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Witwaspraktijken, hennepteelt, productie van synthe-
tische drugs, mensenhandel en doorvoer van illegale 
goederen: op veel bedrijventerreinen is er sprake van 
verborgen criminaliteit. Zeker verloederde bedrijventer-
reinen bieden vaak een vruchtbare voedingsbodem voor 
criminele en ondermijnende activiteiten. 

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de verster-
kingsgelden ondermijning de mogelijkheid aangegrepen 
om de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit 
een impuls te geven. Een onderdeel daarvan is het 
versterken van de informatiepositie van gemeenten en 
hen tools te bieden om ondermijnende criminaliteit 
effectiever te signaleren en bestuurlijk aan te pakken. 
In samenwerking met het lectoraat Ondermijning van 
Avans Hogeschool is in dit kader een toolbox ontwikkeld 
die zich richt op de aanpak van kwetsbare bedrijven-
terreinen en ondernemingen daarbinnen. De toolbox 
bestaat uit onder andere de ‘Handreiking Informatie-
beeld Bedrijventerreinen voor Gemeenten’1 en deze 
‘Handreiking Interventies Bedrijventerreinen’. Met deze 
handreiking biedt Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland een 
overzicht van handelingsperspectieven die gemeenten 
kunnen toepassen om vitaliteitsproblematiek of zelfs on-
dermijning op bedrijventerreinen op een effectieve wijze 
aan te pakken. Het betreft een brede uitwerking van 
het preventieve en repressieve instrumentarium dat het 

lokale bestuur tot haar beschikking heeft. Er wordt ook 
aandacht besteed aan noodzakelijke samenwerkingsver-
banden met integrale partners en private partijen. 
Vrijwel alle instrumenten kunnen in combinatie of los 
van elkaar worden ingezet. De eindgebruiker, gemeen-
temedewerkers belast met de aanpak van bedrijven-
terreinen waar zich voornoemde problemen voordoen, 
dient steeds per casus te bezien welke interventiemo-
gelijkheden en integrale samenwerking passen bij de 
gesignaleerde problematiek. De uitgewerkte interventies 
kunnen daarbij als leidraad dienen. 

Leeswijzer 
Deze handreiking bevat drie hoofdstukken en een bijla-
ge. In het eerste hoofdstuk worden interventies bespro-
ken die nauw aansluiten op de gebiedsgerichte aanpak 
en basisvoorwaarden voor een effectieve ondermijnings-
aanpak. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op Integrale con-
troles en in hoofdstuk 3 komen de juridische interventie-
mogelijkheden aan bod. Binnen de hoofdstukken wordt 
aandacht besteed aan de onderlinge verhouding van 
interventies en toepassing voor specifieke problematiek. 
De voorkeur voor bepaalde interventies is gebaseerd 
op ervaringen van gemeenten met een vooruitstreven-
de ondermijningsaanpak. Een overzicht van alle losse 
interventies is te vinden in de bijlage.

Inleiding 

1 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijla-
ge/835

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGWvVwfXMLPXgAAAYDxdq_oh5OCGlkMdYN7WvDkUVEsUzYstHfrC1SWYqQyFOboHPBemhgd9cZf31oh_fkuRddo-Xr12bAUBAo4nWhJbLsSkPFL7tssBmfP5imTmCQf4wE7SqQ=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Favans-hogeschool%2F
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
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1. Gebiedsgerichte aanpak 

1.1 Op orde brengen gemeentelijke informatiepositie
De eerste te nemen stap is het op orde brengen van de 
gemeentelijke informatiepositie. 
Een belangrijke les in de aanpak van bedrijventerreinen 
is dat er geen generieke interventiestrategie voorhanden 
is. Voordat men bepaalt welke interventies er gepleegd 
moeten worden, is het raadzaam een informatiebeeld 
van de ondernemingen op te stellen en daarmee moge-
lijke kwetsbaarheden in het gebied in kaart te brengen. 
Kloppen de gegevens over gevestigde ondernemingen 
met de gemeentelijke informatiesystemen? Zijn alle 
panden geregistreerd in de BAG? Komen signalen uit het 
gebied terecht bij de juiste veiligheidsprofessionals? De 
handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen1 en Zelf-
scan Versterking Informatiepositie2 kunnen een gemeen-
te helpen bij het opstellen van een informatiebeeld. 
Daarnaast kan ook de gemeentelijke organisatie worden 
versterkt3  op het gebied van integriteit en awareness. 

1.2 Terugkerende overheid
Toezicht en handhaving
Op bedrijventerreinen waar ondermijningsproblematiek 
zich openlijk voordoet en diepgeworteld blijkt te zijn, 
zijn gemeentelijke basistaken als toezicht en handha-
ving op het gebruik van panden, naleving van wet- en 
regelgeving er vaak bij ingeschoten. Hierdoor is het 
vertrouwen van bonafide ondernemers in de overheid 
ook sterk afgenomen, vooral wanneer de problematiek 
zich al geruime tijd voordoet. Overheidsingrijpen op 
kleine overtredingen bij welwillende ondernemers voelt 
dan ook extra wrang wanneer zij het gevoel hebben dat 
anderen ‘wegkomen’ met structureel, grof regelover-
tredend gedrag. Toezicht en handhaving dient zich dan 
ook in dergelijke gebieden allereerst te concentreren op 
ondernemingen en locaties die relatief hoog scoren op 
indicatoren van ondermijning. 

Betrouwbare overheid
Het (terug) oppakken van de gemeentelijke regie 
vereist een lange adem en een aanpak die gericht is op 
verbetering van het terrein dient bestuurlijk te worden 
geborgd om terugval te voorkomen. ‘Vertrouwen komt 
te voet en gaat te paard.’ Het is dan ook belangrijk dat 
de lokale overheid een gezicht krijgt, in de vorm van 
een functionaris zoals de bedrijfscontactfunctionaris 
of de ‘ondermijningsboa’. Op bedrijventerreinen met 

complexe problematiek, waar het opbouwen van dit 
vertrouwen onderdeel uitmaakt van een brede gebieds-
gerichte aanpak, is in sommige gemeenten een topamb-
tenaar zoals een stadsmarinier de aangewezen persoon 
om deze rol te vervullen. Het is belangrijk dat de gekozen 
vertegenwoordiger van de lokale overheid de taal van de 
ondernemers spreekt en aangesteld blijft voor een lan-
gere periode, zodat een vertrouwensband kan worden 
opgebouwd met (sleutel)contacten in het gebied. Het 
Platform Veilig Ondernemen (PVO) kan helpen de brug 
te slaan tussen overheid en ondernemers en faciliteert 
bij de uitvoering van diverse interventies zoals beschre-
ven in deze handreiking.

Een positief ingestoken strategie gericht op de 
vitaliteit van het terrein
Een gemeente heeft bij voorkeur een strategie die erop 
gericht is om het positieve economische potentieel 
van een gebied te promoten en te benadrukken. Een 
eenzijdige focus op ondermijningsproblematiek heeft 
een negatieve invloed op de beeldvorming, wat het 
vestigingsklimaat voor ondernemingen (verder) kan 
verslechteren.

Met een positief ingestoken strategie worden successen 
op het bedrijventerrein gevierd en worden nieuwe 
ondernemers uitgenodigd zich te vestigen op het terrein. 

1 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijla-
ge/835
2 Om het volwassenheidsniveau van datagedreven werken binnen 
de gemeentelijke organisatie naar een hoger niveau te tillen. Hier-
voor kan u contact opnemen via: informatiebeeld@taskforce-riec.nl
3 https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaar-
heid-lessen-uit-de-praktijk.pdf

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaarheid-lessen-uit-de-praktijk.pdf
https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaarheid-lessen-uit-de-praktijk.pdf
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/835
https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaarheid-lessen-uit-de-praktijk.pdf
https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaarheid-lessen-uit-de-praktijk.pdf
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Mochten zich incidenten voordoen op het terrein kan de 
afdeling Openbare Orde en Veiligheid voor een stra-
tegische vorm van communicatie kiezen, waardoor het 
imago van een terrein geen (verdere) deuken oploopt. 
Het terrein blijft op die manier interessant voor bona-
fide ondernemers en een positieve ontwikkeling wordt 
optimaal gestimuleerd. 

Indien desondanks sprake is van een casus waarop 
doorgepakt moet worden gebeurt dit in RIEC-verband en 
bijvoorbeeld in samenwerking met andere veiligheids-
partners. Naast de genoemde externe samenwerking, 
wordt binnen de gemeente onder andere samengewerkt 
door afdelingen Sociale zekerheid (met het oog op 
controle op WMO/participatie) en met bijvoorbeeld een 
bedrijfscontactfunctionaris van Economische Zaken.

1.3 Versterking lokale netwerken
Op een bedrijventerrein vindt doorgaans minder sociale 
controle plaats dan in bijvoorbeeld woonwijken of 
winkelgebieden. Dit komt doordat er vooral zakelijke 
verkeersstromen plaatsvinden zoals woon-werkverkeer 
of goederentransport, en er vanuit de bedrijfspanden 
vaak geen direct zicht is op de nabije omgeving. Het is 
daarom belangrijk om lokale verbindingen op het terrein 
te stimuleren.1

Verschillende gemeenten hebben successen geboekt 
met de zogenaamde ‘zachte aanpak’ van bedrijventer-
reinen waar zich problemen voordeden in de fysieke 

en sociale sfeer en waar sprake was van een verhoogde 
kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit. Deze 
aanpak richt zich in de kern op het aanspreken en 
benutten van de positieve krachten die op het terrein 
aanwezig zijn. Dit gebeurt onder andere door te inves-
teren in de relatie met de aanwezige ondernemers, de 
weerbaarheid van deze ondernemers ten aanzien van 
(ondermijnende) criminaliteit te vergroten en hen te 
stimuleren zich te verenigen in brancheverenigingen en 
ondernemersverenigingen. Om te weten wat er in een 
gebied speelt is het van belang om informele contacten 
tussen ondernemers te stimuleren en ook als gemeente 
als betrouwbare partner gezien te worden in dit infor-
mele netwerk. De ondernemersvereniging behartigt de 
belangen van alle ondernemers en is een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor de bedrijfscontactfunctionaris, park-
manager en/of ondermijningsboa In enkele gemeenten 
waar deze aanpak centraal staat zijn speciale ondermij-
ningsboa’s aangesteld die op een positieve wijze contact 
zoeken en onderhouden met ondernemers op de in de 
gemeente aanwezige bedrijventerreinen. De terreinen 
‘veiliger en eerlijker’ maken is een van hun hoofddoel-
stellingen. Zij doen dit door vaak aanwezig te zijn op 
de verschillende terreinen en het gesprek aan te gaan 
met de ondernemers aldaar. Ze wijzen ondernemers op 
signalen van ondermijning en adviseren hen melding te 
maken van verdachte situaties. Hiermee vergroten zij de 
awareness2 en de meldingsbereidheid van de onder-
nemers. Op individueel niveau kunnen zij ook contact 
leggen met ondernemers en actief met hen in gesprek 

gaan in de vorm van ‘knock & talk’. Ondernemers worden 
in persoonlijke gesprekken betrokken bij de veiligheid 
op het terrein. Ze geven aan waar zij mogelijke proble-
men ervaren en er wordt gesproken over mogelijke 
oplossingen voor die problemen. De ondermijningsboa’s 
signaleren en informeren op het terrein en zij staan in 
nauw contact met publieke en private veiligheidspart-
ners. Indien er zorgwekkende signalen zijn, bijvoorbeeld 
dat een crimineel zich vestigt op een bedrijventerrein, 
dan kan een informeel dwangmiddel in de vorm van 
een brief of gesprek worden ingezet. Uit gesprekken 
met gemeenten die op de genoemde wijze actief zijn op 
bedrijventerreinen blijkt dat soms alleen al de aanwezig-
heid van ondermijningsboa’s geleid heeft tot het vertrek 
van verschillende malafide ondernemers uit een gebied, 
omdat die juist gebaat zijn bij anonimiteit.

