeken.
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Met succes is in een aantal casussen door de gemeenten in 
samenwerking met het RIEC barrières opgeworpen om te 
voorkomen dat Outlaw Motorgangs hun invloed konden 
uitbreiden of voet aan de grond krijgen in de vorm van een 
clubhuis of het organiseren van evenementen en ride outs. 
Onderstaande casussen illustreren het toepassen van het 
barrièremiddel.

De Outlaw Motorgang en de voetbalclub
Een OMG heeft in een stad in Limburg geprobeerd om een 
zieltogende voetbalclub in te lijven. De betreffende gemeente 
heeft de betrokken voetbalvereniging om die reden in de 
ban gedaan. De gemeente zegt meerdere signalen te hebben 
gekregen dat de OMG haar intrek wilde nemen in het 
clubgebouw van de voetbalvereniging. Daarnaast waren er ook 
de nodige klachten van omwonenden over het clubhuis dat aan 
het ontstaan zou zijn. Daarom krijgt de voetbalclub ook in de 
toekomst geen nieuwe vergunning meer voor het gebruik van 
de gemeentelijke speelvelden en is voorkomen dat een OMG 
door de gemeente wordt gefaciliteerd. Uiteraard ontkende de 
club  de overname door de motorclub. De gemeente had stellig 
de impressie dat de OMG de voetbalclub overeind hield en de 
accommodatie als clubhuis wilde gebruiken. Bronnen binnen 
de politie verklaarden  dat het nog niet eerder in Nederland 
is voorgekomen dat outlawbikers een voetbalvereniging 
probeerden over te nemen met het oog op het realiseren van 
een clubgebouw. De voetbalvereniging kondigde aan zich voor 
een jaar uit de competitie terug te trekken. Als reden werd een 
tekort aan spelers opgegeven. Saillant detail: Vijf leden van 
de 20 resterende actieve clubleden zijn of waren lid van een 
Outlaw Motorgang.

De Outlaw Motorgang en het festival
Van de Belgische politie vernam de politie eenheid Limburg 
dat de gemeente Maasmechelen in België geen vergunning 
verstrekte voor een muziekfestival in haar gemeente. De 
weigering geschiedde vanwege de relatie van de organisator 
met een Outlaw Motorgang en tevens de vrees voor een 
mogelijke confrontatie met een andere motorclub. De Belgische 
politie liet ook nog weten dat de organisatoren op zoek waren 
naar een plaats in Nederland, waar het festival georganiseerd 
zou kunnen worden. Op basis van deze informatie werd door 
het RIEC Limburg een signaal gezonden naar de coördinatoren 
bestuurlijke aanpak van alle 33 gemeenten in de provincie. 
Hierin werd aandacht gevraagd voor vergunningaanvragen voor 
de organisatie van het festival. De gemeente Kerkrade was de 
eerste gemeente die zich meldde. De exploitant van de beoogde 
locatie liet al spoedig weten niet te willen meewerken aan de 

organisatie van het festival. Vervolgens kwam er een melding 
uit de gemeente Sittard-Geleen dat de organisator zich daar 
heeft gemeld. De gemeente maakte de organisatie duidelijk dat 
het festival niet viel onder de reguliere DHW vergunning. Voor 
het festival diende een afzonderlijke vergunning te worden 
aangevraagd, waaraan zo liet de gemeente weten, afgezien 
van de korte termijn, zij haar medewerking niet zou verlenen. 
Daarna was het de beurt aan Maastricht waar het festival zou 
moeten plaatsvinden. Ook in deze stad zag de exploitant van de 
locatie af van het verlenen van medewerking bij de organisatie.

Zoals hierboven gemeld werd in 2013 een plan van aanpak 2014 
opgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn de speerpunten uit het 
landelijk Programmaplan aangehouden. Limburg heeft daaraan 
het speerpunt Financiers en Sponsoren toegevoegd. 

Fenomeenonderzoeken en handhavingsknelpunten.
Een van de doelstellingen voor de RIEC’s is het verrichten 
van zogenaamde fenomeenonderzoeken op het gebied 
van ondermijnende criminaliteit. Criminelen bouwen door 
bedreiging en afpersing een machtspositie op in de horecasector. 
De horeca is in vergelijking met andere branches gevoeliger 
voor criminaliteit door de aanwezigheid van veel contant 
geld. De horecasector is interessant voor de georganiseerde 
misdaad door de lage toetredingseisen in combinatie met de 
mogelijkheid om illegale activiteiten te ontplooien. In dit kader 
zijn door het RIEC Limburg fenomeenonderzoeken gedaan 
op shoarmazaken en Gruthokkers ( tot deze beroepsgroep 
behoren onder andere goud- en zilversmeden, rijwielhandelaren, 
uitdragers, pandjesbazen (tagrijnen), horlogemakers, opkopers 
en kashouders). Hoewel uit landelijke onderzoeken blijkt 
dat benoemde fenomenen geen urgentie hebben kan door 
partners wel prioriteit worden gegeven aan een regionaal 
onderzoek. Naar aanleiding van de gedachtewisseling in de 
stuurgroep over de problematiek van de (arbeids-)migranten 
uit Midden- en Oost-Europa, de zg. MOE-Landers, is afgesproken 
dat de portefeuillehouder Fenomeenonderzoeken en 
handhavingknelpunten een voorstel uitwerkt. Het doen van 
fenomeenonderzoeken is een continu proces voor het RIEC. 
Voor dit soort onderzoeken stelt de portefeuillehouder een 
begeleidingscommissie samen.

Bij handhavingsknelpunten is bepalend of bepaalde (kleinere) 
zaken wel of niet onder het Convenant vallen. Het is noodzakelijk 
om mogelijkheden te creëren om informatie te verstrekken over 
zaken die op het eerste gezicht misschien meer knelpunten 
zijn in de handhaving dan in de georganiseerde criminaliteit. 
Landelijke en regionale partners dienen een gemotiveerd verzoek 
tot aanwijzen van een handhavingsknelpunt schriftelijk in bij 
de portefeuillehouder (gemandateerde van de stuurgroep). De 
portefeuillehouder geeft opdracht aan het hoofd RIEC met het 
verzoek te toetsen waarna de portefeuillehouder namens de 
stuurgroep een besluit neemt. De verzoeker en de leden van de 
stuurgroep worden van dit besluit door of namens de bestuurlijk 
portefeuillehouder in kennis gesteld. Gezien de diversiteit 
van fenomenen en handhavingsknelpunten vervult het RIEC 
Limburg de taak van de verantwoordelijke convenantpartner. 
Voor dit soort onderzoeken stelt de portefeuillehouder een 
begeleidingscommissie samen.
De portefeuillehouder informeert  collega burgemeesters als 
fenomenen/handhavingsknelpunten worden opgepakt in hun 
gemeenten.
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Resultaten Geïntegreerde aanpak  
(het interventieoverleg)

In 2013 werden 33 zaken geschikt geacht om in het 
interventieoverleg te worden behandeld. Bij 22 casussen was 
dit inderdaad het geval. In 11 zaken werd ten behoeve van de 
geïntegreerde aanpak onderzoek verricht, doch niet afgerond of 
(nog) niet in het overleg gebracht. 
Een bloemlezing uit de casuïstiek zoals die in het 
interventieoverleg werd behandeld:

Casus 002: De casus betreft het voornemen tot het exploiteren 
van een bordeel. Aanleiding om de zaak nader te bekijken 
waren de vraagtekens rond de financiering. De casus werd 
opgepakt door politie, Belastingdienst en het O.M.  Het bestuur 
van de betrokken gemeente werd uitgebreid geïnformeerd in 
verband met de vergunningenprocedure. Er is inmiddels beslag 
gelegd op onroerend goed en er zijn personen aangehouden. 
Het onderzoek loopt door in 2014.

Casus 008: Aanleiding was de bestemming van een aantal 
leegstaande panden in Sittard-Geleen evenals het gegeven dat 
in één pand een plantage was aangetroffen. In eerste instantie 
opgepakt door Belastingdienst en FIOD en vervolgens ook 
door de politie. Het onderzoek werd door de Belastingdienst  
monodisciplinair voortgezet. Resultaat waren aanslagen ter 
hoogte van bijna € 428.000. De verdachte ging in bezwaar doch 
de rechter stelde de belastingdienst in het gelijk. 

Casus 091: Signalen afkomstig van de politie in de Oostelijke 
mijnstreek met betrekking tot witwasactiviteiten vanuit een 
restaurant. De casus werd geïntegreerd opgepakt door Politie, 
het O.M., de Belastingdienst en de FIOD. Het onderzoek naar 
het doen en laten van de twee verdachten was eind 2013 nog in 
volle gang, onder andere in de vorm van een boekenonderzoek 
door de belastingdienst. 

Casus 99:  Onderzoek naar twee verdachten in Zuid Limburg. 
Het vermoeden bestond dat beiden optreden als facilitators 
voor hennepplantages in woningen. Politie en KMAR zijn 
leidend in dit onderzoek dat nog niet is afgesloten.

Casus 109:  Het RIEC Limburg bereikte signalen dat een subject, 
bekend van het op grote schaal handelen in softdrugs, in 
Limburg voet aan de grond trachtte te krijgen. Op basis van 
de informatie werd besloten tot een multidisciplinaire aanpak 
door Belastingdienst en FIOD. Eind 2013 was de belastingdienst 
bezig met het internationaal bevragen van financiële gegevens 
en werd een boekenonderzoek gestart .

Casus 110: Vanuit een ander RIEC werd een bestuurlijke analyse 
aan het RIEC Limburg aangereikt. Geconstateerd werd dat 
in een aantal bedrijfsgebouwen hennepplantages waren 
aangetroffen. Ook in Limburgse kadastrale eigendommen 
van dezelfde niet natuurlijke eigenaar werden softdrugs 
aangetroffen. Door OM, Belastingdienst en een aantal 
gemeenten (via de flexteams) werd de casus opgepakt. Eind 
2013 was het onderzoek nog niet afgesloten. 

Casus 111: Verdenkingen contra een subject in Maastricht in 
verband met de opmerkelijk grote verschillen tussen WOZ- 
waarde en koopsom, namelijk een verschil van € 250.000, -. Het 

onderzoek wordt multidisciplinair opgepakt door zowel politie 
als Belastingdienst.

Casus 113:  Het vermoeden bestaat dat er een crimineel 
samenwerkingsverband is waarin een bepaalde verdachte een 
spilfunctie vervult. Er worden door de verschillende partners 
onduidelijke geldstromen, antecedenten en relaties op het 
gebied van de hennepteelt en exorbitante leefstijlen (exclusieve 
auto’s en grote sommen contant geld) geconstateerd. In 
2013 werd de voor handen zijnde informatie geanalyseerd 
en veredeld. Begin 2014 wordt het onderzoek via het 
interventieoverleg overgedragen aan de Belastingdienst.

Casus 116: Start van deze casus was de melding dat een bedrijf 
op grote schaal personeel met een uitkering te werk zou 
stellen. Tevens zouden andere strafbare feiten w.o. diefstallen, 
verdovende middelen handel en valsheid in geschrifte worden 
gepleegd. Op verzoek van de inspectie SZW werd de casus in het 
interventieoverleg ingebracht. Na informatieverzameling en 
analyse volgde een strafrechtelijk onderzoek met als resultaat 
een aantal aanhoudingen en een bestuurlijke rapportage 
ten behoeve van de betrokken gemeente. Er volgt nog een 
ontneming. De zaak was eind 2013 onder de rechter.

Casus 120: Een door de Provincie Limburg ingebrachte casus 
op het gebied van (georganiseerde) Milieucriminaliteit. Er 
werd een strafrechtelijk onderzoek door de Bovenregionale 
Recherche Zuid Nederland opgestart met mogelijk aansluitend 
een bestuurlijk en fiscaal onderzoek.