1 https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/stimu-
leer-verbindingen-op-bedrijventerreinen/
2 https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/
Signalenlijst.pdf

https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/stimuleer-verbindingen-op-bedrijventerreinen/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/stimuleer-verbindingen-op-bedrijventerreinen/
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/stimuleer-verbindingen-op-bedrijventerreinen/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/stimuleer-verbindingen-op-bedrijventerreinen/
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
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1.4 Publiek-private samenwerking
Het betrekken van ondernemers bij de aanpak van 
kwetsbare gebieden is cruciaal om verbetertrajecten suc-
cesvol te volbrengen. Ondernemers weten het beste wat 
zich in het gebied afspeelt en worden vaak onvoldoende 
betrokken bij de signalering en aanpak van ondermij-
ningsproblematiek. 

Naast het eerder genoemde Platform Veilig Onderne-
men zijn diverse andere interventies in gezamenlijkheid 
op te pakken. Met een Keurmerk Veilig Ondernemen 
wordt aangegeven dat op een bedrijventerrein intensief 
en succesvol wordt samengewerkt door publieke en 
private partijen. Deze certificering kan worden verkre-
gen na het doorlopen van een ontwikkeltraject waarin 
diverse aspecten van de veiligheid op het terrein worden 
aangepakt. 

Wanneer de lokale ondernemersvereniging actief is, 
kan ook gekeken worden of zij een werkgroep kunnen 
samenstellen die zich richt op de veiligheid van het 
terrein en het onderhouden van een korte lijn van com-
municatie met de gemeente. In dit kader is in Rotterdam 
onlangs een bedrijvenraad1 opgericht die als gebieds-
commissie een formeel adviesorgaan is van de gemeen-
te. Wanneer ondernemers gezamenlijk de kwaliteit van 
het bedrijventerrein willen verhogen en bereid zijn hier 
zelf tijd en geld in te investeren, dan is een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) interessant. 

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
samenwerking is dat er sprake moet zijn van weder-
kerigheid.2 Menig samenwerkingsverband is een stille 
dood gestorven doordat te weinig of geen terugkoppe-
ling plaatsvond richting ondernemers in de vorm van 
communicatie of acties in het gebied. 

Vastgoedeigenaren
Vastgoedeigenaren ondervinden last van crimineel 
misbruik van panden doordat schade vaak niet te 
verhalen is en ernstige overtredingen van de huurder 
kunnen leiden tot een tijdelijke sluiting van het pand. 
Om grip te krijgen op het gebruik van vastgoed, kan de 
gemeente vastgoedeigenaren wijzen op de mogelijkheid 
die zij hebben om huurders te screenen (van kantoor-, 
winkel- of woonruimte3) en afspraken met hen maken 
om bepalingen op te nemen in nieuwe en bestaande 
huurcontracten, zoals uit het project gestandaardiseerde 
huurovereenkomsten4. Een goede screening van huur-
ders van panden kan helpen te voorkomen dat malafide 
gebruikers zich vestigen in het gebied. Specifieke bepa-
lingen in de huurovereenkomsten voorzien in handvat-
ten voor het regelmatig controleren van de panden, het 
verhalen van schade en het ontbinden van contracten 
bij (vermoedens van) misbruik. Voor het gebruik van 
self-storage en garageboxen* zijn ook specifieke tools 
beschikbaar. Wanneer de gemeente zelf de verkopende 
partij is van grond of vastgoed op het bedrijventerrein 
kan Bibob-toetsing plaatsvinden op vastgoedtransacties. 

Ingrijpende interventies
Vooropgesteld staat dat er op de meeste bedrijventerrei-
nen in zeer beperkte mate of helemaal geen (ondermij-
nings-)problematiek speelt. Het treffen van ingrijpende 
interventies als herstructurering en structurele integrale 
controles is dan ook pas aan de orde bij een vastgestel-
de hoge kwetsbaarheid of de aanwezigheid van sterke 
signalen van verwevenheid van onder- en bovenwereld 
op een bedrijventerrein. Ook bestaat de mogelijkheid 
dat de overheid zich fysiek vestigt in het gebied middels 
een pop-up bureau, zoals een kantoorpand waar diverse 
overheidsinstanties samenwerken aan revitalisering 
van het bedrijventerrein. Via de gemeentewet kan op 
risicolocaties ter voorkoming van verstoring van de 
openbare orde tijdelijk gebruik worden gemaakt van 
cameratoezicht.

1 https://bedrijvenraadspaansepolder.nl/
2 https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/organi-
seer-meer-wederkerigheid/
3 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijla-
ge/814; https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/
bijlage/815; https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennis-
bank/bijlage/816
4 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijla-
ge/718

https://bedrijvenraadspaansepolder.nl/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/organiseer-meer-wederkerigheid/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/organiseer-meer-wederkerigheid/
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/814
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/815
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/816
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/718
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/718
https://bedrijvenraadspaansepolder.nl/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/organiseer-meer-wederkerigheid/
https://magazine.hva.nl/red-flags-bij-criminele-inmenging/organiseer-meer-wederkerigheid/
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/814
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/814
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/815
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/815
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/816
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/816
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/718
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/718
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2. Integrale controle 

controle worden relevante binnengemeentelijke afde-
lingen betrokken bij een bezoek aan een onderneming. 
Te controleren valt onder andere de naleving van de 
bepalingen gesteld in de gemeentelijke wetgeving zoals 
milieuvergunningen, bouwvergunningen, mogelijke 
illegale bewoning en strijdigheid met het bestemmings-
plan. 

Verschillende gemeentelijke afdelingen kunnen bij de 
voorbereiding en/of uitvoering worden betrokken. Voor 
de hand liggende afdelingen1  zijn in ieder geval:

• Openbare Orde en Veiligheid
• Toezicht & Handhaving
• Belastingen
• Vergunningen
• Bouw & Woontoezicht
• Juridische zaken
• Milieu (of omgevingsdienst)
• Economische zaken

Om de eigen informatiepositie op specifieke panden 
en ondernemingen op een bedrijventerrein te verster-
ken kan gekozen worden om een bestuurlijke of een 
integrale controle uit te voeren. Vaak gebeurt dit niet 
bij één specifiek adres, maar worden er meerdere 
adressen bezocht op een zogeheten ‘actiedag’. Hierbij 
voert de gemeente, al dan niet samen met partneror-
ganisaties, een controle uit op de naleving van wet- en 
regelgeving. Doordat toezichthouders en controleurs 
tijdens de controle vanuit diverse specialismen naar de 
situatie ter plaatse kijken, kunnen concrete misstanden 
worden gesignaleerd en aangepakt. Hiernaast gaat van 
controlemomenten een preventieve werking uit, doordat 
bezochte locaties uit de anonimiteit worden gehaald. 
Vooropgesteld staat dat er niet één generieke vorm van 
integrale controle is, en dat iedere gemeente zelf het 
beste kan bepalen welke partners uit het lokale netwerk 
dienen te worden betrokken. 

2.1 Bestuurlijke controle 
Wanneer de gemeente een zeer beperkte informa-
tiepositie heeft en er geen of amper signalen zijn van 
mogelijke ondermijningsproblematiek, is het raadzaam 
om eerst vanuit de gemeentelijke rol bestuurlijke 
controles uit te voeren. Dit valt binnen de gemeentelijke 
bevoegdheid zonder dat er sprake hoeft te zijn van een 
handhavingsknelpunt of RIEC-casus. Bij een bestuurlijke 

Optioneel: integrale controle zonder 
gegevensdeling 
Voorafgaand aan een bestuurlijke controle kan ‘met 
de kaarten tegen de borst’ worden geïnformeerd bij 
integrale partners of zij ook interesse hebben om vanuit 
hun toezichthoudende taak deel te nemen aan de 
controle. Hierbij wordt geen informatie tussen deel-
nemende overheidspartners gedeeld, maar het biedt 
wel de gelegenheid om de situatie ter plaatse vanuit 
meerdere oogpunten te beschouwen. De waarnemingen 
tijdens deze controle kunnen het startschot zijn voor het 
indienen van een signaaldocument ten behoeve van 
een handhavingsknelpunt (HHK) of RIEC-casus wanneer 
blijkt dat integraal optrekken (met gegevensdeling) 
gewenst of noodzakelijk is.

1 Genoemde afdelingen zijn ter indicatie. De specifieke taken zijn in 
iedere gemeente anders verdeeld.
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2.2 Integrale controle
Wanneer het gemeentelijk informatiebeeld en de 
informatiepositie van de partners doen vermoeden dat 
bundeling van informatie en een gezamenlijke, fysieke 
controle, een grote meerwaarde heeft om eventuele 
misstanden te signaleren of te bevestigen, kan gekozen 
worden voor een incidentele of structurele vorm van 
integrale controle. 

Een integrale controle met gegevensdeling tussen 
integrale partners vereist een stevige (juridische) voorbe-
reiding en het succes in de voorbereiding en uitvoering 
van de controle is deels afhankelijk van capaciteit en 
actiebereidheid van betrokken partners. Hierbij geldt 
dat een degelijke gemeentelijke informatiepositie over 
vermoedens van ondermijningsproblematiek de kans 
vergroot dat partners zich committeren aan de gezamen-
lijke aanpak. 

Gegevensdeling kan plaatsvinden wanneer er sprake is 
van een handhavingsknelpunt of RIEC-casus. Ook vormt 
in sommige RIEC-regio’s het Privacyprotocol RIECs-LIEC1  
de grondslag voor gegevensdeling met aangesloten part-
ners in de voorbereiding op integrale controles. Art. 4.1 
van dit protocol behandelt ook de taken en bevoegdhe-
den van gemeenten die relevant zijn voor de ondermij-
ningsaanpak. Voor de in uw regio gemaakte afspraken 
over gegevensdeling neemt u contact op met de afdeling 
Juridische Zaken van uw gemeente en het RIEC. 