Casus 128:  Op verzoek van een burgemeester werd er een Quick 
Scan Analyse gemaakt met betrekking tot een bepaald object. 
De betrokken accountmanager van het  RIEC-Limburg gaf er 
de om de Quick Scan op te schalen naar een analyse, waarna 
ook de gesloten bronnen werden bevraagd. Aanvullende 
informatie van de gemeente leerde dat de verdachte bekend 
staat om illegale prostitutie, hennep en misbruik van vastgoed. 
Het onderzoek door de Belastingdienst was eind 2013 nog niet 
afgesloten.

Casus 129:  Op verzoek van een burgemeester werd door het 
RIEC een integriteitstoets  verricht inzake de vestiging van een 
restaurant. Uit signalen uit de omgeving rees het vermoeden 
dat er een relatie ligt met georganiseerde hennepteelt. 
Het RIEC Limburg onderzocht de open bronnen met betrekking 
tot het bezit van het terrein en de financiering daarvan. De 
casus werd in het Interventieoverleg besproken en door de 
politie werd een strafrechtelijk onderzoek opgestart, tegelijk 
met een BIBOB-onderzoek door de gemeente en een onderzoek 
van de Belastingdienst. De casus loopt nog.

Casus 131:  Het betreft een uitgebreid onderzoek naar 
mensenhandel met lijnen naar Oost Europa. Door het RIEC 
Limburg zijn de signalen en de beschikbare informatie 
geanalyseerd. In overleg met het Landelijk Parket wordt de 
casus begin 2014 in het interventieoverleg opgevoerd.

Casus 132: De Belastingdienst is bij de behandeling van een 
al jaren als “probleempost” bekend staande persoon gestuit 
op een omvangrijk netwerk van personen en bedrijven die 
banden hebben met een (internationaal) netwerk dat actief 
is op het gebied van witwaspraktijken. De wijze waarop het 
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illegaal verkregen vermogen is gegenereerd is tot nu onbekend. 
Het onderzoek wordt verricht door de Belastingdienst in 
samenwerking met de FIOD.

Casus 133:  Een casus met betrekking tot georganiseerde 
hennepteelt. De voor deze casus relevante subjecten werden 
in kaart gebracht door de Inspectie SZW, Belastingdienst, 
FIOD en Kmar, De informatie van de genoemde 
convenantpartners werd geanalyseerd en verwerkt in een 
geïntegreerde préweegrapportage ten behoeve van de 
Thematische Werkgroep Georganiseerde Hennepteelt en het 
Interventieoverleg. 
De geïntegreerde préweeg bevond zich eind 2013 in de 
afrondende fase en zal begin 2014 worden aangeboden aan de 
Thematische Werkgroep Georganiseerde Hennepteelt en het 
Interventieoverleg.

Casus 143:  In het Interventieoverleg werd vanuit de politie een 
milieucasus besproken op basis van een préweegdocument. 
De betreffende casus werd door het Interventieoverleg 
aangenomen als geïntegreerde casus, waarbij de Provincie 
Limburg, de politie en de Belastingdienst zouden participeren.
Het open bronnenonderzoek werd door het RIEC uitgevoerd en 
voorgelegd aan een voor deze casus samengestelde werkgroep 
bestaande uit de deelnemende partners. Op basis hiervan werd 
besloten de casus verder op te schalen en door het RIEC een 
préweeg te laten opstellen t.b.v. het Interventieoverleg. 

Het bovenstaande overzicht is niet uitputtend. Er werd in 2013 
wel een aantal casussen  geagendeerd en die ook werden 
opgestart, doch wegens bepaalde omstandigheden niet verder 
werden afgerond. 
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1 De cijfermatige resultaten van bestuurlijke als geïntegreerde aanpak samengevat in onderstaand format 

Resultaten 2013

RIEC Portefeuille 2013
Signaal/branche en gebied
Totaal aantal objecten

2128

Bestuurlijke aanpak

1 Object in orde, géén verdere actie 418

2 I.b.b. projectmatig 1098

3 Alertheid geboden 322

4 Handhavingsacties gemeenten a. sluiting obv 13b Opiumwet: 73

b . waarschuwing obv Opiumwet 86

c. sluiting obv 174a Gemeentewet -

d. actie flexteam/ lokaal interventieteam 12

e. andere reden (o.a. APV) 50

Totaal  handhavingsacties 2013 221

5 Vergunningplichtige objecten 576

6 (korte) BIBOB toets Totaal aantal toetsen 2013 576

7 Vergunningen a. verstrekt onder aanvullende  voorwaarden (BIBOB) 46

b. geweigerd op slecht levensgedrag 2

c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB) 20

d. ingetrokken door gemeenten (intrekkinggrond) 1

e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB 15

f. andere reden 23

Totaal 2013 107

Geïntegreerde aanpak

8 Aantal casussen ingebracht werk-
groep:

Thema:

a. Mensenhandel: 59

b. Georganiseerde hennepteelt: 7

c. Witwassen/vastgoed: 11

d. Patseraanpak: 135

e. Outlaw Motorgangs 3

f. Milieu: 10

Totaal 2013 225

9 Aantal casussen ingebr. Interventieoverleg: 33

1 In RIECIS hebben de gebruikers meer eindconclusies ter beschikking dan dat er in het landelijk voorgeschreven format zijn opgenomen. Daarnaast 
zijn meerdere eindconclusies mogelijk per casus. 
In de cijfers blijkt duidelijk dat er nog veel casuïstiek “open” staat, met andere woorden ‘nog in behandeling’ is. Hier is door gemeenten -nog- 
geen eindconclusie ingevuld en dus volgens het systeem in behandeling, dit ondanks de constante aansturing van het RIEC Limburg via het 
coördinatorenoverleg.  
De ervaring leert dat RIEC IS op dit moment niet dwingend genoeg is in het verplicht invullen van een eindconclusie en dus het afronden van een 
casus. 
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Hoofdstuk 2 Beheer en financiën

2.1 Beheer en Organisatie RIEC Limburg

Het convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak 
Georganiseerde Criminaliteit,
Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering 
lntegriteitsbeoordelingen Limburg is de basis voor de 
samenwerking met het RIEC Limburg. Het RIEC Limburg is 
een netwerkorganisatie die beheersmatig is ondergebracht 
bij de gemeente Maastricht. Het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Maastricht is daarom 
beheersmatig verantwoordelijk voor dit bovenformatieve 
organisatieonderdeel van de gemeente Maastricht.