Diverse integrale partners kunnen bij de voorbereiding 
en/of uitvoering worden betrokken. Voor de hand 
liggende partners zijn in ieder geval:

• Politie
• Belastingdienst; Fiscale inlichtingen- en opsporings-

dienst (FIOD)
• Douane
• Openbaar Ministerie
• Omgevingsdienst
• Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
• Financial Intelligence Unit (FIU)
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV)
• Nederlandse Arbeidsinspectie
• Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en 

Mensenhandel (AVIM)
• Brandweer
• Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voer-

tuigcriminaliteit (LIV)
• Netbeheerder

2.3 Best practices
De meeste gemeenten hebben al ruime ervaring opge-
daan met het uitvoeren van integrale controles. Om de 
kwaliteit en impact van controles te vergroten kunnen de 
volgende aandachtspunten2  van belang zijn: 

Structurele inbedding
Wanneer controles eenmalig en zonder relatie met an-
dere interventies worden uitgevoerd is het effect ervan 
zeer beperkt. Sommige gemeenten kiezen er voor om 
naast incidentele, signaal-gestuurde controles, ook een 
minimaal aantal actiedagen te plannen. Door structureel 
capaciteit toe te wijzen kunnen toezichthouders binnen 
de gemeente zich specialiseren. Daarnaast heeft het 
werken met vaste gezichten een positieve invloed op de 
samenwerking met de ketenpartners.

Interventies dienen te worden gecombineerd met 
communicatie
Om de impact van een integrale controle te versterken is 
het van belang deze te combineren met andere inter-
venties, zoals communicatie. Zo kan voorafgaand aan de 

1 https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/documenten/
richtlijnen/2021/09/16/privacyprotocol-2021
2 Deze aandachtspunten zijn afkomstig uit interviews met diverse ge-
meenten die structureel en met succes integrale controles uitvoeren 
op kwetsbare bedrijventerreinen.

https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/documenten/richtlijnen/2021/09/16/privacyprotocol-2021
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/documenten/richtlijnen/2021/09/16/privacyprotocol-2021
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/documenten/richtlijnen/2021/09/16/privacyprotocol-2021
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actie op strategisch niveau overleg plaatsvinden met ver-
tegenwoordigers van de lokale ondernemersvereniging, 
waarin wordt uitgelegd dat er op enig moment controles 
gaan plaatsvinden. Door het doel van de controles dui-
delijk te communiceren en hen achteraf mee te nemen 
in de opbrengst van de actiedag, kan het draagvlak voor 
de integrale controles worden verhoogd. Ook kan tijdens 
de controle middels een informatiebord en/of flyers 
worden gecommuniceerd over het bestaan en doel van 
de controles en hulpmiddelen worden verspreid onder 
ondernemers om hen weerbaar(der) te maken tegen 
criminele inmenging1. Ook is het controlemoment op 
zichzelf een goede gelegenheid voor de wijkagent en/of 
ondermijningsboa om kennis te maken met individuele 
ondernemers en het informele netwerk te versterken. 

Criminalisering voorkomen
Integrale controles kunnen een grote impact hebben 
op bezochte ondernemers in het gebied, doordat een 
verkeerd signaal uit kan gaan van de relatief massale 
aanwezigheid van toezichthouders bij een onderneming. 
Om criminalisering van bezochte locaties te voorkomen 
is het belangrijk om niet enkel op hoog-risicolocaties 
te bezoeken, maar ook willekeurig gekozen locaties te 
bezoeken en hier duidelijk over te communiceren. Door 
achteraf resultaten van de actiedag te delen kan weder-

om het draagvlak voor deze acties onder welwillende 
ondernemers in het gebied worden versterkt.

Tegengaan contra-observatie
Integrale controles trekken veel aandacht, en op kwets-
bare locaties worden overheidspartners nauwlettend 
in de gaten gehouden door ‘spotters’. Door tijdens de 
integrale controle op strategische posities op het bedrij-
venterrein observanten te plaatsen door de partners, 
kunnen verdachte vervoersbewegingen worden gesig-
naleerd. Dit kan aanleiding zijn om diezelfde dag nog 
verkeerscontroles te houden en/of adressen te bezoeken 
die aan de vervoersbewegingen worden gelinkt. 

Flitscontroles
Op bedrijventerreinen waar misstanden zich vermoede-
lijk op een groot aantal locaties afspelen, kan gekozen 
worden voor ‘flitscontroles’. Door bij een groot aantal 
ondernemingen tegelijkertijd naar binnen te stappen, 
wordt voorkomen dat malafide partijen in het gebied 
elkaar waarschuwen. 

Persoonsgegevens noteren
Bij de integrale controle is het mogelijk om in het kader 
van toezicht persoonsgegevens van de in de onderne-
ming aanwezig zijnde personen te controleren (art. 5:16a 

Awb) om de informatiepositie over (mogelijk) kwetsbare 
locaties te versterken. Hiermee wordt in sommige geval-
len inzicht gecreëerd in lokale netwerken, onder andere 
wanneer het ‘bekenden van de politie’ betreft. Hierbij 
dient wel te worden voorkomen dat de gemeente zich 
in het gebied van de opsporing van strafbare feiten gaat 
begeven en de verwerking van persoonsgegevens dient 
conform de AVG te gebeuren. 

1 https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmen-
ging/

https://openresearch.amsterdam/image/2021/11/22/red_flags_criminele_inmenging_v9.pdf
https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmenging/
https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmenging/
https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmenging/
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3. Juridische middelen 

De gemeente heeft toegang tot een breed scala aan 
juridische mogelijkheden voor het voorkomen van crimi-
naliteit op bedrijventerreinen of om in te kunnen grijpen 
wanneer het dan toch mis gaat. 
Ook kan een degelijk (en duidelijk gecommuniceerd) 
ondermijningsbeleid een preventieve werking hebben 
tegen criminelen die op zoek zijn naar een nieuwe 
locatie waar zij zich kunnen vestigen. 

3.1 Ondermijning en de APV
Een deel van de interventiemogelijkheden is enkel 
beschikbaar wanneer bepaalde gebods- of verbodsbe-
palingen zijn opgenomen in het gemeentelijk beleid. Om 
ingrijpen mogelijk te maken bij geconstateerde mis-
standen is het belangrijk om te zorgen dat de gemeente 
‘ondermijnings-proof’ wordt gemaakt. De gemeentewet 
biedt ruimte om specifieke bepalingen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening op te nemen die het mogelijk 
maken om gebieden of branches onder een vergunning-
plicht te laten vallen. Dit kan worden gedaan wanneer 
de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid in een 
bepaald gebied onder druk staat. Een vergunningplicht 
maakt toetsing aan de wet Bibob mogelijk en er kan 
worden ingegrepen wanneer bedrijven in strijd met de 
vergunning handelen. Er dient te allen tijde rekening te 
worden gehouden met het risico dat criminelen uitwij-
ken naar niet-vergunningplichtige branches. 

Ook is het mogelijk een algemeen ondermijningsartikel 
in de APV op te nemen om zaken als criminele facilite-
ring aan te pakken, wanneer gedragingen plaatsvinden 
waarbij de gemeentewet niet voorziet in directe inter-
ventiemogelijkheden. Een uitgebreide ‘Handreiking APV 
en ondermijning’1  is beschikbaar via de website van de 
VNG. 

Om beter zicht te krijgen op mogelijke heling op het 
bedrijventerrein is het mogelijk om handelaren in twee-
dehands goederen via de APV te verplichten om gebruik 
te maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). 

3.2 Branchering 
Sturen op branchering op bedrijventerreinen is relatief 
lastig doordat panden specifieke functionaliteit bieden 
die voor een enkele branche geschikt is en het bestem-
mingsplan achteraf wijzigen het risico op planschade 
meebrengt, wanneer besluiten ingrijpende gevolgen 
hebben voor bestaande bedrijven.

Het is via onder andere ruimtelijke besluiten echter wel 
mogelijk om te sturen op branchering. Dit kan bijvoor-
beeld nodig zijn om een oververtegenwoordiging van 
‘criminogene’ branches tegen te gaan. Het is mogelijk 
om in het bestemmingsplan2  brancheringsvoorwaarden 
op te nemen. Dit dient echter gedaan te worden in het 
bredere belang van een goede ruimtelijke ordening. 
Daarnaast dient de noodzaak goed te worden onder-
bouwd. Meer informatie daarover vindt u hier3. 

1 https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-on-
dermijning.pdf
2 Met de komst van de Omgevingswet zal in 2022 een deel van het 
instrumentarium rond het bestemmingsplan verschuiven naar het 
omgevingsplan. 
3 Factsheet Catch Legal: https://www.kennisplatformondermijning.
nl/kennisbank/bijlage/819; en het onderzoeksrapport: https://
www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/817 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/819
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/819
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/819
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/817
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/817
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Een andere manier van branchering kan plaatsvinden 
door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren. Door 
hen te attenderen op de economische voordelen van 
een divers aanbod van ondernemingen op het terrein, 
kunnen zij hiermee rekening houden bij het zoeken van 
nieuwe huurders. Sturing op branchering is daarnaast 
ook mogelijk door het opnemen van bepalingen in de 
APV zoals een vergunningplicht voor kwetsbare branches. 
Ook is het mogelijk een kettingbeding op te nemen in de 
koopovereenkomst, waarmee kan worden gestuurd op 
gebruik van het pand. Indien gemeentelijke grond wordt 
uitgegeven in erfpacht kunnen ook algemene en bijzon-
dere bepalingen worden opgenomen in het erfpachtcon-
tract om te sturen op gebruik en branchering.

3.3 Repressieve mogelijkheden 
Sluitingsbevoegdheden
Wanneer ernstige misstanden worden gesignaleerd, 
bijvoorbeeld tijdens een integrale controle of politie-in-
val, kan het nodig zijn om een (bedrijfs-)pand tijdelijk 
te sluiten. Wanneer er sprake is van drugsgerelateerde 
overtredingen, biedt art. 13b Opiumwet (Wet Damocles) 
een relatief laagdrempelige en juridisch beproefde 
grond voor sluiting van het pand. In de praktijk biedt, 
naast de Opiumwet, de APV de beste handvaten voor 
bestuurlijke sluitingen, omdat de bepalingen hierin 
breder geformuleerd kunnen worden dan bestaande 
bepalingen in de Gemeentewet. De bevoegdheden zoals 
opgenomen in de APV’s van gemeenten die vooruitstre-

vend zijn in de ondermijningsaanpak zijn grotendeels 
ontleend aan de Gemeentewet, maar dienen dus wel 
ook opgenomen te worden in de APV.

Het niet-voldoen aan de eerder genoemde vergunning-
plicht kan een grond zijn om een pand te sluiten 
wanneer deze plicht is opgenomen in de APV of via een 
algemeen ondermijningsartikel in de APV bij misstan-
den die niet druggerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld in 
het geval van wapenhandel. Wanneer de APV nog niet 
voorziet in deze sluitingsbevoegdheid kan de Gemeente-
wet op zichzelf ook een rol spelen. Wanneer er sprake is 
van (een ernstige vrees voor) openbare ordeverstoring 
heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor een 
korte periode een pand te sluiten middels art. 172 van 
de Gemeentewet. Ook kan dit via art. 174 lid 2 van de 
Gemeentewet middels een acute sluitingsbevoegdheid. 
Voor de meest ernstige verstoringen van de openbare 
orde kan gegrepen worden naar een noodbevel of 
noodverordening, art. 175 en 176 Gemeentewet.

Bij verstoring van de openbare orde biedt ook art. 174a 
Gemeentewet (Wet Victoria) de mogelijkheid om een 
niet voor publiek toegankelijk lokaal te sluiten. Hiertoe 
worden ook kantoor- en bedrijfsruimten gerekend. 
Hierbij is echter van belang dat hetgeen zich ín het pand 
afspeelt, een acute verstoring van de openbare orde 
buiten het pand met zich meebrengt. In de praktijk komt 
dit weinig voor. 

Overige handhavingsinstrumenten
Om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen heeft 
de gemeente diverse bestuurlijke handhavingsinstru-
menten tot haar beschikking. Deze handhavingsinstru-
menten van de gemeente worden in beginsel bepaald 
door art. 125 van de Gemeentewet. Om beëindiging of 
het voorkomen van herhaling van regelovertreding te 
bewerkstellen kan de gemeente gebruik maken van de 
herstelsancties Last onder bestuursdwang en Last onder 
dwangsom. Deze zijn ook in te zetten bij overtreding 
van het bestemmingsplan. Wanneer herstel van de 
regelovertreding niet mogelijk is kan een Bestuurlijke 
boete worden opgelegd, die punitief van aard is. Ook is 
het intrekken van een beschikking, zoals een bestaande 
vergunning, mogelijk wanneer hier misbruik van wordt 
gemaakt. Bij een ernstige overtreding van het bestem-
mingsplan of in het kader van herstructurering is het 
ook in sommige gevallen mogelijk om pandeigenaren te 
onteigenen.
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Deze bijlage bevat een korte toelichting op interven-
tiemogelijkheden die gemeenten individueel of in 
samenwerking met publieke en private partners hebben 
op bedrijventerreinen. Dit zijn niet alle interventies die 
worden toegepast in de praktijk, maar een selectie van 
interventies die zijn aangedragen door diverse gemeen-
ten die op het moment van schrijven een intensieve 
aanpak voeren op bedrijventerreinen. Het overzicht is 
dus niet uitputtend, en dient met enige regelmaat te 
worden aangevuld en bijgewerkt naar aanleiding van 
o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving 
en jurisprudentie. 

Platform Veilig Ondernemen (PVO)
https://pvo-brabant-zeeland.nl/
Wie: Gemeente, ondernemers, politie, justitie,  
brancheorganisaties

In het Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken diverse 
publieke en private partijen samen om criminaliteits-
problemen op te lossen. Dit kan zowel met preventieve 
als repressieve maatregelen zoals het organiseren van 
voorlichtingsbijeenkomsten en bewustwordingscam-
pagnes. Ook kan een PVO ondersteuning bieden bij 
het verkrijgen van een Keurmerk Veilig Ondernemen – 
Bedrijventerreinen (KVO-B).

Centraal staat het bij elkaar brengen van relevante part-
ners op regionaal niveau en hen te committeren aan het 
gezamenlijk aanpakken van veiligheidsproblematiek.
Het Platform Veilig Ondernemen kent regionale samen-
werkingsverbanden. Wilt u weten wat PVO Brabant-Zee-
land voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan 
contact op met de PVO-manager.

Keurmerk Veilig Ondernemen 
Wie: Ondernemers, gemeente, politie, PVO, NVO-NCW, 
MKB-Nederland, Parkmanagement, Het CCV

Een Keurmerk Veilig Ondernemen is een certificering 
waarmee wordt aangegeven dat op een bedrijventerrein 
intensief en succesvol wordt samengewerkt door publie-
ke en private partijen in de veiligheidszorg. Dit richt zich 
op aspecten als criminaliteit, overlast, onderhoud en 
beheer van het bedrijventerrein, maar ook verkeersvei-
ligheid en de participatiegraad van ondernemers. Een 
breed palet aan partijen in het gebied wordt betrokken 
bij de analyse van bestaande veiligheidsproblemen, en 
mede verantwoordelijk gemaakt voor een gezamenlijke 
aanpak hiervan. Voorbeelden van maatregelen zijn 
het verhogen van de meldingsbereidheid middels een 
informatiecampagne,  het instellen van cameratoezicht 
en het aanpassen van de groenvoorzieningen om de 
zichtbaarheid op bedrijfspanden te verhogen. Het keur-
merk verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied voor 
bonafide ondernemers, en de intensieve samenwerking 
op het terrein frustreert malafide ondernemers. 

Begeleiding voor het verkrijgen van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen wordt aangeboden door verschillende 
partijen, waaronder Het CCV.1

1 https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/
documenten/handboek-keurmerk-veilig-ondernemen/

https://pvo-brabant-zeeland.nl/
https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/documenten/handboek-keurmerk-veilig-ondernemen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/documenten/handboek-keurmerk-veilig-ondernemen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/documenten/handboek-keurmerk-veilig-ondernemen/
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Brancheverenging
Wie: Ondernemers en Gemeenten

Ondernemers hebben de mogelijkheid zich te verenigen 
in een branchevereniging, ook wel een belangenorgani-
satie of brancheorganisatie genoemd. Deze vereniging of 
stichting zet zich op non-profit basis in voor de profes-
sionalisering en vertegenwoordiging van een branche. 
De doelen die worden nagestreefd zijn onder andere de 
behartiging van de aangesloten leden, de behartiging 
van deelbelangen van groepen leden en de behartiging 
van individuele belangen van leden. Branchegenoten die 
ongeveer hetzelfde product of dienst leveren kunnen te 
maken krijgen met dezelfde vormen van ondermijnende 
criminaliteit. Om deze reden zijn deze verenigingen 
belangrijk om te betrekken, bijvoorbeeld door informa-
tie te delen over mogelijke kwetsbaarheden en modus 
operandi van criminelen. Het vergroten van awareness 
en het delen van tips aangaande het vergroten van de 
weerbaarheid is hierbij het uitgangspunt. Een gemeente 
kan in gesprek gaan met een branchevereniging wan-
neer kwetsbaarheid voor of ondermijningsproblematiek 
zich lijkt te concentreren rondom een specifieke branche. 
In het recent uitgevoerde onderzoek ‘Red Flags bij crimi-
nele inmenging’1  zijn branchegerichte tools ontwikkeld, 
zoals signaallijsten voor de transportbranche, beveili-
gingsbranche en de autobranche. Deze hebben als doel 
de awareness bij bedrijven binnen de genoemde bran-
ches te vergroten door branchegerichte informatie met 
kwetsbaarheden en aandachtspunten te verstrekken.

Ondernemersvereniging
Wie: Ondernemers en gemeente

Onder een ondernemersvereniging verstaan we in deze 
handreiking een vereniging van ondernemers in een 
geografisch afgebakend gebied zoals een bedrijventer-
rein. De ondernemersvereniging behartigt de belangen 
van de ondernemers die als lid zijn aangesloten en 
functioneert als platform voor gemeenschappelijke be-
langenbehartiging naar de gemeente. De ondernemers 
komen periodiek samen om relevante onderwerpen te 
bespreken. Zo richten de verenigingen zich vaak op de 
continue samenwerking op het gebied van ‘schoon en 
veilig’. De ondernemersvereniging komt periodiek samen 
(bijvoorbeeld tijdens een kwartaaloverleg) en bespreekt 
dan zaken als politie- en brandweercijfers, meldingen 
bij de gemeente en indien nodig te nemen maatregelen. 
Naast dat er gezamenlijk afspraken kunnen worden 
gemaakt over het te voeren beleid, heeft de aanwezig-
heid van een ondernemersvereniging vaak een positief 
effect op de sociale controle op het bedrijventerrein. Het 
doel is uiteindelijk tot een structurele borging van de 
veiligheid op het bedrijventerrein te komen. 

De ondernemersvereniging is het natuurlijke aanspreek-
punt voor de parkmanager of bedrijfscontactfunctionaris 
en kan meedenken en actief worden betrokken bij het 
lokale veiligheidsbeleid. Zo kan er samen met de ver-
eniging een ondernemersontbijt worden georganiseerd 
om relevante (veiligheids)thema’s te bespreken, of een 
jaarlijkse schouw worden georganiseerd om de staat van 
het terrein te beoordelen. Wanneer er nog geen vereni-
ging is kan de gemeente de oprichting ervan stimuleren 
door in gesprek te gaan met assertieve ondernemers op 
het bedrijventerrein en eventueel eenmalig financiële 
middelen vrij te maken voor opstartkosten.

1 https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmen-
ging/

https://pvo-brabant-zeeland.nl/red-flags-herken-criminele-inmenging/
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Bedrijfscontactfunctionaris
Wie: gemeente (economische zaken)

De bedrijfscontactfunctionaris is een (doorgaans 
publieke) functionaris en is het eerste aanspreekpunt 
voor ondernemers voor vragen en meldingen. Deze heeft 
doorgaans goed zicht op wat er leeft onder ondernemers 
en kan input leveren voor planvorming en beleids-
ontwikkeling. Ook kan de bedrijfscontactfunctionaris 
ondersteuning bieden bij het opzetten van een BIZ. De 
bedrijfscontactfunctionaris vormt dus een belangrijke 
schakel tussen ondernemers en lokale overheid, en 
dient daarom te worden betrokken bij het opzetten van 
publiek-private samenwerking in de versterking van de 
weerbaarheid tegen ondermijning op bedrijventerrei-
nen. De functie van bedrijfscontactfunctionaris wordt 
ook in sommige gemeenten gecombineerd met die van 
parkmanager. 

Parkmanagement
Wie: Ondernemers, gemeente, private dienstverleners

Parkmanagers zijn experts op het gebied van beheer, 
onderhoud en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 
De parkmanagers zijn -net als de bedrijfscontactfunctio-
naris- een aanspreekpunt voor vragen en meldingen. De 
parkmanager onderhoudt contacten met de gemeente, 
de politie en andere partijen om de kwaliteit van het 
bedrijventerrein te waarborgen. Ze zijn vaak zichtbaar 
aanwezig op het terrein, monitoren de kwaliteit van 
de fysieke ruimte en bezoeken en communiceren met 
ondernemers in het gebied. Daarnaast organiseren zij 
soms ook collectieve beveiliging, voeren terreinschou-
wen uit en maken hier rapportages van. De bijdragen 
van ondernemingen voor het parkmanagement verschil-
len afhankelijk van de gewenste producten en diensten. 
Parkmanagement kan bestaan uit het aanstellen van een 
coördinerende parkmanager, een compleet projectma-
nagement-pakket of uit deelcontracten.