2.2 Verantwoordelijkheid voor het beheer

De regioburgemeester, de burgemeester van Maastricht, 
is voorzitter van de regionale stuurgroep, en bestuurlijk 
verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband RIEC. 
De burgemeester van Maastricht, in zijn hoedanigheid als 
regioburgemeester/voorzitter van de stuurgroep, rapporteert 
op basis van de in het beleidskader genoemde taken en 
de daaraan verbonden cofinanciering aan de minister van 
Veiligheid en Justitie. De burgemeester van Maastricht maakt 
vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer namens 
alle partners afspraken over subsidieverstrekking, inhuren 
van personeel, aanschaffen van materiaal, etc. Door de 
subsidiegevers en convenantpartners wordt de gemeente 
Maastricht, de beheergemeente, aangesproken op het nakomen 
van de verbonden contract- en subsidievoorwaarden.

2.3 Subsidie van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 
23 juli 2013 meegedeeld om het RIEC Limburg vanaf 1 januari 
2014 voor 4 jaar te subsidiëren ( de periode 01-01-2014 tot en 
met 31-12-2017) conform de beleidskaders voor de RIEC’s zoals 
beschreven in de brief van de minister aan de Tweede Kamer 
op 25 augustus 2011. De rijkssubsidie bedraagt maximaal 50 % 
van de kosten van de jaarlijkse begroting, met dien verstande 
dat er per jaar per RIEC vanuit het ministerie van Veiligheid en 
Justitie maximaal € 735.000, - ter beschikking wordt gesteld. 
Indien de aan het RIEC deelnemende partijen minder dan 50 % 
bijdragen, wordt de rijkssubsidie neerwaarts bijgesteld waarbij 
het uitgangspunt een fiftyfifty verdeling is. De cofinanciering, 
die geschiedt met ‘gesloten beurzen’, boekt het RIEC enerzijds 
als inkomsten en anderzijds als kosten.

2.4 Subsidie van de Provincie Limburg

Door de provincie Limburg is een bijdrage verleend van 
€ 300.000, - in de kosten voor het aansluiten van de 
gemeenten van Limburg Noord bij het RIEC Limburg. Van de 
toegekende bijdrage  zijn voor 2011 en 2012  voorschotten 
ontvangen van respectievelijk € 180.000, - en € 90.000, -. De 
eindverantwoording is ingediend bij de provincie Limburg. De 
uitbetaling van het restant bedrag ad € 20.000, - en € 10.000, 

- wordt verwacht in 2014. De bijdrage € 180.000, -die in 2012 is 
ontvangen- is opgenomen in de verantwoording 2013. 

2.5 BTW positie RIEC Limburg 

De fiscale adviseur van de gemeente Maastricht en de 
accountant adviseren om de bestaande situatie af te stemmen 
met de Belastingdienst. Er bestaat onzekerheid over de mate 
waarin de BTW kan worden gecompenseerd. Dit kan eventueel 
leiden tot BTW-afdrachten over de afgelopen 5 jaar. 

2.6 Resultaat 2013 

In 2013 is de resultaatbepaling gewijzigd t.o.v. voorgaande 
jaren. In voorgaande jaren is het kasstelsel toegepast hetgeen 
betekent dat alleen de inkomsten en uitgaven die in het 
betreffende jaar hebben plaatsgevonden zijn verantwoord. In 
2013 is besloten over te gaan tot het baten- en lastenstelsel 
omdat dit beter inzicht geeft in de baten en lasten die 
betrekking hebben op het boekjaar. Dit leidt ertoe dat als 
gevolg van deze overgang een aantal aanpassingen hebben 
plaatsgevonden. 
Het resultaat over 2013 op basis van het stelsel van baten 
en lasten bedraagt € 732.221 positief. Hierin zijn de volgende 
aanpassingen over voorgaande jaren gemaakt:

Correctie t.a.v. afrekening subsidie ministerie V&J 2012 € 147.000 

Correctie t.a.v. afrekening subsidie ministerie V&J 2011 € 113.000

Correctie t.a.v. afrekening subsidie provincie Limburg 
2011

€ 20.000

Correctie t.a.v. afrekening subsidie provincie Limburg 
2012

€ 10.000

Correctie t.a.v. afrekening subsidie Stad Genk 2012 € 6.000

Correctie t.a.v. bijdrage aansluiting gemeenten Noord 
Limburg 2012

€ 180.00

Totaal € 476.000

Dit betekent dat het resultaat over 2013 exclusief de hiervoor 
benoemde aanpassingen uit voorgaande jaren € 256.221 is.
Dit jaarverslag voldoet aan de afgesproken beleidskaders.
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Jaarrekening 2013 RIEC Limburg, overzicht opgesteld  volgens het format van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Inkomsten RIEC, bedragen in € Uitgaven RIEC, bedragen in €

Bijdragen ministerie V & J: Personele kosten:

RIEC 2013 (o.b.v. beschikking) 735.000 Functies: Fte’s

Correctie t.a.v. afrekening subsidie 2011* 113.000 Management 1 83.568

Correctie t.a.v. afrekening subsidie 2012* 147.000 Ondersteuning/secretariaat 1,83 103.740

Correctie afrekening subs. Genk 2012 * 6.000

Subtotaal 1.001.000 Projectleiders/accounthouders 5,44 330.215

Geldelijke bijdragen partners: Analysefuncties 10,66 204.784

Gemeenten 489.440 Waarvan uitbesteed werk   43.285

Provincie: Waarvan onderst.  partners ** 551.849

Provincie bijdrage 2013 50.000 Totale formatie 18,93 1.317.440

Correctie  afrekening subsidie  2011 * 20.000 Huisvestingskosten:

Correctie afrekening subsidie 2012 * 10.000 Huur 191.180

Correctie  bijdrage aansluiting gemeenten 
Noord Limburg *

180.000 Service & faciliteiten huisvesting 15.503

Subtotaal 755.440 Inrichtingskosten 0

Overige inkomsten: Subtotaal huisvestingskosten 206.683

Huisvestingskosten 191.180 Automatiseringskosten:

Subtotaal 191.180 Service & faciliteiten automatisering 16.483

Bijdragen in uren en/of loonkosten: Investeringskosten 0

uren Loonk./u Subtotaal automatiseringskosten 16.483

Overige kosten:

Belastingdienst 2.287 182.933 Opleidingen 28.382

Politie 1.524 121.956 Reis/verblijf/belkosten 42.291  

Kmar 1.372 109.760 Abonnementen (Kadaster, KvK) 45.358  

Provincie Limburg 343 27.440 Diversen (Shared services LIEC) 104.611  

UWV 1.372 109.760 Subtotaal overige kosten  220.641

Uren totaal 6.898 80 551.849 Resultaat  732.221

Totaal inkomsten 2.493.469 Totaal uitgaven plus resultaat 2.493.469

* = Correctie t.b.v. stelselwijziging
** = 6.1 FTE is onderdeel van de totale formatie

2.7 Personeel

Het RIEC-Limburg zelf heeft geen personeel in dienst. Alle 
medewerkers van het RIEC worden door de convenantpartners 

gedetacheerd naar de beheergemeente Maastricht die de 
medewerkers ter beschikking stelt aan het RIEC-Limburg. 

Bemensing van de formatie in 2013

Organieke functies OIK Formatie Bezetting Financiering

Management 1 1

Hoofd RIEC 13 1 1 Begroting

Ondersteuning/secretariaat 1,83 1,83

Management ondersteuning 8 0,5 0,5 Begroting

Management/secretariële ondersteuning 8 0,83 0,83 Begroting

Bestuurlijk secretaris 12 0,5 0,5 Begroting

Projectleiders/accounthouders 4,6 5,44
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Bemensing van de formatie in 2013

Organieke functies OIK Formatie Bezetting Financiering

Accountmanager financieel/economisch/plv 12 1 1 Begroting

Accountmanager financieel /economisch. 12 1 1 Begroting

Accountmanager juridisch/bestuursrecht 12 1 0,9 Begroting

Accountmanager juridisch/privacy 12 1 0,94 Begroting

Beleidsmedewerker/WBP 11 0,6 0,6 cofinanciering

Medewerker bestuurlijke criminaliteitsbeeld analyse 11   1 cofinanciering

Analysefuncties 8,5 10,66

Informatie coördinator 9 1 1 cofinanciering

Tactisch/strategisch analist 9 2 1 Begroting

Tactisch/strategisch analist 9 1 1 cofinanciering

Tactisch/strategisch analist 9 1 cofinanciering

Tactisch/strategisch analist 9 1 Begroting

Operationeel/tactisch analist 8 2 2 Begroting

Operationeel/tactisch analist 7 1 0,6 cofinanciering

Operationeel/tactisch analist 7 1  0,28 Begroting

Operationeel/tactisch analist/ICT 7 0,4 cofinanciering

Operationeel/tactisch analist/ICT 7 0,88 Begroting

Operationeel tactisch analist 8 0,5 0,5 cofinanciering

Formatie totaal 15,93 18,93

 

Resumé

Management 1 1  Begroting

Ondersteuning/secretariaat 1,83 1,83  Begroting

Projectleiders/accountmedewerkers 4,6 5,4444  Begroting

Analysefuncties 8,5 10,66  Begroting

Vacature   1  Begroting

Binnen formatie 15,93 12,83  Begroting

Waarvan ondersteuning partners 6,1 Cofinanciering

Formatie totaal 15,93  18,93

2.8 Formatiebeheer

Binnen de goedgekeurde formatie zijn in het verslagjaar 12.83 
fte in gevuld waarvoor een vergoeding is betaald. Door partners 
is 6.1 fte ingevuld in het kader van de cofinanciering. Van twee 
medewerkers is de detacheringsovereenkomst beëindigd. Een 
vacature, de functie van hoofd is inmiddels ingevuld.

Kosten personeel

Personeelskosten Begroting 2013 Rekening 2013

Management 94.543 83.568

Ondersteuning/secretariaat 114.461 103.740

Projectleiders/accounthouders 349.461 330.215

Analysefuncties 267.244 204.784

Bijdrage partners 554.736 551.849

Overige 45.645 43.285

SUBTOTAAL PERSONELE KOSTEN 1.426.091 1.317.440

De onderuitputting wordt gerealiseerd door  het beëindigen 
van detacheringsovereenkomsten, het aanhouden van 
vacatures en het invullen van deze vacatures met medewerkers 
die in het kader van cofinanciering worden ingezet.

Bijdrage van de partners
Alle convenantpartners dragen bij in de kosten van het RIEC 
Limburg. Met de partners worden afspraken gemaakt over 
de bijdrage in geld of in natura. Door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie is voorgeschreven dat de tarieven zoals 
deze zijn opgenomen in de Handleiding Overheidstarieven, 
als cofinanciering worden geaccepteerd. Het bedrag aan 
cofinanciering voor personeel dat zonder doorbelasting wordt 
gedetacheerd bedraagt € 80,-/uur. Het streven is om met de 
partners: de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee 
de Nationale  Politie Eenheid  Limburg en het UWV in 
meerjarenperspectief afspraken te maken.
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Cofinanciering partners Begroting 2013 Rekening 2013

Uren Totaal € Uren Totaal €

Operationeel/tactisch analist 4064 316.992 2.286,67 182.933

Beleidsmedewerker WBP 1219 95.098 914,67 73.173

Operationeel/tactisch ana-
list/ICT 

609,78 48.782

Informatie coördinator 1829 142.646 1.372,00 109.760

Tactisch/strategisch analist 343,00 27.440

Tactisch/strategisch analist 343,00 27.440

Medewerker bestuurlijke 
criminaliteitsbeeld analyse

1.372,00 109.760

Totaal bijdrage partners 
(uren, kosten per uur en 
totaal)