Collectieve particuliere beveiliging
Wie: Ondernemers en private beveiligingsbedrijven

Hierbij maken de ondernemers op een bedrijventerrein 
gezamenlijk gebruik van de diensten van een beveili-
gingsbedrijf. Deze maatregel houdt in dat gezamenlijk 
een beveiligingsdienst wordt ingeschakeld en de kosten 
daarvan worden verdeeld. Het voordeel hiervan is dat 
een preventieve en proactieve beveiliging plaatsvindt 
van het bedrijventerrein, door bijvoorbeeld periodieke 
surveillance uit te voeren, ook in de avond en nachtelijke 
uren. Daarnaast vindt alarmopvolging plaats, waardoor 
mobiele surveillance tijdig aanwezig is bij een alarmmel-
ding. 
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Pop-up bureau
Wie: Gemeente, politie, parkmanagement

Een ‘pop-up bureau’ is een fysieke ruimte (bijv. een 
kantoorpand) op een bedrijventerrein van waaruit 
ambtenaren van de gemeenten (en/of eventueel politie) 
werken en bereikbaar zijn voor vragen van ondernemers. 
De aanwezigheid in het gebied zorgt voor een laagdrem-
pelig contactpunt voor ondernemers wat het onderlinge 
vertrouwen kan versterken. Het is zo ook makkelijker om 
ondernemers te informeren over mogelijke signalen van 
ondermijnende criminaliteit. Hiernaast helpt de aanwe-
zigheid van ambtenaren in het gebied bij het opbouwen 
van een informatiepositie op het terrein en frustreert het 
malafide bedrijven door ze uit de anonimiteit te halen. 

Op het Rotterdamse bedrijventerrein De Spaanse Polder 
is sinds 2016 ‘Team Galatee 7’ gevestigd. Dit is een 
fysieke uitvalsbasis van overheidsdiensten in het gebied 
met ook een eigen Stadsmarinier. 
In de gemeente Roosendaal zijn oud-militairen als 
‘Parkrangers’ actief op diverse bedrijventerreinen. Zij 
surveilleren en leggen contact met ondernemers in het 
gebied. Door vaak op het terrein aanwezig te zijn kunnen 
zij afwijkende situaties herkennen en gesignaleerde mis-
standen delen met relevante overheidsdiensten. Een be-
langrijk verschil met een gemeentelijk pop-up bureau is 
dat Parkrangers geen ambtenaren zijn en hierdoor geen 
andere bevoegdheden hebben als reguliere burgers.

Herstructurering
Wie: Gemeente, herstructureringsmaatschappij,  
investeerders, ondernemers

Wanneer een gebied verloedert zakt de aantrekke-
lijkheid voor bonafide ondernemers om zich hier te 
vestigen. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van de locatie 
voor malafide activiteiten. Bij herstructurering (ook 
wel: herontwikkeling) wordt de fysieke kwaliteit van 
een doorgaans verouderd of verloederd (deel van een) 
bedrijventerrein verbeterd. 

De herstructurering van een bedrijventerrein kan op 
verschillende gradaties plaatsvinden. Dit kan bijvoor-
beeld gebeuren door middel van een grote opknapbeurt 
van een fysiek verouderd deel van het terrein, zoals het 
opnieuw bestraten van wegen, het verbeteren van open-
bare verlichting en het aanpassen van de groenvoorzie-
ningen. De meest ingrijpende vorm van herstructurering 
vindt plaats door middel van sanering en het volledig 
opnieuw opbouwen van de infrastructuur en gebouwen. 

Voorbeeld
De groothandelsmarkt op bedrijventerrein de Spaanse 
Polder in Rotterdam wordt volledig opnieuw opge-
bouwd. De gemeente heeft een geschikte investeerder 
gevonden die eigenaar is geworden van het vastgoed, dat 
wordt verhuurd aan de ondernemers op deze locatie. Bij 
de herstructurering zijn onder andere kleine, kwetsbare 
panden gesaneerd en vervangen door bedrijfsruimten 
met een groter oppervlakte. 

Naast private investeerders en de ondernemers op het 
terrein, zijn in sommige gevallen ook publieke fondsen 
beschikbaar of kunnen partijen adviseren bij de herstruc-
turering van bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan 
zijn Impuls (provincie Zeeland), Brabantse Ontwikkel-
maatschappij (BOM, provincie Noord-Brabant) en de 
Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij (OHG) 
van de provincie Gelderland. 
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Samenwerking met vastgoedeigenaren
Wie: Gemeente, vastgoedeigenaren

Eigenaren van bedrijfsvastgoed lopen zelf risico’s wan-
neer (ondermijnende) criminaliteit plaatsvindt in hun 
pand. Zo worden panden gesloten op basis van de wet 
Damocles en Victoria en is de door criminelen aange-
richte schade aan panden vaak moeilijk te verhalen. 
Vastgoedeigenaren hebben dus belang bij het weren van 
criminelen. 

Door pandeigenaren actief te informeren en betrekken 
kan de gemeente de aantrekkelijkheid van het gebied 
voor criminelen verminderen. Hoewel informatie-uitwis-
seling richting de pandeigenaren over malafide huurders 
niet mag plaatsvinden, is er veel wél mogelijk, o.a.:
• Het organiseren van een informatiebijeenkomst om 

bewustwording te creëren
• Het verspreiden van brochures1 met tips en voor-

beeldsignalen van malafide huuraanvragen
• Het opstellen van een standaard-huurovereen-

komst2 met bindende voorwaarden over periodieke 
controles en automatische ontbinding bij overtre-
ding van afspraken 

• Delen van screeningsinstrumenten3

Er zijn diverse laagdrempelige instrumenten beschikbaar 
zoals een brochure voor eigenaren van bedrijfspanden4 
en clausules die op te nemen zijn in huurovereenkom-
sten.5

Bedrijven Investeringszone (BIZ)
Wie: Ondernemers, gemeente

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een zone binnen 
een winkelgebied of bedrijventerrein waarbinnen actief 
wordt gewerkt aan verbetering van het gebied. De on-
dernemers die betrokken zijn bij het BIZ betalen samen 
met andere ondernemers voor deze werkzaamheden. 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld groen-
voorziening, verlichting, afvalinzameling en ook voor 
het voorkomen van ondermijnende criminaliteit binnen 
het bedrijventerrein. Om dit te kunnen bewerkstelligen 
dienen de ondernemers een plan van oprichting in te 
dienen bij de gemeente. Onderdelen hiervan zijn het 
aantal deelnemende ondernemers, beschrijving van be-
treffende gebied, welke doelen en visie de ondernemers 
hebben, welke verbeteringen de ondernemers willen 
aanbrengen en de kosten daarvan, en de BIZ-bijdrage 
die de ondernemers aan de gemeente gaan leveren. 
Een BIZ kost in principe relatief weinig capaciteit en geld. 
Daarnaast stelt een gemeente maximaal 5.000 euro 
beschikbaar voor de oprichting van een ondernemers-
vereniging of BIZ.

Meer informatie is onder andere te vinden bij de Kamer 
van Koophandel.6

1 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bij-
lage/452
2 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bij-
lage/718
3 Checklist screening kantoorruimte: https://www.kennisplatfor-
mondermijning.nl/kennisbank/bijlage/814; Checklist screening 
winkelruimte: https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennis-
bank/bijlage/815; checklist screening woonruimte: https://www.
kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/816.
4 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bij-
lage/452
5 https://roz.nl/wp-content/uploads/2020/02/20200210-Arti-
kel-Ondermijning-Kantoorruimte.docx; https://www.kennisplat-
formondermijning.nl/kennisbank/bijlage/718; https://www.
kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/720.
6 https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijven-investeringszo-
ne-biz-oprichten/
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Signaleren en Informeren
Wie: Gemeente, politie, RIEC, overige publieke en 
private veiligheidspartners

Om tot een effectieve en efficiënte aanpak van ondermij-
nende criminaliteit op een bedrijventerrein te komen is 
het relevant om een goede informatiepositie te hebben. 
Gemeenten en de politie hebben er baat bij om te we-
ten wat er speelt op specifieke bedrijventerreinen. Het 
is van belang dat zij beschikbare informatie afkomstig 
uit systeemdata en bij professionals met een expertise 
of taakaccent op veiligheid, ondermijning en bedrijven-
terreinen goed in kaart brengen. Deze informatie kan 
worden gebruikt om malafide en/of kwetsbare onder-
nemingen in kaart te brengen, maar ook om de totale 
vitaliteit van een bedrijventerrein te meten en vervolgens 
planmatig te verbeteren. 

De provincies Noord Brabant en Gelderland hebben 
bijvoorbeeld een ‘Risicotaxatietool Bedrijventerreinen’ 
ontwikkeld. Hiermee kunnen zij met behulp van sys-
teemdata de relatieve kwetsbaarheid van een bedrijven-
terrein aangaande ondermijnende criminaliteit, of de 

uitingsvormen drugscriminaliteit en witwassen voor-
spellen. De provincie communiceert deze beelden naar 
gemeenten en vervult op die manier haar signalerende 
taak. Vervolgens kunnen gemeenten onder andere met 
behulp van de ‘Handreiking informatiebeeld bedrijven-
terreinen’ hun informatiepositie op bedrijventerreinen 
versterken. Hierbij maken ze gebruik van beschikbare 
data uit bijvoorbeeld Basisregistraties, maar ook van 
informatie verkregen uit (digitale) observaties. Op 
deze wijze is er een duidelijk informatiebeeld van een 
individueel terrein. Op basis van deze informatiepositie 
kan een plan worden gemaakt, bijvoorbeeld door de 
gemeente, samen met publieke en private (veiligheids-) 
partners, om het bedrijventerrein vitaal te maken of 
te houden. Eventuele signalen van ondermijnende 
criminaliteit kunnen in samenspraak met bijvoorbeeld 
politie worden opgepakt, zodat een veilig en gezond 
ondernemersklimaat kan worden gerealiseerd.

Awareness en meldingsbereidheid  
vergroten bij ondernemers
Wie: Gemeente

Ondernemers lopen het risico direct of indirect slachtof-
fer te worden van georganiseerde criminaliteit op hun 
bedrijventerrein. Zo kan georganiseerde criminaliteit het 
terrein een slechte naam bezorgen waardoor investeer-
ders wegblijven. Ook kunnen bonafide ondernemingen 
misbruikt worden door criminelen, zoals het meeliften 
op transporten of het bestellen van goederen die 
benodigd zijn voor het criminele ‘bedrijfsproces’. De 
gemeente kan ondernemers helpen dergelijke signalen 
te herkennen en hen stimuleren om deze te delen met 
overheidspartners zoals de wijkagent, parkmanager of 
gemeente. Een meldingsbereidheidscampagne bevat in 
ieder geval informatie over hoe ondernemers crimina-
liteit kunnen herkennen (informeren), uitleg waarom 
dit relevant is voor hen (activeren), geeft handvaten 
om de eigen weerbaarheid te vergroten en informatie 
over waar men terecht kan met vermoedens of signalen 
(aanjagen). Voor een voorbeeld zie:

• Dat is crimineel!1

• Factsheet red flags2 

1 https://issuu.com/mkbrotterdamrijnmond/docs/mkb_sterkr_
dec21_issuu/20
2 https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/
Signalenlijst.pdf

https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
https://issuu.com/mkbrotterdamrijnmond/docs/mkb_sterkr_dec21_issuu/20
https://issuu.com/mkbrotterdamrijnmond/docs/mkb_sterkr_dec21_issuu/20
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf
https://pvo-brabant-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Signalenlijst.pdf


Handreiking Interventies Bedrijventerreinen

23

BI
JLA

GE

Strategische communicatie 
Wie: Gemeente, afd. communicatie, OOV,  
Burgemeester, media, RIEC-partners

Strategische communicatie betreft het via (sociale) 
media gecontroleerd naar buiten brengen van specifieke 
berichtgeving ten aanzien van behaalde resultaten in de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meestal gaat 
het hierbij om het naar buiten brengen van successen 
in de aanpak van criminaliteit en de wijze waarop deze 
zijn behaald. Het doel van strategische communicatie 
is onder andere om het bewustzijn bij medewerkers 
van handhavende instanties te vergroten ten aanzien 
van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook 
dient de communicatie zich te richten op ondernemers 
op het bedrijventerrein, zodat zij weten dat het melden 
van verdachte activiteiten leidt tot actie. Dit vergroot de 
maatschappelijke weerbaarheid en de bewustwording 
bij professionals doordat signalen van ondermijnende 
criminaliteit onder de aandacht worden gebracht. Indien 
verdachte signalen worden waargenomen kan een 
strategie uitgestippeld worden om tot actie over te gaan. 
Dit kan in eerste instantie tot een mono-optreden van de 
gemeente leiden, of indien noodzakelijk tot een opscha-
ling tot een RIEC-casus of een handhavingsknelpunt.

Bestuurlijke controle 
Wie: Gemeente

De gemeente controleert of een pand gebruikt wordt 
waarvoor het bedoeld is. Hiermee wordt naleving van 
wet- en regelgeving gecontroleerd, en voorkomen dat 
panden op een criminele wijze geëxploiteerd worden. 
Door periodiek te controleren op de bedrijvigheid die 
in het pand plaatsvindt, kunnen onregelmatigheden 
worden gesignaleerd. Indien hiervan sprake is, kan de 
gemeenteambtenaar met de ondernemer of pandeige-
naar in gesprek gaan. Het doel is enerzijds de informa-
tiepositie van de gemeente te verbeteren en anderzijds 
tot actie over te kunnen gaan indien hiervoor aanleiding 
bestaat.
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Knock & Talk 
Wie: Gemeente, wijkagent

Een medewerker van bijvoorbeeld de afdeling Openba-
re Orde en Veiligheid gaat persoonlijk in gesprek gaat 
met ondernemers over problemen die zij ervaren op 
het bedrijventerrein waar zij actief zijn. Hierbij wordt 
oplossingsgericht gewerkt en vooral geluisterd naar de 
behoeften die de ondernemers in het gebied hebben. 
In samenspraak wordt naar passende oplossingen van 
de ervaren problematiek gezocht. Daarnaast worden via 
deze wijze bedrijven uit de anonimiteit gehaald. 
Een positieve insteek richt zich op het informeren van 
ondernemers, het verhogen van de weerbaarheid tegen 
crimineel misbruik en het opbouwen van een vertrou-
wensband tussen ondernemers en de lokale overheid. 
Het is ook mogelijk om naar aanleiding van onregel-
matigheden gericht het gesprek aan te gaan met een 
ondernemer. Bijvoorbeeld wanneer producten of 
diensten (zoals huurauto’s of vastgoed) zijn misbruikt 
voor criminele doeleinden. Samen met de ondernemer 
kan worden bekeken wat er nodig is om herhaling te 
voorkomen. 

Voorbeeld:  
Een gemeente krijgt vanuit de politie het signaal dat 
bekende criminelen zich opvallend vaak lijken te ver-
plaatsen in huurauto’s van een specifiek autoverhuurbe-
drijf. Samen met de wijkagent gaat een ambtenaar van 
de gemeente ‘op de koffie’ bij het autoverhuurbedrijf 
en wordt de eigenaar geattendeerd op de risico’s die 
deze loopt wanneer zijn wagenpark wordt gebruikt door 
criminelen.

Informeel dwangmiddel 
Wie: Burgemeester en politie(chef), gemeente

Wanneer een vermoeden bestaat dat een crimineel zich 
vestigt op een bedrijventerrein of als er signalen zijn dat 
(bewuste) facilitering van criminele activiteiten plaats-
vindt, kan de burgemeester in samenspraak met de 
politie(chef) het gesprek aangaan (STOP-gesprek) of een 
brief sturen naar betreffende persoon. Hiermee wordt 
een signaal afgegeven dat deze persoon de aandacht 
op zich heeft gevestigd wat moet voorkomen dat een 
crimineel zich vestigt of doorgroeit binnen een bepaalde 
gemeente.
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Oprichten lokaal bestuurlijk integraal 
interventieteam
Wie: Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten VTH, 
Ruimtelijke ordening, OOV etc., Boa’s, politie,  
brandweer, Omgevingsdienst

Met het oprichten van een lokaal integraal interven-
tieteam kan de gezamenlijke informatiepositie van 
deelnemende partners verbeterd worden, bijvoorbeeld 
middels integrale controles van ondernemingen op het 
bedrijventerrein. Daarnaast kan vanuit een intensieve 
samenwerking gecontroleerd worden op mogelijke 
misstanden, worden voorkomen dat de openbare orde 
verstoord wordt en ondermijnende criminaliteit tegen 
worden gegaan. De samenwerking kan onder andere 
bestaan uit de politie, openbaar ministerie, belasting-
dienst, brandweer, omgevingsdienst en aanvullende 
gemeentelijke diensten.

De insteek van het interventieteam is een (bestuursrech-
telijke) aanpak van complexe handhavingsvraagstukken, 
waarbij veelal ook sprake is van een vorm van onder-
mijnende criminaliteit. Het doel is dat het interventie-
team vanuit een coördinatiepunt (de kwartiermaker) 
gezamenlijk en op integrale wijze probleempanden 
en/of -subjecten aanpakt, die aandacht vragen vanuit 
verschillende handhavende instanties. Het uiteindelijke 
doel is het versterken van de integrale samenwerking op 
specifieke thema’s binnen de aanpak van ondermijnen-
de criminaliteit.

Het uitgangspunt is dat er te allen tijde gestart wordt 
vanuit het bestuursrecht. Mocht het strafrecht in beeld 
komen, dan worden er aanvullende afspraken gemaakt 
met politie en justitie. In essentie wordt op integrale 
wijze toezicht op en handhaving van wetten en lokale 
regelgeving uitgeoefend. Daarmee wordt ingezet op het 
voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het 
handhaven van de openbare orde.

Het interventieteam werkt complementair aan de 
RIEC-aanpak. De ene keer stuit het interventieteam op 
een situatie die overgedragen wordt voor een geïnte-
greerde RIEC-aanpak. Een andere keer wordt binnen de 
RIEC-aanpak besloten om voor een bestuursrechtelijke 
aanpak via het interventieteam te gaan.

Kettingbeding 
Wie: Gemeente, Vastgoed

Een verkoper van een pand en in dit geval de gemeen-
te als marktpartij kan voorwaarden opnemen in een 
koopovereenkomst. Zo is het mogelijk om tijdens de 
verkoop van gemeentelijk vastgoed een aantal bestem-
mingen of functies op te nemen die niet zullen worden 
toegestaan binnen het vastgoed. Hierdoor kan er 
gesproken worden over een vorm van branchering via 
het privaatrecht.

Zie bijvoorbeeld de Strategienota Coalitieproject 1012, 
Amsterdam1

1 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutie-
beleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amster-
dam_strategienota.pdf

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_strategienota.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_strategienota.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_strategienota.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_strategienota.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_strategienota.pdf
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Branchering via het bestemmingsplan 
Bestemmingsplan en art. 3.1.2. Lid 2 van de  
Wet ruimtelijke ordening
Wie: Gemeente, Ruimtelijke ordening, VTH

Met branchering wordt beoogd bepaalde soorten 
bedrijvigheid in een gebied te beperken of zelfs uit 
te sluiten. In een detailhandelsbestemming worden 
beperkingen opgenomen ten aanzien van bijvoorbeeld 
branchering en maatvoering. Deze beperkingen moeten 
worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn. Volgens de 
Dienstenrichtlijn heeft elke dienstverlener (o.a. winkels 
en horecabestemmingen) het recht zich vrij te kunnen 
vestigen zonder beperkingen, tenzij onderbouwd kan 
worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van 
non-discriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid. 
De Dienstenrichtlijn gaat dus niet over waar detailhan-
del wordt toegestaan, maar over beperkingen binnen 
de mogelijkheid van detailhandel. Dit betekent dat er 
beperkingen kunnen worden opgelegd binnen een (de-
tailhandels)bestemming voor een bepaalde branche of 
beperkingen binnen deze branche. In veel bestemmings-
plannen zijn brancherings-en maatvoeringsbeperkingen 
voor detailhandel opgenomen.

Gemeenten hebben de plicht eventuele beperkingen 
voor de vestiging van dienstenverrichters uitvoerig te 
onderbouwen. Gebeurt dit niet op de juiste wijze dan 
kan het besluit namelijk door de rechter worden terug-

gedraaid. Of de brancheringsvoorwaarden binnen het 
bestemmingsplan overeind blijven, is vooral afhankelijk 
van de wisselwerking tussen lokale vraag en aanbodver-
houdingen, regionale context, detailhandelsbeleid, het 
gevoerde beroep en de scherpte van de verweerder en 
de mate waarin de gemeente elders coherent en syste-
matisch handelt in het opleggen van beperkingen.

Goede ruimtelijke ordening
Branchering via het bestemmingsplan kan alleen ingezet 
worden in het belang van ‘een goede ruimtelijke ordening’. 
In een bestemmingsplan wordt de bestemming van grond 
en gebouwen vastgesteld. Een gemeente heeft de mogelijk-
heid om een ruimtelijk vestigingsbeleid met betrekking tot 
bepaalde bedrijvigheid te voeren. Door een bestemmingsplan 
te wijzigen, kunnen ongewenste economische activiteiten 
worden wegbestemd. Hiermee wordt ongewenste bedrijvig-
heid in een winkelgebied geweerd en ontstaat ruimte voor 
andere vormen van bedrijvigheid. Indien het gebruik van een 
gebouw of pand in strijd is met de wijze waarop het in het 
bestemmingsplan beschreven is, kan de gemeente bestuurs-
dwang toepassen of een dwangsom opleggen. Ook kan een 
keerklep- of uitsterfregeling worden toegepast. 