7.112 554.736 6.898 551.849

Huisvestingskosten, onderdeel huur
Het RIEC Limburg maakt gebruik van kantoorruimte in de 
beveiligde omgeving in het bureau van de Nationale Politie 
eenheid Limburg in Hoensbroek. De huisvestingskosten worden 
door de Nationale Politie eenheid Limburg niet doorbelast. 
Alleen geautoriseerd RIEC-personeel heeft toegang tot de 
kernruimten van het RIEC. Door het ministerie van Veiligheid 
en Justitie is in de Handleiding Overheidstarieven een 
tarief vastgesteld voor het vertalen van de bijdrage van de 
huisvestingskosten in natura naar een bedrag in de begroting. 
Volgens de rijksregeling mag per medewerker een bedrag 
van € 6.482 per werkplek en een bedrag van € 2.855 voor 
automatiseringskosten worden begroot voor het vaststellen 
van de hoogte van het bedrag van de huisvestingskosten. Bij 
de doorontwikkeling van de Nationale Politie eenheid Limburg 
is het streven om de kosten voor de huisvesting van het RIEC 
Limburg niet door te belasten, het bedrag reservering bijdrage 
valt hierdoor vrij. Wel is afgesproken dat er jaarlijks een bijdrage 
wordt betaald in de exploitatiekosten (papier, koffie etc.)

Huisvestingskosten,  
bijdrage in natura volgens rijksregeling prijspeil 2013

Begroting 2013 Rekening 2013

Bureau Hoensbroek cofinanciering 140.055 191.180

Reservering bijdrage 80.000 0

Bijdrage exploitatie 15.000 15.503

Inrichtingskosten 220.055 191.180

Huur Bureau N.v.t. N.v.t.

Automatisering

Begroting 2013 Rekening 2013

Automatisering/ICT 35.000 16.483

Automatisering/Investeringskosten 20.000 0

Binnen het LIEC- en RIEC bestel zijn twee applicaties actueel, 
RIEC-IS en Fileshare. RIEC-IS is de landelijke applicatie op 
casusniveau waarmee alle partners op een veilige wijze 
informatie uitwisselen. Alle RIEC’s maken gebruik van deze 
database. Door de koppeling aan het landelijke netwerk wordt 
voorkomen dat subjecten die onderwerp van onderzoek zijn 
of zijn geweest, zich binnen het gebied van een ander RIEC 

vestigen en ongestoord hun malafide praktijken kunnen 
voortzetten. RIEC-IS is een applicatie die ook in 2013 verder is 
verfijnd. 
Fileshare is de applicatie die gericht is op het delen van 
documenten, verslagen, handleidingen e.d. Een informatiebank 
voor kennis en ‘best practices’.
De applicaties worden samen met de RIEC’s ontwikkeld door 
het LIEC. In 2013 zijn de kosten doorbelast via de algemene 
bijdrage van het RIEC aan het LIEC.

Opleidingen

Begroting 2013 Rekening 2013

Opleidingen/congressen/symposia 40.500 28.382

Het afgelopen jaar is onder andere geïnvesteerd in het 
vergroten van de specialistische financiële kennis van de 
analisten. 

Reiskosten
Aan het hoofd en de accountmedewerkers worden voertuigen 
ter beschikking gesteld, conform de regeling van de Nationale 
Politie eenheid Limburg. Als gereisd wordt met openbaar 
vervoer wordt gebruik gemaakt van de regelingen die in de 
beheergemeente hiervoor zijn vastgelegd. Op de post reis – 
en verblijfskosten zijn de kosten van vervanging voertuigen, 
de onderhoudskosten van de voertuigen en het reizen met 
openbaar vervoer geboekt 

Overzicht van investeringen, reis- 
en verblijfskosten

Begroting 2013 Rekening 2013

Reis- en verblijfskosten 61.509 42.291

De stuurgroep  heeft besloten dat de reserve van het RIEC 
Limburg  een egalisatievoorziening is voor de resultaten van 
de jaarrekeningen, de aankoopkosten van de voertuigen en het 
risico van personeel dat door de beheergemeente in dienst is 
genomen. De vervangingskosten van de voertuigen worden niet 
afzonderlijk geraamd maar worden geboekt op de post reis- en 
verblijfkosten. Het saldo wordt gestort of onttrokken uit de 
reserve.

Inkoop
De algemene ondersteuning op de taken personeel, financiën, 
archivering, treinkaartjes etc. voor het RIEC Limburg wordt 
uitgevoerd door de beheergemeente gebaseerd op de in de 
beheergemeente vastgestelde kaders en afspraken. De inkoop 
van auto’s en materialen is geregeld via het inkoopbureau van 
de Nationale Politie eenheid Limburg. 

Abonnementen

Begroting 2013 Rekening 2013

Abonnementen 68.746 45.358

Lidmaatschappen 506 0

abonnementen 2.660 357

Kamer van Koophandel 30.000 7.546

Kadaster 35.580 37.455

Een substantieel deel van de post ‘Abonnementen’ zijn de 
kosten van de Kamer van Koophandel en Kadaster. Over de 
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uitgaven op de posten lidmaatschappen en abonnementen is 
afgesproken hiermee zeer terughoudend mee om te gaan. De 
kosten van de Kamer van Koophandel en het Kadaster betreffen 
de kosten die gemoeid zijn met het opvragen van gegevens. De 
kosten worden direct beïnvloed door het aantal bevragingen.

Diversen

Begroting 2013 Rekening 2013

Diversen 121.891 104.611

Shared service taken LIEC 60.000 60.272

Euregionale samenwerking 30.375 22.159

Communicatiekosten 15.188 2.076

representatiekosten 10.252 5.649

stelpost uitgaven 5.063 14.455

Diversen/ Shared service taken LIEC 

Begroting 2013 Rekening 2013

Shared service taken LIEC 60.000 60.272

Door het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt een 
jaarlijkse subsidie verstrekt aan het RIEC van maximaal 50% 
in de kosten met een maximum van € 735.000, - onder de 
voorwaarde dat van dit subsidiebedrag ook moet worden 
bijgedragen aan de door het LIEC (ten behoeve van alle RIEC’s) 
te ontwikkelen shared service producten. De kosten van het 
LIEC worden begroot en in de stuurgroep LIEC vastgesteld. In 
het boekjaar zijn de kosten voor het verrichten van de shared 
service van het LIEC voor 1/10 deel doorbelast.