Keerklep- of uitsterfregeling 
De keerklepregeling wordt onder andere toegepast om het 
aantal coffeeshops terug te dringen. In het bestemmings-
plan wordt vastgelegd dat in een aangewezen gebied een 

bepaalde branche niet mag worden uitgebreid. Wanneer 
een onderneming uit een ongewenste branche uit het gebied 
verdwijnt, kan deze niet opgevolgd worden door een nieuwe 
onderneming uit deze branche. Dit kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt wanneer een overaanbod aan autobedrijven structu-
reel overlast met zich meebrengt.

Wegbestemmen
Ongewenste branches kunnen in het bestemmingsplan 
worden wegbestemd. Dit betekent dat deze branches in de 
toekomst niet meer in dit gebied mogen opereren, omdat dit 
zo is opgenomen in het bestemmingsplan. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met bestaand legaal gebruik en 
overgangsrecht 

Voor meer informatie, zie hier een Factsheet1 en onderzoeks-
rapport2 dat inzicht geeft in de mogelijkheden van het inzetten 
van ruimtelijke besluiten tegen ondermijning.

1 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bij-
lage/819
2 https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bij-
lage/817

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/819
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/819
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/817
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/817
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Branchering via de APV 
Bijv.: Art. 2:30 APV  Breda voor een gebiedsaanwijzing
Wie: Gemeente, VTH

Gemeenten kunnen ervoor kiezen bepaalde gebieden 
en/of branches vergunningplichtig te maken via de APV. 
Dit maakt het voor de gemeente mogelijk ondernemin-
gen in deze gebieden en branches te screenen door 
middel van een Bibob-toets. Zo nodig kan de vergunning 
worden geweigerd of bij constatering van misstanden 
ingetrokken. De vergunningplicht wordt op dit moment 
ingezet in verschillende plekken in het land en toegepast 
op verschillende branches. Bijvoorbeeld op spyshops 
(Amsterdam), glazenwassers (Zaanstad) en autoverhuur-
bedrijven (Rotterdam, Breda). Naast de mogelijkheden 
tot het opleggen van een vergunningplicht is het voor 
gemeenten ook mogelijk om voorwaarden te stellen 
aan de verhuur van panden. Zo wordt er een vergun-
ningplicht opgelegd voor de verhuurders van panden 
om ervoor te zorgen dat misbruik van een pand door de 
huurder kan worden voorkomen. In de praktijk wordt 
door gemeenten de voorkeur gegeven aan het aanwijzen 
van een gebied en niet een specifieke branche. 
Zie ook de Handreiking APV en Ondermijning

Bij de invoer van een vergunningplicht is een feite-
lijke onderbouwing en toelichting van belang!
Om wildgroei en malafide praktijken in de autoverhuurbran-
che aan te pakken, zijn in verschillende gemeenten middels 

de APV vergunningstelsels geïntroduceerd en vervolgens 
geactiveerd via een separaat aanwijzingsbesluit. In Rotterdam 
en Schiedam zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen op het 
bedrijventerrein Spaanse Polder (gelegen op de grens tussen 
Rotterdam en Schiedam). Ook de gemeente Tilburg heeft in 
het verleden een aanwijzingsbesluit genomen op grond van 
artikel 53a, tweede lid, van de APV Tilburg. In het aanwijzings-
besluit werd door de burgemeester bepaald dat de autover-
huurbranche in de gehele gemeente Tilburg vergunningplich-
tig zou worden. ÉénEén van de bedrijven in Tilburg weigerde 
een vergunning aan te vragen maar zette haar bedrijfsvoering 
wel door. Vervolgens legde de burgemeester het bedrijf 
een dwangsom op voor het exploiteren zonder vergunning. 
Het bedrijf ging hier niet mee akkoord en ging in beroep bij 
de rechter in Breda. De bestuursrechter in Breda heeft het 
beroep vervolgens verworpen. Het Artikel 53a APV en het 
aanwijzingsbesluit werden als zijnde rechtmatig beoordeeld. 
Vervolgens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State op 3 maart 2021 uitgesproken dat de burgemeester 
van Tilburg ten onrechte twee dwangsommen heeft opgelegd 
aan het autoverhuurbedrijf. Volgens de hoogste bestuursrech-
ter heeft de gemeente Tilburg onvoldoende duidelijk gemaakt 
waarom autoverhuurbedrijven onder de vergunningplicht 
moeten vallen. 

Het verschil tussen de Tilburgse aanpak en Rotterdamse 
aanpak is dat de vergunningplicht in Tilburg voor de hele stad 
is ingevoerd en in Rotterdam alleen voor een bepaald deel, 
namelijk het industriegebied Spaanse Polder. Uit de uitspraak 
van 3 maart 2021 volgt dat een ondermijningsvergunning wél 

juridisch-technisch mogelijk is. Of de verplichting rechtmatig 
is ingevoerd, hangt af van de onderbouwing in betreffende 
casus. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State had de burgemeester van Tilburg niet voldaan aan 
de richtlijnen benoemd in de Dienstenrichtlijn. Er is volgens 
de Afdeling niet goed uitgelegd waarom het onderscheid 
tussen autoverhuurbedrijven die wel en autoverhuurbe-
drijven die niet vanuit een in de gemeente Tilburg gelegen 
bedrijfsgebouw opereren gerechtvaardigd is. Daarnaast is niet 
inzichtelijk gemaakt dat er rekening mee is gehouden dat ma-
lafide ondernemers hun diensten buiten de gemeente Tilburg 
kunnen aanbieden, en toegelicht waarom het invoeren van 
een vergunningplicht in Tilburg in verband met 
dit zogeheten waterbedeffect doelmatig is. 

Les: Om kritiek over bijvoorbeeld onderscheid tussen ver-
schillende soorten bedrijven en waterbedeffecten adequaat 
te pareren, is het noodzakelijk dat een burgemeester een 
feitelijke onderbouwing kan laten zien die is toegesneden op 
de specifieke problematiek in zijn gemeente. Hij moet laten 
zien dat binnen een bepaald gebied of een bepaalde branche 
binnen een gebied de openbare orde en/of de leefbaarheid 
onder druk staat. Als de burgemeester de vergunningplicht 
voor de hele branche wil invoeren, moet hij motiveren dat 
de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid door de be-
drijfsmatige activiteit (het exploiteren van een bepaald bedrijf 
binnen een branche) onder druk staat. Hij moet vervolgens 
kunnen motiveren dat het invoeren van een vergunningplicht 
bij kan dragen aan het keren van die ontwikkelingen en het 
verbeteren van de situatie in de wijk of branche.

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
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Wet Bibob 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur & APV
Wie: Bibobcoördinator, VTH

Met behulp van Wet Bibob kunnen bestuurs¬organen 
de achtergrond van een (rechts) persoon onderzoeken in 
het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het 
aangaan van een vastgoedtransactie of bij gunning van 
een overheidsopdracht. Wanneer er een ernstig gevaar 
bestaat dat de aanvrager of zijn zake¬lijke omgeving cri-
mineel verkregen vermogen gebruikt of nieuwe strafbare 
feiten zal plegen in het licht van diens bedrijfsvoering, 
kan de betreffende overheidsinstantie weigeren om met 
deze persoon in zee te gaan. Zo wordt voorkomen dat 
de overheid criminele activitei¬ten faciliteert en wordt 
de bonafide ondernemer beschermd tegen oneerlijke 
concurrentie. 

Landelijk Bureau Bibob
Om tot een zorgvuldig besluit te komen, kunnen bestuursor-
ganen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) verzoeken onderzoek 
te verrichten. Het LBB raadpleegt bij dat onderzoek een groot 
aantal open en gesloten informatiebronnen over de betrok-
kene(n) en diens zakelijke omgeving en komt uiteindelijk tot 
een con¬clusie over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 
3 van de Wet Bibob: 

Voor zover bestuursorganen bij of op grond van, op basis van 
de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij 
weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een 
gegeven beschikking intrekken, als ernstig gevaar bestaat dat 
de beschikking mede zal worden gebruikt om: 

a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, 
op geld waardeerbare voordelen te benutten, of 

b. strafbare feiten te plegen.

Voorheen is het Bibob-instrumentarium vooral ingezet op ex-
ploitatievergunningen van (van oudsher) kwetsbare branches 
als de horeca, speelautomatenhallen en seksinrichtingen. 
De reikwijdte van de branches die getoetst mogen worden 
is door diverse wetswijzigingen verbreedt, waardoor ook 
vastgoedtransacties en milieuvergunningen.

Het Landelijke Bureau Bibob biedt het bestuursorgaan, zijnde 
een provincie of gemeente, ondersteuning bij het uitvoeren 
van diens Bibob onderzoek dan wel de Bibobtoets. 
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Erfpacht 
Wie: Gemeente, VTH, Ruimtelijke ordening

Erfpracht is een recht dat betrekking heeft op de relatie 
tussen eigendom en huurder. Zo is de gemeente vrijwel 
binnen elke gemeente grootgrondbezitter. Dit betekent 
dat de gemeente haar grond kán uitgeven in erfpacht. 
Het wordt op deze manier verhuurd aan bijvoorbeeld 
ondernemers op een bedrijventerrein. In de algemene 
en bijzondere bepalingen die zijn opgenomen in het 
erfpachtcontract staan de voorwaarden over het gebruik. 
Deze kunnen voorwaarden bevatten als beperking van 
de functie van het pand tot woon- of bedrijfsruimte. 
Daarnaast kunnen er ook afspraken in staan over de 
bestemming. Dit kan gezien worden als een variant 
van branchering, want zodra één van de voorwaarden 
wordt overtreden, zoals bijvoorbeeld de functie die in 
de bestemming is beschreven, dan kan de gemeente 
ingrijpen.

Cameratoezicht
Art. 151c Gemeentewet 
Wie: Burgemeester + gemeenteraad

De burgemeester kan camera’s plaatsen om te voorko-
men dat de openbare orde wordt verstoord. Het doel 
hiervan is niet de opsporing van strafbare feiten, maar 
het preventief afschrikken van personen die de openba-
re orde zouden kunnen verstoren. Het cameratoezicht 
dient kenbaar gemaakt te worden aan iedereen in het 
aangewezen gebied en geldt voor een bepaalde duur. 