Diversen/Euregionale samenwerking

Begroting 2013 Rekening 2013

Euregionale samenwerking 30.375 22.159

Bij het oprichten van het RIEC Limburg heeft de minister 
aangegeven dat de aandachtgebieden voor het RIEC Limburg 
zijn: de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Limburg 
en in de euregio. In 2011 is een samenwerking gestart met de 
stad Genk in België. In 2013 is een samenwerkingsconvenant 
getekend. De ondersteuning van het RIEC Limburg bestaat uit 
het beschikbaar stellen van adviseurs en externe specifieke 
ondersteuning.

Diversen/ communicatie

Begroting 2013 Rekening 2013

Communicatiekosten 15.188 2.076

Het RIEC-Limburg heeft een eigen maandelijkse nieuwsbrief 
en beheert het Limburg-deel van de landelijke LIEC- en RIEC-
site (www.riec.nl). Het streven is naar een actueel segment 
naast de ruimschoots gepubliceerde statische informatie. Via 
de nieuwsbrief worden actualiteiten, wetenswaardigheden 
en tips gedeeld. In 2013 is de aandacht, naast de inhoudelijke 
aspecten, gericht op het vergroten van de naamsbekendheid 
en op de activiteiten van het RIEC. Elke maand is een 
nieuwsbrief verspreid die wordt gestuurd aan de gemeentelijke 
coördinatoren, RIEC-medewerkers, het LIEC en geïnteresseerden.

Het RIEC Limburg heeft voorstellen voor het landelijk 
communicatiebeleid en de te voeren strategieën verstrekt. 
Ook is een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de 
vernieuwde landelijke RIEC/LIEC-site. 
Externe publiciteit werd regelmatig opgezocht, vanuit een 
oogpunt van naamsbekendheid en ter illustratie van de 
activiteiten van het RIEC Limburg. De externe communicatie 
wordt voornamelijk verzorgd door de verantwoordelijke 
convenantpartner.

Diversen / representatie, stelpost uitgaven 

Begroting 2013 Rekening 2013

Representatiekosten 10.252 5.649

Stelpost uitgaven 5.063 14.455

Met de uitgaven op de post representatie is ook in 2013  
terughoudend opgetreden. In deze post worden ook de kosten 
van de periodieke regionale overleggen opgevangen.

In de uitvoering van het plan van aanpak van het thema 
georganiseerde Hennepteelt bleek dat de kosten voor de 
inspectievluchten 2013 niet zijn geregeld.  Gezien de noodzaak 
voor de uitvoering van de inspectievluchten is besloten om 
de kosten voor de inspectievluchten in 2013 te boeken op de 
stelpost.
In de stelpost is een bedrag opgenomen van € 10.000, - voor nog 
te betalen rekening in 2014 over het jaar 2013

Geldelijke bijdragen van de gemeenten, de bijdrage per inwoner
Voor het bepalen van de hoogte van de bijdragen van de 
gemeenten is uitgegaan van het inwoneraantal en een 
bedrag per inwoner. De bijdragen per gemeente zijn in de 
meerjarenbegroting opgenomen.

In de stuurgroep is besloten de nog te betalen bijdrage van de 
gemeente Venray over 2012, conform besluit van het College 
van B&W, te laten vervallen.

Bijdragen deelnemende gemeenten Begroting 2013 Rekening 2013

Beek 7.322 7.322

Brunssum 12.787 12.787

Eijsden-Margraten 5.060 10.898

Gulpen Wittem 6.456 6.456

Heerlen 39.497 39.497

Kerkrade 21.291 21.291

Landgraaf 16.916 16.916

Maastricht 51.874 51.874

Margraten (gemeentelijke herin-
deling)

5.838 0

Meerssen 8.530 8.530

Nuth 6.872 6.872

Onderbanken 3.611 3.611

Schinnen 5.801 5.801

Simpelveld 4.885 4.885

http://www.riec.nl
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Bijdragen deelnemende gemeenten Begroting 2013 Rekening 2013

Sittard Geleen 41.718 41.718

Stein 11.506 11.506

Vaals 4.347 4.347

Valkenburg a/d Geul 7.459 7.459

Voerendaal 5.594 5.594

Beesel 5.999 5.999

Bergen 5.777 5.777

Echt - Susteren 13.953 13.953

Gennep 7.411 7.411

Horst aan de Maas 17.880 17.880

Leudal 15.971 15.971

Maasgouw 10.580 10.580

Mook en Middelaar 3.487 3.487

Nederweert 7.097 7.097

Roerdalen 9.194 9.194

Roermond 23.418 23.418

Peel en Maas 18.575 18.575

Venlo 43.296 43.296

Venray 18.463 18.463

Weert 20.975 20.975

Subtotaal bijdragen door de ge-
meenten van Limburg 

489.436 489.440

Bijdrage van de provincie Limburg

Begroting  
2013

Rekening  
2013

Vooruit ontvangen 
bijdrage 2014

Bijdrage van de  
provincie Limburg

50.000 50.000 50.000

Bijdrage aansluiting 
gemeenten van  
Limburg Noord

180.000

Door gedeputeerde Staten van de provincie Limburg is op 1 
oktober 2013 besloten om de financiële bijdrage als deelnemer 
aan de stuurgroep Regionaal Convenant van de Geïntegreerde  
Aanpak van de Georganiseerde Misdaad  voor 2013 en 2014 te 
bepalen op jaarlijks € 50.000, -. De bijdrage is gebaseerd op de 
bijdrage van de grootste gemeenten.  De bijdrage voor 2013 en 
2014 is overgemaakt in 2013. De vooruitbetaalde bijdrage van de 
provincie Limburg wordt toegevoegd aan de reserve.

Door de provincie Limburg is een bijdrage verleend in de kosten 
voor het aansluiten van de gemeenten van Limburg Noord bij 
het RIEC Limburg van € 300.000, -. Voorschotten zijn ontvangen 
van respectievelijk 
€ 180.000, - en € 90.000, -. De uitbetaling van het restant 
bedrag ad € 20.000, - en € 10.000, - wordt verwacht in 2014.  De 
bijdrage van € 180.000, - is in 2012 ontvangen en opgenomen in 
de verantwoording 2013

Nog te ontvangen subsidie van de provincie Limburg
Voor de begrotingsjaren 2011 en 2012 heeft de provincie 
Limburg een subsidie verleend voor de gefaseerde aansluiting 

van de gemeenten van Limburg Noord van € 300.000. Het 
restant van de subsidie ad € 30.000, - is opgenomen als nog te 
ontvangen in 2013.

Subsidie provincie 
Limburg

Rekening Rekening 2013 Opmerking 

2012 2014

Nog te ontvangen 
subsidie provincie 
2011

- 20.000 In behandeling 
bij de provincie

Nog te ontvangen 
subsidie provincie 
2012

- 10.000 In behandeling 
bij de provincie

Subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie
De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 
23 juli 2013 meegedeeld om het RIEC Limburg vanaf 1 januari 
2014 voor 4 jaar te subsidiëren (de periode 01-01-2014 tot en 
met 31-12-2017) conform de beleidskaders voor de RIEC’s zoals 
beschreven in de brief van de minister aan de Tweede Kamer 
op 25 augustus 2011. De rijkssubsidie bedraagt maximaal 50 % 
van de kosten van de jaarlijkse begroting, met dien verstande 
dat er per jaar per RIEC vanuit het ministerie van Veiligheid en 
Justitie maximaal € 735.000, - ter beschikking wordt gesteld. 
Indien de aan het RIEC deelnemende partijen minder dan 50 % 
bijdragen, wordt de rijkssubsidie neerwaarts bijgesteld waarbij 
het uitgangspunt een fiftyfifty verdeling is. De cofinanciering, 
die geschiedt met ‘gesloten beurzen’  boekt het RIEC enerzijds 
als inkomsten en anderzijds als kosten. Dit jaarverslag voldoet 
aan de afgesproken beleidskaders.

Begroting 2013 Rekening 2013

Subsidie van het  
ministerie van V&J

735.000 735.000

Ontvangen subsidie over de beschikking 2012 147.000

Ontvangen subsidie over de beschikking 2011 113.000

0ntvangen subsidie over  
samenwerking met de stad Genk

6.000

Totaal 1.001.000

Door het ministerie is in 2013 de nog te ontvangen subsidie over 
2011, 2012 en de subsidie voor het samenwerkingsverband met 
de stad Genk uitgekeerd.

BTW positie van het RIEC Limburg 
De fiscale adviseur van de gemeente Maastricht en de 
accountant adviseren om de bestaande situatie af te stemmen 
met de Belastingdienst. Er bestaat onzekerheid over de mate 
waarin de BTW kan worden gecompenseerd. Dit kan eventueel 
leiden tot BTW-afdrachten over de afgelopen 5 jaar

Reserve RIEC Limburg
Binnen de begroting RIEC Limburg is een reserve opgebouwd 
van de resultaten van de jaarrekeningen, vooruitbetaalde 
bijdragen en de nog te ontvangen subsidies. 

Bepalen hoogte van de reserve RIEC Limburg
Door de stuurgroep is besloten dat de reserve van het RIEC 
Limburg een egalisatievoorziening is voor de resultaten van de 
jaarrekeningen, de aankoopkosten van de voertuigen en het 
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risico van personeel dat door de beheergemeente in dienst is 
genomen. De hoogte van de reservevoorziening is bepaald op € 
800.000, - Besloten is om de te veel opgebouwde reserve naar 
rato van het totaal door de gemeenten betaalde bijdragen in de 
periode tot 31-12-2012 te verrekenen.

Risico BTW positie van het RIEC Limburg
Gezien het advies om de bestaande situatie af te stemmen met 
de Belastingdienst omdat er onzekerheid bestaat over de mate 
waarin de BTW kan worden gecompenseerd wordt voorgesteld 
om in afwachting van het gesprek met de belastinginspecteur 
de verrekening van het meerdere van de reserve aan te houden.

Mensenhandel
Door de provincie Limburg is een subsidie verleend voor de 
geïntegreerde aanpak Mensenhandel van 
€ 687.500, - voor de periode tot 1 september 2016. Voor de eerste 
fase heeft de provincie een voorschot verstrekt van 
€ 225.000, - aan de regioburgemeester. Dit bedrag wordt in 2014 
overgemaakt naar de gemeente Weert, de beheergemeente 
voor de geïntegreerde aanpak van de Mensenhandel. Vanaf 
2014 wordt de burgemeester van Weert contractpartner naar de 
provincie Limburg.

Jaarrekening Resultaat Totaal van de 
reserve

Reserve Zuid Limburgse 
gemeenten

Reserve 33 Limburgse 
gemeenten

2012 173.073 998.049 416.051 581.998

2013 732.221 1.665.792 416.051 1.314.219

         

Vooruit ontvangen bijdrage

Provincie Limburg, de bijdrage voor 2014   *50.000

*Opgenomen  als balanspost

Over te hevelen bijdrage

Mensenhandel 225.000     225.000

Nog te ontvangen bijdragen 

Ministerie V&J, nog te ontvangen over 2013    147.000

Provincie Limburg, afrekening mensenhandel 2011 en 2012   30.000

Recapitulatie van de rekening 2013

 Jaarrekening 2013 recapitulatie 

Omschrijving begroting rekening

2013 2013

Personele kosten 1.426.091 1.317.440

Huisvestingskosten 235.055 206.683

Automatiseringskosten 55.000 16.483

Overige kosten 292.646 220.641

Totaal uitgaven 2.008.792 1.761.248

 

Subtotaal bijdragen door de ge-
meenten van Limburg 

489.436 489.440

Bijdrage van de provincie Limburg 100.000 260.000

Bijdrage partners in uren 554.736 551.849

Bijdrage Politie in huisvestings-
kosten

140.055 191.180

Subsidie van het ministerie van 
V&J

735.000 1.001.000

Totaal bijdragen 2.019.227 2.493.469

 

Resultaat 10.435 732.221
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