Voor nadere uitleg klik hier1

Helingbeleid 
Wie: Gemeente

Ondernemingen die tweedehands goederen in- of ver-
kopen zijn verplicht een verkoopregister bij te houden. 
Dit voorkomt dat zij (onbedoeld) meewerken aan heling. 
De gemeente kan via de APV verplichten dat hiervoor 
gebruik wordt gemaakt van het Digitaal Opkopers Re-
gister (DOR). Het DOR is een in- en verkoopregister dat 
gekoppeld is aan een landelijk systeem waarin gestolen 
goederen worden geregistreerd. Ondernemers dienen 
zich hiervoor te registreren bij het Digitaal Opkopers 
Loket (DOL). Gebruik van het DOR en DOL vergemakke-
lijken de controle op naleving van de registratieplicht en 
de handel in goederen die mogelijk van diefstal afkom-
stig zijn.

Klik hier1 voor het Digitale Opkopers Loket.

1 https://dol.stopheling.nl/account/login

1 https://www.burgemeesters.nl/themas/bevoegdheden/camera-
toezicht/

https://www.burgemeesters.nl/themas/bevoegdheden/cameratoezicht/
https://dol.stopheling.nl/account/login
https://dol.stopheling.nl/account/login 
https://www.burgemeesters.nl/themas/bevoegdheden/cameratoezicht/
https://www.burgemeesters.nl/themas/bevoegdheden/cameratoezicht/
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Sluiting pand op grond van Wet Damocles  
Art. 13b Opiumwet
Wie: Burgemeester

De wet Damocles (Artikel 13b Opiumwet) komt voort uit 
het strafrecht. Daarnaast kent de wet een bestuursrech-
telijk onderdeel. De burgemeester heeft op grond van de 
Wet Damocles de mogelijkheid om bestuursdwang toe te 
passen bij bepaalde druggerelateerde delicten als han-
del in of aanwezigheid van middelen uit lijst I of II van de 
Opiumwet. Hierbij kan de burgemeester besluiten om 
een dwangsom op te leggen of een pand te sluiten. Het 
grote voordeel is dat er niet hoeft te worden aangetoond 
dat de openbare orde wordt verstoord. Dit geldt wel 
voor de Wet Victoria waarbij er grondige dossiervorming 
nodig is om in te grijpen. Enkel de aanwezigheid van 
een hoeveelheid harddrugs die boven de norm van 0,5 
gram zit, zal worden gezien als een handelshoeveelheid, 
waarbij de burgemeester een dwangsom kan opleggen. 
Ook kan de burgemeester ervoor kiezen om het pand 
voor een bepaalde tijd te sluiten als er ernstige vrees 
bestaat dat de openbare orde in de toekomst zal worden 
verstoord, of wanneer er mogelijke productiemiddelen 
voor drugs in het pand aanwezig zijn.

Sluiting pand op grond van Wet Victoria  
Art. 174a Gemeentewet
Wie: Burgemeester

De burgemeester heeft de mogelijkheid om op grond 
van artikel 174a Gemeentewet een woning, een niet voor 
publiek toegankelijk lokaal of een erf te sluiten indien de 
openbare orde rondom of in het pand wordt verstoord. 
Hieronder vallen ook kantoor- en bedrijfsruimten. Deze 
interventie is niet enkel repressief in te zetten, aangezien 
een burgemeester dit besluit ook kan nemen wanneer 
er ernstige vrees bestaat dat de openbare orde wordt 
verstoord, of als de rechthebbende zich eerder heeft 
misdragen in een soort zelfde context (preventief). De 
burgemeester beslist ten aanzien van de duur van de 
sluiting. Daarnaast heeft de burgemeester de mogelijk-
heid om de sluiting te verlengen als er ernstige vrees 
bestaat dat er herhaling zal optreden. Bij de toepassing 
van deze interventie dient een grondige dossiervor-
ming te worden uitgevoerd. De Wet Damocles 
heeft daarom de voorkeur indien er sprake is van 
drugsproblematiek.
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Sluiting op grond art. 174 lid 2 Gemeentewet 
Art. 172 lid 3 Gemeentewet
Wie: Burgemeester

Artikel 174 van de Gemeentewet geeft de burgemeester 
de mogelijkheid over te gaan tot sluiting indien dit nodig 
is met het oog op bescherming van veiligheid en gezond-
heid.  Deze is inzetbaar wanneer problematiek concreet 
voorzienbaar is en een actuele dreiging vormt voor de 
ordelijke gang van zaken, waartegen onmiddellijk 
moet worden opgetreden. De sluiting kan dan slechts 
van korte duur zijn. 

Sluiting op grond art. 172 lid 3 Gemeentewet 
Art. 172 lid 3 Gemeentewet
Wie: Burgemeester

Artikel 172 lid 3 biedt de burgemeester de mogelijkheid 
op te treden wanneer het noodzakelijk is ter handhaving 
van de openbare orde. Deze bevoegdheid is bedoeld 
voor onmiddellijke verstoring van de openbare orde, en 
houdt geen stand wanneer deze ingezet wordt geruime 
tijd nadat de verstoring heeft plaatsgevonden. Sluiting 
middels de APV heeft de voorkeur. Wanneer twijfel 
bestaat over de reikwijdte van de APV kán artikel 172 lid 
3 Gemeentewet een alternatief zijn. 

Sluiting op grond van de APV – branches en gebieden  
Voorbeeld: Art. 2.54b APV Vlaardingen1

Wie: Burgemeester, gemeentebestuur

Wanneer de gemeente middels artikel 173 lid 3 
Gemeentewet risicovolle bedrijven of locaties heeft 
aangewezen, is ook sluiting middels de APV mogelijk. De 
gemeente heeft de mogelijkheid om een voor publiek 
toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte te sluiten. 
Het gemeentebestuur kan dit bijvoorbeeld ten uitvoe-
ring brengen zodra er zonder geldige vergunning een 
inrichting wordt gebruikt, als de vergunning niet wordt 
gebruikt conform de voorschriften of als de burgemees-
ter oordeelt dat de APV wordt overtreden.

1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625146/1

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625146/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625146/1
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Sluiting via APV - algemeen  
Voorbeeld: Art. 72b. APV Tilburg1

Wie: Burgemeester, gemeentebestuur

Wanneer de APV voorziet in een algemene sluitings-
bevoegdheid kan deze ook worden ingezet. Deze is 
doorgaans als volgt geformuleerd: 

‘De burgemeester kan een voor het publiek openstaand 
gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in ar-
tikel 174 van de Gemeentewet in het belang van de openbare 
orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn 
oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een 
bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.’  

Hierbij geldt dat wanneer sluiting via de wet Damocles 
mogelijk is, die optie dient te worden aangewend.

Onteigening van panden  
Art. 77 Onteigeningswet
Wie: Gemeente

Middels artikel 77 Onteigeningswet kan een gemeente 
een pandeigenaar onteigenen. Dit is mogelijk wanneer 
er sprake is van strijd met het bestemmingsplan of ter 
uitvoering van een bouwplan zoals een herstructurering-
straject. Andere gronden zijn in verval geraakte gebou-
wen die de omgeving in ernstige mate ontsieren.

Handhavingsinstrumenten  
Wie: OOV, VTH, Burgemeester

De gemeente is belast met de handhaving van de 
openbare orde. De handhavingsinstrumenten van de 
gemeente worden in beginsel bepaald door artikel 125 
van de gemeentewet. Met handhaving wordt gedoeld 
op de activiteiten van de overheid om bepaalde mate 
van naleving te bewerkstelligen of af te dwingen. Om 
regelovertreding te voorkomen, sanctioneren of herstel 
naar een rechtmatige situatie te bewerkstellen staat de 
gemeente diverse instrumenten tot haar beschikking:

Last onder bestuursdwang (Art. 5:21 Awb)
Last onder dwangsom (Art. 5:32 Awb)
De last onder bestuursdwang en last onder dwangsom 
zijn zogeheten herstelsancties. Deze zijn er op gericht om 
regelovertreding te beëindigen of herhaling te voorko-
men. Een voorbeeld waarbij gekozen kan worden voor 
een herstelsanctie, is het aantreffen van illegale bewo-
ning op het bedrijventerrein. 

Bestuurlijke boete (Art 5:40-5:54 Awb)
De bestuurlijke boete is punitief van aard, en wordt 
ingezet in situaties waarin herstel van een overtreding 
niet mogelijk is en een duidelijk signaal moet worden 
afgegeven. Een alternatief is de Bestuurlijke strafbeschik-
king (Wet OM-afdoening 2006).

1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626908/

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626908/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626908/
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Intrekken beschikking   
Art. 18:10 Awb
Wie: OOV, VTH, Juridische afdeling

Wanneer een overtreding wordt begaan door iemand 
die een subsidie, vergunning of ontheffing heeft ontvan-
gen, kan de begunstigde beschikking volledig of gedeel-
telijk worden ingetrokken. Een vergunning kan echter 
niet zomaar worden ingetrokken. Er dient te worden 
voldaan aan zorgvuldige voorbereiding, het materieel 
zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 
De aangeschreven persoon verliest zijn begunstigde 
beschikking: 

1. Als de beschikking geheel of gedeeltelijk onrechtma-
tig tot stand is gekomen. 

2. Als er misbruik wordt gemaakt van een vergunning, 
of als er al een lange periode geen gebruik meer 
wordt gemaakt van de beschikking. 

3. Als het beleid van het lokaal bestuur of de feitelijke 
omstandigheden van de vergunning veranderen. 

Weigeren beschikking   
Art. 6:2 Awb
Wie: OOV, Juridische afdeling

Een bestuursorgaan kan een beschikking weigeren 
wanneer:

1. Er door de aanvrager niet wordt voldaan aan de 
eisen (brandveiligheid, bouwveiligheid, milieuvei-
ligheid).

2. De aanvraag niet binnen het beleid van de gemeen-
te valt.

3. Er een mogelijkheid bestaat dat de aanvrager zal 
zorgen voor een verstoring van de openbare orde.

4. De informatie die is gedeeld met de gemeente niet 
voldoende of correct is.

5. De bewoners in omliggend gebied bezwaar maken.
6. Er voor het verkrijgen van de vergunning strafbare 

feiten zijn begaan, of als er verwacht wordt dat er 
met de vergunning strafbare feiten zullen worden 
begaan, of als de vergunning is gefinancierd met 
geld dat verdiend is door het plegen van strafbare 
feiten.

Controle BRP 
Wet BRP
Wie: Gemeente, Gegevensbeheer, Burgerzaken,  
Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA), politie

Tijdens het opstellen van het informatiebeeld kunnen 
signalen naar boven komen over illegale bewoning, 
leegstand of misbruik van vastgoed op het bedrijven-
terrein. Dit kan zowel woningen als bedrijfspanden 
betreffen. Om hier duidelijkheid in te scheppen kan de 
gemeente een controle op Basisregistratie Personen 
(BRP) uitvoeren. Het uiteindelijke doel is het versterken 
van de informatiepositie van de gemeente.



Contact
informatiebeeld@taskforce-riec.nl

taskforce - riec 
Brabant - Zeeland  
#samensterktegenondermijning  
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